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Lokalbulletin för FRO Stockholm måndagen den 30 augusti 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. Nödtrafik 

I samband med att orkanen Ida har slagit till mot Louisiana och 

Mississippi, så har the Hurricane Watch Net fortfarande passning på sina 

väderfrekvenser på 20 och 40 m. Ida har under måndagen graderats ner från orkan 

till tropisk storm, men för då med sig skyfall med omkring en halvmeter regn som 

medför svåra översvämningar. Vi bör alltså undvika 14,325 MHz, däremot 

kan vi gärna lyssna. Man använder sedan 7268 kHz när vågutbredningen ändras, 

och där kan vi ju endast lyssna. 

* * * * * 

2. Avhållna evenemang 

I måndags – söndags var medlemmar från SP1KRF Team aktiva som OH0KRF 

från Åland, EU-002. QSL via SP1KRF. 
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I tisdags hölls Nordic Activity Contest på mikrovåg, från 2,4 GHz och 

uppåt. 
* * * * * 

3. Våra utbildningar 

Just nu har vi inga kurser att rapportera, men frågor om våra framtida kurser kan 

ställas till e-postadress stockholm@fro.se . 

* * * * * 

4. 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 amatörradio på 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 öka igen, 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 

aktivera högre band upp till SHF. För att få ett sked med signalen kan man kontakta 
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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. 

 

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. 

 

Under perioden torsdag – onsdag den 26 augusti – 1 september är ett antal 

specialsignaler i luften för att fira Malaysias 64-årsjubileum som 

självständig stat. Man kommer att vara aktiv på 80 – 10 m,och med moderna 

CW, SSB samt digitala moder. Aktiva signaler är: 

9M64MA – Perak, West Malaysia 

9M64MB – Selangor, West Malaysia 

9M64MC – Pahang, West Malaysia 

9M64MD – Kelantan, West Malaysia 

9M64MJ – Johor, West Malaysia 

9M64MK – Kedah, West Malaysia 

9M64MM – Melaka, West Malaysia 
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9M64MN – Negeri Sembilan, West Malaysia 

9M64MP – Penang, West Malaysia 

9M64MQ – Sarawak, East Malaysia 

9M64MR – Perlis, West Malaysia 

9M64MS – Sabah, East Malaysia 

9M64MT – Terengganu, West Malaysia 

9M64MW – Kuala Lumpur, West Malaysia 

 

Fram till och med söndag den 12 september är specialsignalen 9Y59IND aktiv 

från Port of Spain i Trinidad, med IOTA-nr SA-011, för att fira 59-årsjubileet 

av Trinidad & Tobagos självständighet. Det är medlemmar av öarnas 

amatörradiosällskap TTARS som är aktiva på diverse HF-band, och med olika 

moder. QSL endast via LoTW! 

 

Fram till och med den 31 december är ett antal specialsignaler i luften från 

Ukraina för att fira Ukrainas 30-årsjubileum som dels en självständig 

stat, men också Ukrainas amatörradioförbund UARL. 

Specialsignalerna är dels EM30UARL, och sedan 23 signaler med en bokstav 

inlagd direkt efter siffrorna ”30” men före ”UARL”, plus signalen EM30LRU. QSL 

via UX7UU eller UARL Bureau. 

 

Lördag – söndag den 4 – 5 september, 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. 

 

Söndag den 5 september hålls Radio Nord Revival på Vaxholms Kastell för 

distrikt 0. Föranmälan är obligatorisk, och görs till e-post sm0wav@ssa.se . Det 

är begränsat antal deltagare på grund av Covid-19, så först till kvarn gäller. Kallelse 

har gått ut till berörda, och det kan vara fullbokat. 

 

Under perioden söndag – tisdag den 5 – 28 september är Fred, DL5YM och hans 

XYL Tina, DL5YL aktiva som respektive HB0/DL5YM och HB0/DL5YL 

från Masescha (Chalet Wanni) i Liechtenstein. De kommer att vandra 

under dagarna, så säkrast hörs de kvällstid på 160 – 6 m, mestadels på CW men 

även SSB och RTTY. De kommer också att vara aktiva under CQWW DX RTTY 

Contest lördag – söndag den 25 – 26 september. QSL via deras egna signaler 

antingen direkt, via DARC Bureau eller ClubLog. 
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Onsdag den 15 september, under tiden 1730 – 1900 UTC, kommer the Federal 

Emergency Management Agency, FEMA, hålla en samverkans- och 

sambandsövning på de fem amerikanska 60-metersfrekvenserna. 

 

Lördag – söndag den 16 – 17 oktober hålls JOTA, Jamboree On The Air, när 

scouter över hela världen pratar med varann via amatörradio. Samtidigt körs också 

JOTI, Jamboree On The Internet, när man kör samma sak över Internet. 

Vill man hjälpa en scoutkår med att genomföra JOTA bör man snarast kontakta 

dem så att man både hinner komma med i terminsprogrammet och man hinner boka 

eventuell scoutstuga för övernattning. 

 

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 . 

* * * * * 

5. Meddelanden från förbund och avdelningar 

Söndag den 19 september har FRO Stockholm ett sambandsuppdrag där vi 

behöver personal. Mer info, samt anmälan, finns på förbundets hemsida. 

 

Tisdag den 21 september har FRO Stockholm ett 

övningssamverkansuppdrag tillsammans med Länsstyrelsen i 

Stockholms län. Anmälan görs via telefon eller mail till 076 – 946 83 62 eller 

preben.sorensen@telia.com . Vi har ett informationsmöte med obligatorisk 

närvaro för deltagarna veckan innan, och närmare besked med tid och plats 

meddelas de berörda. 

https://stockholm.fro.se/f44
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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 1200 – 1700 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. Man har valt Bengt Rainer som ny ordförande 

efter Lars/SM0OY som blev Silent Key i somras, och besked om när man kan 

öppna igen kommer när man vet mer. 

 

Avdelning FRO Svartlösa – Öknebo har sitt Öppet Hus onsdagar med start 

klockan 1900 lokal tid i lokalen på Toppvägen 24 i Tumba. Man har också 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 . 
* * * * * 

6. 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 

* * * * * 
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7. 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 

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 

Ett antal specialsignaler är i luften för att fira Malaysias 64-årsjubileum 

som självständig stat under perioden torsdag – onsdag den 26 augusti – 1 

september 

Specialsignalen 9Y59IND är aktiv från Port of Spain i Trinidad för att fira 59-

årsjubileet av Trinidad & Tobagos självständighet fram till och 

med söndag den 12 september 

Ett antal specialsignaler är i luften från Ukraina för att fira Ukrainas 30-

årsjubileum som dels en självständig stat, men också Ukrainas 

amatörradioförbund UARL fram till och med den 31 december 

SM QRP-party hålls lördag – söndag den 4 – 5 september 

Radio Nord Revival hålls på Vaxholms Kastell söndag den 5 september 

Fred, DL5YM och hans XYL Tina, DL5YL är aktiva som respektive 

HB0/DL5YM och HB0/DL5YL från Liechtenstein under perioden 

söndag – tisdag den 5 – 28 september 

The Federal Emergency Management Agency, FEMA, kommer att hålla 

en samverkans- och sambandsövning onsdag den 15 september 
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FRO Stockholm har ett sambandsuppdrag där vi behöver personal 
söndag den 19 september 

FRO Stockholm har ett övningssamverkansuppdrag tillsammans med 

Länsstyrelsen i Stockholms län tisdag den 21 september 

JOTA, Jamboree On The Air och JOTI, Jamboree On The Internet 

hålls lördag – söndag den 16 – 17 oktober 

* * * * * 

8. 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. 

* * * * * 

 


