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Lokalbulletin för FRO Stockholm måndagen den 31 maj 2021. Bulletinen sänds
måndagkvällar klockan 2130 lokal tid över repeater RV48 på 145,600/145,000
MHz samt parallellt över repeater RU392 på 434,900/432,900 MHz där repeatern
har signalen SL0ZS/R. Bidrag tas emot som e-post till sm0whh@fro.se och
givetvis kan bidrag även lämnas direkt när nätet körs. Redaktör och radiooperatör
för kvällens bulletin är Jan, SM0WHH. Vi vill påpeka att man inte måste vara
medlem i FRO för att få checka in för denna bulletin. Vad det gäller våra aktiviteter
är vissa avsedda endast för FRO-medlemmar och då meddelar vi detta, medan
andra är öppna för alla. Blir det fullsatt kommer dock FRO-medlemmarna i
förhand.
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1. Avhållna evenemang
I tisdags hölls Nordic Activity Contest på mikrovåg, från 2,4 GHz och
uppåt.
I lördags höll The National Hurricane Center, med signalen WX4NHC,
sitt årliga prov inför orkansäsongen som är 1 juni – 30 november.
Under perioden 1 mars – 29 maj var specialsignalen VI100AF aktiv för att fira
100-årsjubileet av The Royal Australian Air Force, RAAF, som
grundades 31 mars 1921. För mer info, kontakta Stuart, VK8NSB på
vk8nsb@hotmail.com .
Under perioden 1 mars – 31 maj var specialsignalerna DR100JL samt
DQ100JL aktiva från staden Dessau-Rosslau för att fira 100-årsjubileet av
Junkers Luft-Verkehrs Aviation AG. Man samverkade också med FFR-
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stationer, där FFR står för Flieger-Funk-Runde. De stationer som var igång är
DA0FFR, DB0FFR, DF0FFR samt DK0FFR. Alla QSO kommer att automatiskt bli
bekräftade med QSL-kort efter den 15 juni. För mer info, se webbsidan
https://100julu.de .
*****

2. Våra utbildningar
Just nu har vi inga kurser att rapportera, men frågor om våra framtida kurser kan
ställas till e-postadress stockholm@fro.se .
*****

3. Kommande aktiviteter
Torsdagar, med start klockan 2000, håller ”radiointresserade” i Stockholm en träff
på 69,1875 MHz, alltså kanal 8, med subton 88,5 Hz. Alla intresserade är
välkomna att checka in.
Nya Zeeland har nu fått ett 12-månaders provtillstånd för 5 MHz. Om man inte stör
de övriga användarna av bandet avser man söka ett permanent tillstånd.
Och som ett litet tips nu när Corona börjar minska lite, om man i lugn takt räknar
upp det internationella alfabetet som bokstavering (Alfa, Bravo osv. fram till Zulu)
så har det gått mellan 25 – 30 sekunder, precis lagom för en ordentlig handtvätt…
En intressant kommentar är att i Australiens amatörradiobestämmelser står det
uttryckligen att ”radioamatören skall notera alla uppgifter i ett avlyssnat nödanrop
och i samband med det omedelbart sluta sända själv, fortsätta att avlyssna
nödmeddelandet, omedelbart larma ansvariga myndigheter, samt till dem efteråt
överlämna en utskrift av nödmeddelandet och helst också en inspelning”. Och detta
är ett ”SKALL!!!”, inte bör. Kan det kanske också vara något för oss att ta efter?
Det meddelas att QO-100, den geostationära amatörradiosatelliten Es’hail, har fått
två frekvenser specificerade som nödtrafikfrekvenser för SSB, uplink
2400,360 MHz och downlink 10489,860 MHz.
Under kalenderåret 2021 är specialsignalen HB40POLICE aktiv för att fira

40-årsjubileet för The International Police Association Radio Club,
IPARC, i Schweiz. Man är aktiv på banden 160 – 6 meter, och försöker även
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aktivera högre band upp till SHF. För att få ett sked med signalen kan man kontakta
Roland, HB9GSO. QSL via Bureau eller eQSL. Ett QSO med HB40POLICE är
också giltigt för The Matterhorn Award.
Under kalenderåret 2021 är specialsignalen OH100SRAL aktiv för att fira att
det Finska amatörradioförbundet fyller 100 år. Det finns ett diplom för
den som har kontakt med minst 100 OH-stationer under året.
Under kalenderåret 2021 är specialsignalen SF400B aktiv för att fira att Borås
fyller 400 år. Det är Borås Radioamatörer, SK6LK, som kör signalen.
Under kalenderåret 2021 är specialsignalen SK75AT aktiv för att fira att

Föreningen Umeå RadioAmatörer (FURA), SK2AT, fyller 75 år.
Under kalenderåret 2021 är specialsignalen 7S60BQ aktiv för att fira att
Kristianstads Radioamatörer, SK7BQ, fyller 60 år.
Fram till och med 30 juni är medlemmar från 4U1GSC aktiva med
specialsignalen 4U29MAY från FN:s Global Service Center i Brindisi i Italien
för att hylla The International Day of UN Peace Keepers som är den 29
maj (Veterandagen). Man önskar också hedra de mer än 4000 ”Blåhjälmar” som
har dött under olika missioner. Man kommer att vara aktiv på 160 – 10 m.
Under perioden 1 mars – 31 augusti är specialsignalen VK100AF aktiv för att
fira 100-årsjubileet av The Royal Australian Air Force, RAAF. RAAF
grundades 31 mars 1921, och det är ett antal radioamatörer runtom i Australien som
aktiverar signalen. För mer info, kontakta Stuart, VK8NSB på
vk8nsb@hotmail.com .
Under perioden 1 april – 31 december är specialsignalen OL75KCR aktiv från
Chrudim för att fira 75-årsminnet av grundandet av Radioclub
Chrudim. QSL via ClubLog's OQRS.
Med start fredag den 28 maj, och två – tre veckor framåt är Steve, VK6SJ, aktiv
under sina fripass som VK9XX från Christmas Island (OC-002). Han
räknar med att vara aktiv 1100 – 1500 UTC samt 2200 – 0000 UTC, och kunna

Lokalbulletin FRO Stockholm
4 (7)
Måndagen den 31 maj 2021
köra ett band per natt så han slipper skifta antenn under natten! Han avser
mestadels använda FT-8, men då och då även SSB. QSL via EB7DX.
Tisdag den 1 juni, under tiden 1900 – 2300 lokal tid, hålls Nordic Activity
Contest på 2 meter.
Torsdag den 3 juni, under tiden 1900 – 2300 lokal tid, hålls Nordic Activity
Contest på 10 meter. Läs testreglerna, på 10 m är det olika tider för de olika
moderna!
Lördag den 5 juni ordnar Tunga Infanteriföreningen i samarbete med
Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland Soldatprov. Deadline för
anmälan har passerats.
Lördag – söndag den 5 – 6 juni, och vardera dagen endast 0900 – 1500 lokal tid,
hålls SM QRP-party. Använda frekvenser är Cw 3555 – 3565 kHz, max 5 W,
samt SSB 3685 – 3695 kHz, max 10 W. Mer info finns på www.ssa.se.
Måndagen den 7 juni sänds vårterminens sista FRO-bulle. Vi återkommer i
höst måndagen den 23 augusti.
Tisdag den 15 juni, med start 1900, håller Botkyrka Radioamatörer,
SK0HB, sitt årsmöte vid biograf Sländan på Eklundshovsvägen 22 i Tullinge.
Kallelse har gått ut.
Onsdag den 16 juni, under tiden 1730 – 1900 UTC, kommer the Federal
Emergency Management Agency, FEMA, hålla en samverkans- och
sambandsövning på de fem amerikanska 60-metersfrekvenserna.
Och sedan kan meddelas att man har också ställt in Ham Radio i
Friedrichshafen 25 – 27 juni på grund av Corona-viruset.
Icom har fått problem med att diverse komponenter till IC-7100 har slutat
tillverkas. Man har hittat nya komponenter, men man måste först få den nya
radion godkänd enligt diverse olika normer. Man räknar med att ha full produktion
igång igen i augusti.
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FRO söker nya sambandsoperatörer till MOLOS-vagn 5 som finns
baserad i Stockholms län. Mer info finns på förbundets hemsida
https://stockholm.fro.se/f44 , och frågor kan ställas till molos@fro.se .
Observera att man som MOLOS-operatör INTE får ha något annat avtal inom
totalförsvaret!
FRO har som en av sina huvuduppgifter inom totalförsvaret att förse Hemvärnet
med sambandspersonal, så FRO Stockholm håller på med rekrytering i samarbete
med Livgardesgruppen och Södertörnsgruppen. Passande sambandsutbildning
kommer också att följa. Dessutom, för den andra stora uppgiften söker FRO
Stockholm också efter kommunsignalister. För mer information, vare sig det gäller
Hemvärnet eller Kommunsignalister, kontakta FRO Stockholm via e-post till
stockholm@fro.se .
*****

4. Meddelanden från förbund och avdelningar
Avdelning FRO Stockholm – Norra skulle ha hållit sitt årsmöte tisdag den 1 juni,
men måste nu ändra dag. Kallelse med nytt datum kommer att gå ut till
medlemmarna.
Onsdag den 16 juni, med start 2000, har Avdelning FRO Svartlösa –
Öknebo vårens sista styrelsemöte, följt av sommarlov. Höstens verksamhet
börjar igen onsdag den 11 augusti.
FRO Stockholm har måndagar under tiden 1230 – 1500 passning på FRO
DMR-nät på talgrupp 4400 samt på vår K2-frekvens. Den här aktiviteten
gäller endast FRO-medlemmar som har en egen FRO-signal.
FRO Stockholm har sitt Öppet Hus måndagar, under tiden 0900 – 1500 lokal tid,
i lokalen på Silversmedsplan 36 i Grimsta. Önskvärt är att den som avser komma ut
till lokalen i förväg anmäler sig till vår ordförande på 076 – 946 83 62 så att det
inte blir för många samtidiga besökare.
Avdelning FRO Stockholm – Norra har stängt ner sitt Öppet Hus på tisdagar
på grund av Covid-19-situationen. Besked om när man kan öppna igen kommer när
man vet mer.
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Avdelning FRO Svartlösa – Öknebo har stängt ner sitt Öppet Hus på onsdagar
på grund av Covid-19-ökningen. Besked om när man kan öppna igen kommer när
man vet mer. Man försöker ha en station aktiv på simplex 145,475 MHz
onsdagkvällar från 1900 lokal tid med signalen SL0ZZF.
Avdelning FRO Norrtälje har stängt ner sitt Öppet Hus helgfria måndagar på
grund av Covid-19-situationen. Besked om när man kan öppna igen kommer när
man vet mer.
Info om kommande sambandsuppdrag finns på förbundets webbsida
https://stockholm.fro.se/ sambandsuppdrag .
*****

5. QSL-kort
FRO Stockholm har ordnat hämtning av QSL-kort från SSA för de amatörer som
har anmält sig till vår lista. Intresserade av denna service som, enligt SSA:s
bestämmelser antingen kräver medlemskap i SSA eller en årlig avgift till SSA,
anmäler sig till e-post sm0whh@fro.se .
I förra veckan hade följande signal QSL-kort att hämta på Grimsta:
SM0FAG
*****

6. Summering av datum
Specialsignalen HB40POLICE är aktiv för att fira 40-årsjubileet för The
International Police Association Radio Club, IPARC, i Schweiz
under kalenderåret 2021

Specialsignalen OH100SRAL är aktiv för att fira att det Finska
amatörradioförbundet fyller 100 år under kalenderåret 2021
Specialsignalen SF400B är aktiv för att fira att Borås fyller 400 år under
kalenderåret 2021

Specialsignalen SK75AT är aktiv för att fira att Föreningen Umeå
RadioAmatörer (FURA) fyller 75 år under kalenderåret 2021
Specialsignalen 7S60BQ är aktiv för att fira att Kristianstads
Radioamatörer fyller 60 år under kalenderåret 2021
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Specialsignalen 4U29MAY är aktiv för att hylla The International Day
of UN Peace Keepers fram till och med 30 juni
Specialsignalen VK100AF är aktiv för att fira 100-årsjubileet av The
Royal Australian Air Force, RAAF under perioden 1 mars – 31 augusti
Specialsignalen OL75KCR är aktiv för att fira 75-årsminnet av
grundandet av Radioclub Chrudim under perioden 1 april – 31
december
Steve, VK6SJ, är aktiv under sina fripass som VK9XX från Christmas
Island (OC-002) med start fredag den 28 maj, och två – tre veckor framåt
Avdelning FRO Stockholm – Norras årsmöte tisdag den 1 juni är nu uppskjutet
till senare dag
Nordic Activity Contest på 2 meter hålls tisdag den 1 juni
Nordic Activity Contest på 10 meter hålls torsdag den 3 juni
Tunga Infanteriföreningen i samarbete med Försvarsutbildarna Stockholm och
Södermanland ordnar Soldatprov lördag den 5 juni
SM QRP-party hålls lördag – söndag den 5 – 6 juni
Vårterminens sista FRO-bulle sänds måndag den 7 juni
Botkyrka Radioamatörer, SK0HB, håller sitt årsmöte tisdag den 15 juni
Avdelning FRO Svartlösa – Öknebo har vårens sista styrelsemöte,
onsdag den 16 juni
The Federal Emergency Management Agency, FEMA, kommer att hålla
en samverkans- och sambandsövning onsdag den 16 juni
Avdelning FRO Svartlösa – Öknebo börjar höstens verksamhet igen
onsdag den 11 augusti
Höstterminens första FRO-bulle sänds måndag den 23 augusti
*****

7. Avslutning
Därmed är kvällens bulletin från FRO Stockholm slut.
Tips och idéer till bulletinen kan skickas till sm0whh@fro.se
Alla lyssnare hälsas välkomna åter nästa måndag.
*****

