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Lokalbulletin för FRO Stockholm måndagen den 20 mars 2023. 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 

Fram till och med i måndags var Gerard, F2JD, aktiv från Copan i 

Honduras med signalen HR5/F2JD. QSL via F6AJA antingen direkt eller via 

Bureau. 

 

I tisdags hölls Nordic Activity Contest på 70 centimeter. 

 

Fram till och med i onsdags var specialsignalen HG200AN aktiv för att fira 

200-årsminnet av Sándor Petöfis födelse. Petöfi räknas som en av Ungerns 

främsta poeter. QSL via LoTW och ClubLog’s OQRS. 
 

I onsdags höll the Federal Emergency Management Agency, FEMA, en 

samverkans- och sambandsövning på de fem amerikanska 60-

metersfrekvenserna med scenariot att öva nödtrafik i ett läge där normala 
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telekommunikationer var mer eller mindre utslagna. Deltagare var federala, 

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

radioamatörer som är anslutna till olika katastrofinstanser. 

 

Fram till och med i torsdags var Ulmar, DK1CE, aktiv från Mali med signalen 

TZ1CE. 

 

Under perioden torsdags – lördags hölls St Patrick’s Day Award. 

 

Fram till och med i lördags var specialsignalen VO1TAP aktiv för att hedra 

minnet av den svåra fartygsolyckan under andra världskriget vid 

Newfoundland när USS Truxtun och USS Pollux förliste under en 

vinterstorm och över 200 personer omkom. 

 

Och sedan vill vi påminna om att FRO Stockholm under hösten gjorde diverse 

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

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

123,0 Hz. Dessutom flyttades radiostationerna ner 11 våningsplan. Nu kan man 

heller inte längre 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, efter att man i slutet av februari 2022 stängde ner 

morsesändningarna från FRO, nu i år återstartat FRO Övningstelegrafi på 

3563 kHz (jämna timmar) samt den nya frekvensen 7083 kHz (udda 

timmar). Övningarna sänds i olika hastigheter alla dagar med start 0600 fram till 

den sista övningen som startar 2200 lokal tid. 

 

FRO Stockholm håller extra Öppet Hus torsdag kväll den 23 mars med start 

1800 lokal tid i lokalen på Silversmedsplan 36 i Grimsta. 
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FRO Stockholm håller extra Öppet Hus torsdag kväll den 30 mars med start 

1800 lokal tid i lokalen på Silversmedsplan 36 i Grimsta. 
 

FRO Stockholm håller extra Öppet Hus torsdag kväll den 13 april med start 

1800 lokal tid i lokalen på Silversmedsplan 36 i Grimsta. 
 

FRO Stockholm håller extra Öppet Hus torsdag kväll den 20 april med start 

1800 lokal tid i lokalen på Silversmedsplan 36 i Grimsta. 

 

Protokoll från FRO Stockholms förbundsstämma 2023 finns på förbundets hemsida 

https://www.fro.se/association/fro-stockholm/ . Man måste först logga in 

innan man går till filarkivet och söker efter ”stamma 2023”, eftersom man inte kan 

använda våra ”svenska” bokstäver. 

 

FRO Stockholm söker fortfarande folk till förbundets valberedning, och 

intresserade kan anmäla sig via e-post till stockholm@fro.se . 
 

FRO Stockholm har sitt Öppet Hus måndagar, under tiden 1200 – 1700 lokal tid, 

i lokalen på Silversmedsplan 36 i Grimsta. Alla medlemmar, även nyblivna, är 

välkomna. 

 

FRO Stockholm har måndagar under tiden 1230 – 1500 passning på FRO 

DMR-nät på talgrupp 4400 och slot 2 samt på vår K2-frekvens. Den här 

aktiviteten gäller endast FRO-medlemmar som har en egen FRO-signal. 

 

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 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/ . 
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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 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. 

 

Det meddelas att SSTV-enheten ombord på den Internationella Rymdstationen, 

ISS, har gått irreparabelt sönder. Eftersom man också använder nya laptop-

datorer krävs ett nytt interface. Man räknar med att ha det nya interfacet 

färdigt i början av 2024, och fram till att det sedan skickats upp till ISS 

kommer man inte att kunna sända SSTV från ISS. 

 

Det meddelas att Eamo, EI7LC, har startat ett veckonät på onsdagar 2030 UTC 

på 3550 – 3555 kHz. Nätet är avsett för CW-nybörjare och andra CW-användare 

som vill öva sig, och anropet är ”CQ NNCW”, CQ Nervous Novices CW. Alla 

deltagare måste anpassa sig till den långsammaste operatören så alla kan hänga 

med. En bra övning för oss nybörjare om vi bara kan höra dem. 

 

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. 

https://stockholm.fro.se/f44
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Under kalenderåret 2023 håller ARRL arrangemanget Volunteers On The Air, 

VOTA. Bland annat kommer signalen W1AW att aktiveras från alla delstater och 

territorier, och det kommer att finnas ett W1AW Worked All States Award, 

med en tvåveckors aktivitet med signalen från varje delstat. QSL endast via LoTW. 

Tillåtna moder är CW, SSB, samt digitala moder, inklusive EME och 

satellitkontakter. Tillåtna band är 160 m, 80 m, 40 m, 20 m, 15 m, 10 m, 6 m, 
2 m, samt alla i USA tillåtna band ovanför 2 m. Cross-band, cross-mode, 

samt repeaterkontakter får inte räknas, inte heller kontakter på 2190 m, 630 m, 60 

m, 30 m, 17 m eller 12 m. Mer info finns på webbsidan vota.arrl.org . 

 

Under kalenderåret 2023 firar Västerås Radio Klubb sitt 80-årsjubileum med 

specialsignalen 8S80AA på alla band från 160 m – 2 m. Mer info finns på 

QRZ.com . 

 

Under kalenderåret 2023 firar The British Railways Amateur Radio Society 55-

årsjubileet av British Railway’s sista tidtabellstrafik med ånglok med 

specialsignalen GB0LMR samt klubbsignalen GX4LMR. Signalen kommer 

att vara aktiv från Preston, och främst aktiveras av Mark, G1PIE. QSL via Bureau, 

som e-qsl, eller direkt via Pam, 2E1HQY och då med ett SASE, alltså ett frankerat 

och adresserat kuvert. Mer info finns på QRZ.com för respektive signal. 

 

Från och med oktober förra året, och fram till slutet av april i år, är Sands, 

VK4WXW, aktiv från Willis Island, OC-007, med signalen VK9WX. Han 

arbetar för The Australian Bureau of Meteorology och deras väderstation på ön, 

och är aktiv under sin fritid. 

 

Fram till och med onsdag den 22 mars är Andy, DK5ON, aktiv från Curaçao, 

SA-099, med signalen PJ2/DK5ON. Han är aktiv med CW, SSB samt digitala 

moder på 160 – 6 m. QSL via LoTW, ClubLog’s OQRS eller till DK5ON både 

via Bureau och direkt. 

 

Fram till och med onsdag den 22 mars är John, N9EAJ, aktiv från Grand 

Turk Island, NA-003, med signalen VP5/N9EAJ. Han är aktiv med främst 

SSB men även CW. QSL direkt via N9EAJ. 
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Under perioden torsdag – onsdag den 9 – 22 mars är Hiro, JF1OCQ, aktiv från 

Komorerna, AF-007, med signalen D67AA. Han är aktiv med främst CW, 

SSB, FT4 och FT8 på 160 – 10 m. 

 

Fram till och med måndag den 27 mars är Stephane, F5UOW, aktiv från 

Reunion Island, AF-016, med signalen FR/F5UOW. Han är aktiv med CW. 

QSL via LoTW. 

 

Fram till och med tisdag den 28 mars är Thaire, W2APF, aktiv från 

Montserrat, NA-103, med signalen VP2MDX. Han är aktiv med CW och 

SSB på 80 – 10 m. QSL via LoTW eller via W2APF. 

 

Under perioden onsdag – tisdag den 1 – 28 mars är The Bushvalley Amateur 

Radio Club aktiv med signalerna GB1PAT och GB2PAT för att fira Saint 

Patrick’s Day. Det finns tre olika diplom, och QSL endast via LoTW. 

 

Fram till och med onsdag den 29 mars är Rich, PA0RRS, aktiv från Penang 

Island, AS-015, i West Malaysia, med signalen 9M2MRS. Han är aktiv 

med CW och digitala moder inklusive RTTY, FT8 och FT4 på 40 – 10 m. QSL 

främst via ClubLog’s OQRS, men också via LoTW samt PA0RRS. 

 

Under perioden fredag den 3 mars – lördag den 1 april är Tom, AA9A, aktiv från 

Sint Maarten, NA-105, med signalen PJ7AA. Han är aktiv med CW, SSB, 

samt FT8 på 80 – 10 m. QSL via ClubLog’s OQRS, LoTW eller direkt till AA9A. 

 

Fram till och med torsdag den 2 april är Lars, SM6NT, aktiv från Thailand 

med signalen HS0ZME. Han är aktiv med främst CW på 40 – 10 m. QSL via 

SM6NT. 

 

Fram till och med söndag den 30 april är specialsignalen HH75RCH aktiv för 

att fira The Haiti Radio Club’s 75-årsjubileum. Klubben grundades den 29 

mars 1948. QSL via ClubLog’s OQRS eller via N2OO. 

 

Fram till och med slutet av juni är specialsignalen DR100XRAY aktiv för att 

fira 100-årsminnet av Wilhelm C Röntgens död. Röntgen upptäckte den 
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strålning som efter honom kallas röntgen-strålning, och som gav honom det första 

Nobelpriset i fysik 1901. QSL via Bureau eller direkt till DJ6SI. 

 

Fram till och med torsdag den 31 augusti är specialsignalen A60AP aktiv för 

att uppmärksamma Förenade Arabemiratens Astronaut-program som 

startade under 2017. Programmet utbildar astronauter från Förenade Arabemiraten 

för rymduppdrag till bland andra den Internationella Rymdstationen ISS. QSL via 

EA7FTR. 

 

Tisdag den 21 mars, under tiden 1900 – 2300 lokal tid, hålls Nordic Activity 

Contest på 1296 MHz. 

 

Under perioden fredag den 24 mars – söndag den 2 april är medlemmar från 

The EI DX Group aktiva från Antigua, NA-100, med signalen V26EI. De 

avser vara aktiva med CW, SSB, RTTY och lite FT8. QSL via Charles, M0OXO, 

och loggarna kommer att finnas på LoTW efter expeditionen. 

 

Lördag – söndag den 1 – 2 april, under tiden 1200 – 2359 UTC, hålls Georgia 

State Parks On The Air. Man måste komma ihåg att detta är en contest, så 

WARC-banden plus 60 m är inte tillåtna, till skillnad från ”vanliga” POTA-

aktiveringar. För mer info, gå till GAPARKS.org . 

 

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

Emergency Management Agency, FEMA, hålla en samverkans- och 

sambandsövning på de fem amerikanska 60-metersfrekvenserna. 

* * * * * 

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. 

* * * * * 
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6. Summering av datum 

ARRL håller arrangemanget Volunteers On The Air, VOTA, under 

kalenderåret 2023 

Västerås Radio Klubb firar sitt 80-årsjubileum med specialsignalen 

8S80AA under kalenderåret 2023 

The British Railways Amateur Radio Society firar 55-årsjubileet av British 

Railway’s sista tidtabellstrafik med ånglok med specialsignalen 

GB0LMR samt klubbsignalen GX4LMR under kalenderåret 2023 

Sands, VK4WXW, är aktiv från Willis Island med signalen VK9WX från 

och med oktober förra året, och fram till slutet av april i år 

Andy, DK5ON, är aktiv från Curaçao med signalen PJ2/DK5ON fram till 

och med onsdag den 22 mars 

John, N9EAJ, är aktiv från Grand Turk Island med signalen VP5/N9EAJ 

fram till och med onsdag den 22 mars 

Hiro, JF1OCQ, är aktiv från Komorerna med signalen D67AA under 

perioden torsdag – onsdag den 9 – 22 mars 

Stephane, F5UOW, är aktiv från Reunion Island med signalen 

FR/F5UOW fram till och med måndag den 27 mars 

Thaire, W2APF, är aktiv från Montserrat med signalen VP2MDX fram till 

och med tisdag den 28 mars 

The Bushvalley Amateur Radio Club är aktiv med signalerna GB1PAT 

och GB2PAT för att fira Saint Patrick’s Day under perioden onsdag – 

tisdag den 1 – 28 mars 

Rich, PA0RRS, är aktiv från Penang Island i West Malaysia med signalen 

9M2MRS fram till och med onsdag den 29 mars 

Tom, AA9A, är aktiv från Sint Maarten med signalen PJ7AA under 

perioden fredag den 3 mars – lördag den 1 april 

Lars, SM6NT, är aktiv från Thailand med signalen HS0ZME fram till och 

med torsdag den 2 april 

Specialsignalen HH75RCH är aktiv för att fira The Haiti Radio Club’s 

75-årsjubileum fram till och med söndag den 30 april 

Specialsignalen DR100XRAY är aktiv för att fira 100-årsminnet av 

Wilhelm C Röntgens död fram till och med slutet av juni 



Lokalbulletin FRO Stockholm                          9 (9) 

Måndagen den 20 mars 2023 
 

Specialsignalen A60AP är aktiv för att uppmärksamma Förenade 

Arabemiratens Astronaut-program fram till och med torsdag den 31 

augusti 

Nordic Activity Contest på 1296 MHz hålls tisdag den 21 mars 

FRO Stockholm håller extra Öppet Hus torsdag den 23 mars 

Medlemmar från The EI DX Group är aktiva från Antigua med signalen 

V26EI under perioden fredag den 24 mars – söndag den 2 april 

FRO Stockholm håller extra Öppet Hus torsdag den 30 mars 

Georgia State Parks On The Air hålls lördag – söndag den 1 – 2 april 

FRO Stockholm håller extra Öppet Hus torsdag den 13 april 

The Federal Emergency Management Agency, FEMA, kommer att hålla 

en samverkans- och sambandsövning onsdag den 19 april 

FRO Stockholm håller extra Öppet Hus torsdag den 20 april 

* * * * * 

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. 

* * * * * 

 


