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Lokalbulletin för FRO Stockholm måndagen den 19 december 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, och repeatern använder numera smal 

deviation samt subton 123,0 Hz. 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 måndags avslutade FRO Stockholm årets Öppet Hus med luciafirande. 

 

Fram till och med i tisdags var Ferdy, HB9DSP, aktiv med signalen 5H3FM 

från Zanzibar, AF-032, i Tanzania. QSL via LoTW eller via hans ordinarie 

signal. 

 

I tisdags höll Flygvapnet en Julgransflygning över Stockholm. Det var en 

syn med tre Tp84 Hercules med tända landningsstrålkastare i triangelformation och 

någorlunda låg flyghöjd ovanför centrum av Stockholm. 

 

I tisdags hölls Nordic Activity Contest på 70 centimeter. 
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I onsdags höll Avdelning FRO Svartlösa – Öknebo årets sista styrelsemöte, 

tillsammans med Öppet Hus och Luciafika i lokalen i Tumba. 

 

Fram till och med i torsdags var Take, JI3DST, aktiv från Miyakojima, AS-

079, med SSB, CW och FT8. QSL via Club Log och LoTW. 

 

I fredags – söndags var specialsignalen W4A aktiv från Bluff City i Tennessee 

till minne av Edwin Howard Armstrong. Det var Brad, N9EN, som 

aktiverade signalen med enbart CW. QSL antingen via Bureau eller direkt. 

 

Och sedan vill vi påminna om att FRO Stockholm i september gjorde diverse 

servicejobb på SL0ZS-repeatern. Bland annat har vi bytt på såväl 2 m som 

70 cm från bred till smal deviation och att vi bytte också från 1750-öppning till 

subton 123,0 Hz. Dessutom flyttades radiostationerna ner 11 våningsplan, och 

förlängning och skarvning av antennkablaget medför sämre täckning temporärt. 

Just nu kan man heller inte öppna repeatern med 1750-ton. 

* * * * * 

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. Meddelanden från förbund och avdelningar 

FRO Svartlösa – Öknebo har, från och med söndag den 27 februari, tillsvidare 

stängt ner FRO Övningstelegrafi på 3563 samt 7089 kHz, eftersom 

trafiken framför allt på 40 m stör WinLink-trafik som körs till stöd för Ukraina. 

 

Avdelning FRO Svartlösa – Öknebo börjar med årets första styrelsemöte samt 

sitt första Öppet Hus onsdag den 18 januari 2023 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. 

 

FRO Stockholm har avslutat sitt Öppet Hus för terminen och meddelar senare 

när man återstartar nästa år. 
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Avdelning FRO Norrtälje har stängt ner sitt Öppet Hus helgfria måndagar på 

grund av att man håller på med mastarbeten vid nya lokalen. Besked om när man 

kan öppna igen kommer när man vet mer. 

 

Info om kommande sambandsuppdrag finns på förbundets webbsida 

https://www.fro.se/association/fro-stockholm/ . 
 

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 under rubriken Samhällets krisberedskap, 

och frågor kan ställas till molos@fro.se . Observera att man som MOLOS-

operatör INTE får ha något annat avtal inom totalförsvaret! 

* * * * * 

4. Kommande aktiviteter 

Torsdagar, med start klockan 2000 lokal tid, 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 för Corona, 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… 

 

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. 

 

Tekniska Museets amatörradiostation SK0TM 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 kalenderåret 2022 är specialsignalen GB100BBC aktiv för att fira 

BBC:s 100-årsjubileum. Signalen är aktiv från såväl BBC:s lokaliteter som 

från individuella radioamatörer. 

 

https://stockholm.fro.se/f44
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Under kalenderåret 2022 är specialsignalen LA100B aktiv för att fira 

Bergensgruppens av NRRL 100-årsjubileum. Man är 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. 

 

Under perioden måndag 24 januari – fredag 23 december är specialsignalerna 

GB1900HA samt GB1900HW aktiva för att fira 1900-årsjubileet av 

Hadrianus Mur. Muren byggdes för att skydda det Romerska Britannien 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. 

 

Under perioden torsdag 1 september – lördag 31 december kan man erövra 

diplomet Worked Independence Day för att fira Brasiliens 200-

årsjubileum som självständig stat. För att få diplomet måste man kontakta 

27 brasilianska stationer, där anropssignalens två sista bokstäver stämmer överens 

med förkortningarna för de 26 delstaterna plus det federala området runt 

huvudstaden Brasilia. De godtagbara förkortningarna är AC, AL, AP, AM, BA, 

CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RR, RO, RJ, RN, RS, 

SC, SP, SE, TO. Specialsignalen PV200BR kan fungera en gång som joker för 

någon av förkortningarna. Man kan använda alla band, och alla moder för diplomet. 

 

Under perioden torsdag – lördag den 1 – 31 december håller RSGB, Radio Society 

of Great Britain, ett 100-årsjubileum av den första tvåvägs 

amatörradiokontakten mellan USA och Storbritannien som skedde den 

24 december 1922. RSGB har reaktiverat 5 historiska signaler för jubileet, 

nämligen G5WS som användes för testerna 1922 och som var den första signalen 

att höras i USA, G5AT och G6XX som användes för testerna 1923, G6ZZ som var 

den första signalen använd från ett tåg under gång 1924, samt G3DR, och från 

Skotska Högländerna användes signalen GM3DR. Från England kommer man att 

höra signalerna G5WS, G5AT, G6XX, G6ZZ and G3DR, från Skottland signalen 

GM5WS, från Wales signalen GW5WS, från Guernsey signalen GU5WS, från Isle 
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of Man signalen GD5WS, från Jersey signalen GJ5WS, och från Nordirland 

signalen GI5WS. 

 

Under perioden måndag 12 december 2022 – fredag 6 januari 2023 hålls en SSTV 

Fiesta där man kan lyssna på SSTV-sändningar på 14,230 MHz samt 

27,700 MHz. Det är The Azteca DX’ers som arrangerar sändningarna. 

 

Fram till och med januari 2023 är Lester, W8YCM, aktiv med signalen 

W8YCM/6Y från Jamaica, NA-097. QSL direkt via hans ordinarie signal. 

 

Tisdag den 20 december, under tiden 1900 – 2300 lokal tid, hålls Nordic 

Activity Contest på 1296 MHz. 

 

Onsdag den 21 december, 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. 

 

Lördag den 24 december sänds en Julhälsning från Grimeton, SAQ, på 17,2 

kHz. Man visar sändningen på YouTube med start 0825, med start av alternatorn 

0830 och sändning av julbudskapet 0900, och alla tider är lokala. På SSA:s 

hemsida finns också mer info. Grimetons amatörradiostation SK6SAQ kommer 

också att vara aktiv på 3535 kHz CW, 7035 kHz CW, 14,035 MHz CW, 3755 
kHz SSB, samt 7140 kHz SSB. 

 

Söndag den 25 december, under tiden 0900 – 1200 lokal tid, hålls SSA:s Jultest 
på 80 samt 40 m. Nytt för i år är att man får använda såväl CW som SSB. Regler, 

samt mer info finns på webbsidan https://hfcontest.ssa.se . 
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Under perioden söndag 25 december – onsdag 4 januari 2023 är Paul, 

SM0WCF, aktiv från Förenade Arabemiraten med signalen 

A6/SM0WCF. 

 

Måndag den 26 december, under tiden 0900 – 1200 lokal tid, hålls SSA:s Jultest 

på VHF och UHF på 144, 432 och 1296 MHz. Moderna är CW samt SSB. 

Regler, samt mer info finns på webbsidan https://contest.ssa.se/ . 
* * * * * 

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 fanns det inte några QSL-kort att hämta på Grimsta. 

* * * * * 

6. Summering av datum 

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 

50-årsjubileum under kalenderåret 2022 

Specialsignalerna GB1900HA samt GB1900HW är aktiva för att fira 

1900-årsjubileet av Hadrianus Mur under perioden måndag 24 januari 

– fredag 23 december 

Man kan erövra diplomet Worked Independence Day för att fira 

Brasiliens 200-årsjubileum som självständig stat under perioden 

torsdag 1 september – lördag 31 december 

RSGB, Radio Society of Great Britain, håller ett 100-årsjubileum av den 

första tvåvägs amatörradiokontakten mellan USA och 

Storbritannien under perioden torsdag – lördag den 1 – 31 december 

https://contest.ssa.se/
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En SSTV Fiesta hålls under perioden måndag 12 december 2022 – fredag 6 

januari 2023 

Lester, W8YCM, är aktiv med signalen W8YCM/6Y från Jamaica fram 

till och med januari 2023 

Nordic Activity Contest på 1296 MHz hålls tisdag den 20 december 

The Federal Emergency Management Agency, FEMA, kommer att hålla 

en samverkans- och sambandsövning onsdag den 21 december 

En Julhälsning sänds från Grimeton, SAQ, på 17,2 kHz lördag den 24 

december 

SSA:s Jultest på 80 samt 40 m hålls söndag den 25 december 

Paul, SM0WCF, är aktiv från Förenade Arabemiraten med signalen 

A6/SM0WCF under perioden söndag 25 december – onsdag 4 januari 2023 

SSA:s Jultest på VHF och UHF på 144, 432 och 1296 MHz hålls 

måndag den 26 december 

Avdelning FRO Svartlösa – Öknebo börjar med årets första styrelsemöte samt 

sitt första Öppet Hus onsdag den 18 januari 2023 

* * * * * 

7. Avslutning 

Därmed är kvällens bulletin från FRO Stockholm slut. 

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

Alla lyssnare tillönskas en God Jul, och hälsas välkomna åter nästa måndag på 

Annandag Jul. 

* * * * * 

 


