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Lokalbulletin för FRO Stockholm måndagen den 17 januari 2022. 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 jan.stigell@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. 

=========================================================== 

1. Avhållna evenemang 

2. Våra utbildningar 

3. Meddelanden från förbund och avdelningar 

4. Kommande aktiviteter 

5. QSL-kort 

6. Summering av datum 

7. Avslutning 
* * * * * 

1. Avhållna evenemang 

I tisdags hölls Nordic Activity Contest på 70 centimeter. 

 

I onsdags höll Avdelning FRO Svartlösa – Öknebo både sitt första styrelsemöte 

för året och samtidigt sitt första Öppet Hus i lokalen på Toppvägen 24 i Tumba. 

 

I torsdag hölls Nordic Activity Contest på 6 meter. 

* * * * * 

2. Våra utbildningar 

Den kurs i Funktionärsutbildning som skulle ha hållits lördag den 15 januari 

har skjutits upp på grund av Covid-19. 

 

Frågor om våra framtida kurser kan ställas till e-postadress stockholm@fro.se . 

* * * * * 
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3. Meddelanden från förbund och avdelningar 

FRO Stockholm börjar med sitt Öppet Hus igen måndag den 24 januari under 

tiden 1200 – 1700 lokal tid, i lokalen på Silversmedsplan 36 i Grimsta. Önskvärt är 

att den som är ovaccinerad, men 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 

ovaccinerade besökare. 

 

FRO Stockholm börjar igen måndag den 24 januari med passning på FRO 

DMR-nät på talgrupp 4400 samt på vår K2-frekvens under tiden 1230 – 

1500. Den här aktiviteten gäller endast FRO-medlemmar som har en egen FRO-

signal. 

 

FRO Stockholms Förbundsstämma hålles i mars, och vidare info om 

stämman kommer längre fram. Inför förbundsstämman vill styrelsen få in 

medlemmarnas motioner senast fredag den 21 januari. 

 

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. 

 

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 . 
 

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! 

https://stockholm.fro.se/f44
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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. 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. 

 

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 grupp forskare i Kalifornien har upptäckt att man kan spåra och identifiera 

enheter som använder Bluetooth. Det innebär ju då att när man väl har identifierat 

en person, man någorlunda lätt kan positionsbestämma personen, alltså samma 

svagheter som WiFi. Moderna bekvämligheter utan integritetsskydd! 

 

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. 

 

Det meddelas att den tidigare piratradiostationen Radio Caroline har fått ett 

nytt tillstånd med högre sändareffekt. Den tidigare sändareffekten var 1 

kW, och man sänder nu med 4 kW. Man vill gärna få lyssnarrapporter, så om man 
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hör den finns det ett formulär för rapport på webbsidan 

http://www.radiocaroline.co.uk/#home.html . Radio Caroline sänder på 

mellanvåg 648 kHz från Orford Ness som ligger omkring 14 km utmed kusten 

nordost från hamnstaden Harwich, nordost om London. 

 

Tekniska Museets amatörradiostation SK0TM har nu tvingats stänga, men man 

söker fortfarande fler operatörer. För mer info, kontakta Jan-Olov, SM0IFP, på 

antingen e-post sm0ifp@sk0tm.se eller telefon 0736 – 78 05 13. Det kommer 

att finnas möjlighet att, efter genomgång och utbildning på stationen, också gå 

”dubbelt” med en erfaren operatör. 

 

Under perioden onsdag 1 december – måndag 31 januari är specialsignalerna 

PA21XMAS, PD21SANTA, samt PD22HNY, aktiva på HF, 2 m samt 70 

cm, och med FT4, FT8 samt SSB. Den som under perioden får QSO med minst två 

av de tre signalerna får ett diplom. Mer info finns på QRZ, och sök efter signalen 

PA21XMAS. 

 

Under perioden tisdag 28 december – måndag 24 januari firar medlemmar ur The 

Denby Dale Amateur Radio Society det nya året med specialsignalerna 

GB0HNY, GB1HNY, GB2HNY, GB4HNY, GB5HNY, GB6HNY, GB8HNY, och 

GB9HNY. 

 

Under kalenderåret 2022 är specialsignalen GB100BBC aktiv för att fira 

BBC:s 100-årsjubileum. Signalen kommer att vara aktiv från såväl BBC:s 

lokaliteter som från individuella radioamatörer. 

 

Under kalenderåret 2022 är specialsignalen LA100B aktiv för att fira 

Bergensgruppens av NRRL 100-årsjubileum. Man avser vara aktiv på alla 

HF-banden plus 6 m, och med olika moder. Dessutom kommer man att under olika 

contests att använda signalen LN1B. 

 

Under kalenderåret 2022 är specialsignalen OZ50DDXG aktiv för att fira 

The Danish DX Group, DDXG, 50-årsjubileum. Man är aktiv med CW, 

SSB samt digitala moder. Det kommer att finnas tre olika diplom, Guld, Silver, 

samt Brons. Mer info finns på QRZ.com, och QSL skickas via OZ1ACB. 
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Under perioden lördag – måndag den 1 – 31 januari är specialsignalen OZ50Q 

aktiv för att fira Drottning Margrethes 50 år som Danmarks drottning. 

QSL via OZ1ACB, ClubLog’s OQRS, eQSL eller LoTW. Alla QSO kommer att 

bekräftas via LoTW samt eQSL. 

 

Under perioden fredag 1 januari – måndag 28 februari firar det Belgiska 

Amatörradioförbundet UBA i år sitt 75-årsjubileum med 64 olika 

specialsignaler. Varje specialsignal börjar med ON75, följt av ett tre-ställigt suffix. 

För mer info, se https://www.uba.be/en/latest/flash/uba-75-air-event . 
 

Under perioden fredag 1 januari – onsdag 16 mars firar Federacion Mexicana 

de Radio Experimentadores (FMRE), Mexicos Amatörradioförbund, 

sitt 90-årsjubileum med 32 olika specialsignaler som framhåller var och en av 

de 31 olika delstaterna plus också Mexico City. Varje signal börjar med 4A90, följt 

av ett tre-ställigt suffix, plus signalen 4A90FMRE. Man är aktiv på diverse HF-

band, och med CW, SSB, RTTY, FT4, FT8 samt olika satelliter. För mer info, se 

http://fmre90.puebladx.org . 
 

Under perioden söndag 9 januari – fredag 18 februari är Thaire, W2APF aktiv från 

Montserrat, NA-103, med signalen VP2MDX. Han är aktiv på 80 – 10 m 

med CW och SSB. QSL via W2APF. 

 

Under perioden måndag 10 januari – fredag 4 februari genomför brittiska Ministry 

of Defence flera kortvariga övningsstörningar för GPS i sydvästra 

Skottland. Störningarna kommer att ske under tiden 0830 – 1600 lokal tid, och 

endast under dagsljus. Störsändarna kommer att vara aktiva i högst två minuter och 

inte mer än 5 störtillfällen per timme. QTH för störsändarna är inom tre miles från 

N54° 50.34’ W004° 55.81’. En liten påminnelse om att grundläggande orientering 

eller navigering aldrig blir inaktuellt! För vad händer om man istället är ute i 

skogen och råkar ut för en olaglig GPS-störning. 

 

Någon gång från mitten till slutet av januari avsåg medlemmar av F6KOP Radio 

Club aktivera Komorerna, AF-007, men på grund av Covid-situationen har 

expeditionen skjutits upp. Mer info kommer att finnas på webbsidan 

https://comores2022.wordpress.com . 
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Under perioden tisdag – onsdag den 18 – 19 januari, under tiden 1330 – 0200 UTC, 

är medlemmar ur Marconi Cape Cod Radio Club, med signalen 

KM1CC, aktiva för att fira 119-årsjubileet av det första meddelandet 

från USA till Europa. Meddelandet skickades från Marconis radiostation i 

South Wellfleet på Cape Cod i Massachusetts till Marconis radiostation i Poldhu i 

Cornwall. Tyvärr måste man på grund av Covid-situationen avstå från den 

planerade SSB-operationen, men man avser ändå använda CW på 0735 kHz, 

10,110 MHz, 14,035 MHz, 18,080 MHz, 21,035 MHz plus ”någonstans på 10 

m”, alla angivna frekvenser +/- 20 kHz. QSL via LoTW, via Bureau, eller direkt 

till N1NS. 

 

Tisdag den 18 januari, under tiden 1900 – 2300 lokal tid, hålls Nordic Activity 

Contest på 1296 MHz. 

 

Onsdag den 19 januari, under tiden 1730 – 1900 UTC, kommer the Federal 

Emergency Management Agency, FEMA, hålla en samverkans- och 

sambandsövning på de fem amerikanska 60-metersfrekvenserna. Det är deras 

region 10, som omfattar Alaska, Idaho, Oregon samt Washington, som håller 

övningen, och scenariot kommer att vara att öva nödtrafik i ett läge där normala 

telekommunikationer är mer eller mindre utslagna. Deltagare kommer att vara 

federala, delstatliga, lokala myndigheter och olika ”Tribal Authorities”, samt 

dessutom radioamatörer som är anslutna till olika katastrofinstanser. 60 meter är ju 

ett band där amerikanska radioamatörer även ”normalt” kan ha samtrafik med icke-

amatörstationer. FEMA kommer att använda signalen WGY910, och de fem 

frekvenser man kommer att använda sig av, och som vi bör försöka hålla fria, är 

5330,5 kHz; 5346,5 kHz; 5357,0 kHz; 5371,5 kHz och 5403,5 kHz. För den 

som vill försöka lyssna, man använder USB. 

 

Med start torsdag den 20 januari kommer Ray, HB9DNG/F5UKV (ex-

9Q5RP), att vara aktiv som 3B8HH från den norra delen av Mauritius på 

80 – 2 m, och med främst CW samt lite SSB. Han kommer också att använda PSK 

samt RTTY, och kanhända FM på 10 m. Han räknar med att börja vid 18-tiden 

UTC, och sedan fortsätta så länge konditionerna medger. Mer info finns på 

QRZ.com och HAMQth.com . 

 

Under perioden måndag den 24 januari – fredag den 23 december är 

specialsignalerna GB1900HA samt GB1900HW aktiva för att fira 1900-
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årsjubileet av Hadrianus Mur. Muren byggdes för att skydda det Romerska 

England från de skotska pikterna. Den 24 januari var kejsar Hadrianus födelsedag, 

och den 23 december var Saturnalia, festen för åkerbrukets och skördens gudar. 

Mer info finns på QRZ.com under signalen GB1900HA. 

 

Lördag – söndag den 5 – 6 februari, 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. 

 

Med start söndag den 13 februari kommer operatörerna Robert K5PI (V31AT), 

John WC0W (V31TP), Madison W5MJ (V31IT), Karl AD0KH, Nancie NM0C, 

Leigh WC0T, Steve WW0G och Keith VE7KW (V31WK) att vara aktiva från San 

Ignacio i Belize, och då mest med CW på 160 – 10 m. De deltar sedan under 

lördag – söndag den 19 – 20 februari med signalen V3T i ARRL:s International DX 

CW Contest. QSL V3T och V31TP via WC0W eller LoTW (inte ClubLog). QSL 

för V31IT via M0URX eller OQRS. QSL V31AT via K5PI, direkt, via Bureau eller 

LoTW. 

 

Någon gång under februari kommer John, W2GD, att aktivera signalen P40W 

från Aruba, SA-036. Han kommer av och till att vara aktiv främst på 30, 17, samt 

12 m, men också ställvis på de övriga HF-banden plus 160 m, och då främst med 

CW. Han kommer också att delta den 19 – 20 februari i ARRL:s International 

DX CW Contest med signalen P44W. QSL endas via LoTW eller N2MM. 

* * * * * 

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 jan.stigell@fro.se . 

 

I dag hade följande signal QSL-kort att hämta på Grimsta: 

SM0FAG 

* * * * * 
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6. Summering av datum 

Specialsignalerna PA21XMAS, PD21SANTA, samt PD22HNY, är 

aktiva under perioden onsdag 1 december – måndag 31 januari 

Medlemmar ur The Denby Dale Amateur Radio Society firar det nya året med 

specialsignaler under perioden tisdag 28 december – måndag 24 januari 

Specialsignalen GB100BBC är aktiv för att fira BBC:s 100-årsjubileum 

under kalenderåret 2022 

Specialsignalen LA100B är aktiv för att fira Bergensgruppens av NRRL 

100-årsjubileum under kalenderåret 2022 

Specialsignalen OZ50DDXG är aktiv för att fira The Danish DX Group, 

DDXG, 50-årsjubileum under kalenderåret 2022 

Specialsignalen OZ50Q är aktiv för att fira Drottning Margrethes 50 år 

som Danmarks drottning under perioden lördag – måndag den 1 – 31 

januari 

Det Belgiska Amatörradioförbundet UBA firar i år sitt 75-årsjubileum 

under perioden fredag den 1 januari – måndag den 28 februari 

Federacion Mexicana de Radio Experimentadores (FMRE), Mexicos 

Amatörradioförbund, firar sitt 90-årsjubileum under perioden fredag 

den 1 januari – onsdag den 16 mars 

Thaire, W2APF är aktiv från Montserrat under perioden söndag 9 januari – 

fredag 18 februari 

Brittiska Ministry of Defence genomför flera kortvariga övningsstörningar 

för GPS i sydvästra Skottland under perioden måndag 10 januari – fredag 4 

februari 

Aktiveringen av Komorerna som skulle ha skett någon gång från mitten till 

slutet av januari har skjutits upp på grund av Covid-19 

Medlemmar ur Marconi Cape Cod Radio Club, med signalen KM1CC, 

är aktiva för att fira 119-årsjubileet av det första meddelandet från 

USA till Europa under perioden tisdag – onsdag den 18 – 19 januari 

Nordic Activity Contest på 1296 MHz hålls tisdag den 18 januari 

The Federal Emergency Management Agency, FEMA, kommer att hålla 

en samverkans- och sambandsövning onsdag den 19 januari 

Ray, HB9DNG/F5UKV (ex-9Q5RP), kommer att vara aktiv som 3B8HH 

från den norra delen av Mauritius med start torsdag den 20 januari 
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Inför FRO Stockholms Förbundsstämma i mars vill styrelsen få in 

medlemmarnas motioner senast fredag den 21 januari 

Specialsignalerna GB1900HA samt GB1900HW är aktiva för att fira 

1900-årsjubileet av Hadrianus Mur under perioden måndag den 24 

januari – fredag den 23 december 

FRO Stockholm börjar med sitt Öppet Hus måndag den 24 januari 

FRO Stockholm börjar med passning på FRO DMR-nät samt på vår K2-

frekvens måndag den 24 januari 

SM QRP-party hålls lördag – söndag den 5 – 6 februari 

Ett antal operatörer kommer att vara aktiva från San Ignacio i Belize med start 

söndag den 13 februari 

John, W2GD, kommer att aktivera signalen P40W från Aruba någon gång under 

februari 

* * * * * 

7. Avslutning 

Därmed är kvällens bulletin från FRO Stockholm slut. 

Tips och idéer till bulletinen kan skickas till jan.stigell@fro.se 

Alla lyssnare hälsas välkomna åter nästa måndag. 

* * * * * 

 


