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Lokalbulletin för FRO Stockholm måndagen den 16 april 2018. 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 enligt gamla systemet är frekvenserna R0 respektive
RU12. Bidrag tas emot som e-post till info-stockholm@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 höll Armemuseum ett föredrag om Christine Granville –
Churchills favoritspion. Det var ett mycket intressant föredrag om en mycket
ovanlig kvinna, som tyvärr blev mördad några år efter kriget av en halvgalen man.
I tisdags hölls SSA:s Aktivitetstest på 70 centimeter.
I onsdags höll Håkan / SM5AQD ett föredrag om resan till Bouvet Island i
januari – februari i år. Som bekant kom man aldrig iland där. Föredraget hölls i
SK0QO:s klubbstuga på Gålö.
I onsdags höll Avdelning FRO Svartlösa – Öknebo en arbetsdag i sin lokal,
med bland annat utrensning av urgamla grejor.
I lördags var The Titanic/Marconi Memorial Radio Association of Cape Cod igång
med två stationer på alla amatörbanden inom frekvensområdena för the General
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class med specialsignalen W1MGY till minne av Titanic-katastrofen.
Titanics anropssignal var MGY, och man var igång fram till klockan 0527 UTC
den 15 april, den tidpunkt när s/s Virginian hörde det sista meddelandet från Titanic
för 106 år sedan.
*****

2. Våra utbildningar
Den Kurs i klättring och arbete i master och torn som skulle hållits
lördag – söndag den 21 – 22 april har tyvärr ställts in.
Den centrala FRO-kurs för funktionärer eller styrelseledamöter som
skulle ha hållits lördag – söndag den 5 – 6 maj har tyvärr ställts in.
Frågor om våra framtida kurser kan ställas till e-postadress stockholm@fro.se .
*****

3. Kommande aktiviteter
Med start den 1 april, och fram till och med den 31 mars 2019, firas Royal Air
Force’s 100-årsjubileum. Det är The Royal Air Force Amateur Radio Society,
RAFARS, med anropssignalen G8FC, som inbjuder till jubileet. För att få ett
RAF100 Award Certificate måste man få minst 250 poäng, och mer info finns på
webbsidan www.rafars.org .
Tisdag den 17 april, med start klockan 1800, håller Armemuseum ett föredrag
om Maria Christina Bruhn – militärteknisk pionjär. Inträde kostar 80
kronor, och det är begränsat antal platser.
Tisdag den 17 april, under tiden 1900 – 2300 lokal tid, hålls SSA:s
Aktivitetstest på 1296 MHz.
Onsdag den 18 april hålls World Amateur Radio Day för att fira att den
dagen år 1925 bildades the International Amateur Radio Union, IARU, i Paris. Den
dagen bör man försöka sprida kunskap om, och även demonstrera amatörradio.
Med tanke på hur mycket man i dag använder radiofrekvenser via exempelvis WiFi
och mobiltelefoner, kan man kanske locka fler att åtminstone lite prova vad vi kan
erbjuda.
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Onsdag den 18 april, med start klockan 1800, håller FRO Stockholm ett möte
med kommunansvariga signalister i lokalen i Grimsta. Inbjudan har gått ut
till berörda.
Onsdag den 18 april, under tiden 1500 – 2100 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 ickeamatörstationer. 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 och, för den som vill försöka lyssna, man använder USB.
Torsdag den 19 april, med start ungefär 1205 UTC, kommer en direktkontakt

att äga rum mellan en flickskola i Warwick i Storbritannien och
Internationella Rymdstationen ISS. Kontakten bör kunna avlyssnas på
145,800 MHz så länge ISS är över antennens horisont i söder, ett ”fönster” på
kanske 8 minuter som bäst.
Med start torsdag den 19 april, och fram till och med onsdag den 27 juni, kommer

specialsignalerna 4X70A, 4X70E, 4X70I, 4X70L, 4X70R, 4X70S och
4Z70IARC att vara aktiva för att fira staten Israels 70-årsjubileum.
Fredag – söndag den 20 – 22 april, under tiden 0000 – 2359 UTC, kommer
specialsignalen OE18M att vara igång som en officiell International Marconi
Day-station. Det är Amatörradiosektionen av Österreichischer Rundfunk, ORF,
som kommer att använda signalen. Kontakter under lördag den 21 april är giltiga
för International Marconi Day diplomet.
Lördag den 21 april hålls International Marconi Day, när
amatörradioentusiaster försöker kontakta diverse historiska Marconi-platser, och
med teknik liknande de Marconi använde. International Marconi Day hålles på den
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lördag som ligger närmast Marconis födelsedag den 25 april. Inom parentes, han
föddes år 1874.
Lördag den 21 april, med start klockan 1000, håller Eskilstuna
Sändaramatörer, SK5LW, sin Radiomässa i Munktellarenan i Eskilstuna.
Inträdet kostar 40 kr. Välkommen att, i alla fall försöka, fynda!
Lördag den 21 april, med beräknad start klockan 1600, håller SSA sitt
Årsmöte på Clarion Collection Hotel Bolinder i Eskilstuna. För de nya
medlemmar som betalat sin medlemsavgift under april, ta med kvitto på
inbetalningen inför medlemskontrollen som hålls i entren. Mer info finns på
webbsidan www.ssa.se .
Tisdag – torsdag den 24 – 26 april hålls elektronikmässan Scandinavian
Electronics Event på Kistamässan. Där kommer SSA att demonstrera olika
varianter av amatörradio. Via SSA:s hemsida kan SSA:s medlemmar få gratisbiljett
till mässan. Informationen erhölls via SSA-bullen.
Tisdag den 24 april, med start klockan 1800, håller Armemuseum ett föredrag
om Dagmar Imgart – i Gestapos tjänst. Inträde kostar 80 kronor, och det är
begränsat antal platser.
Tisdag den 8 maj, med start klockan 1800, håller Armemuseum en
stadsvandring om Spioner under andra världskriget. Biljetten kostar 80
kronor, och det är begränsat antal platser.
Tisdag den 15 maj, med start klockan 1800, håller Armemuseum en
stadsvandring om Sveriges helgjutna historia. Biljetten kostar 80 kronor,
och det är begränsat antal platser.
Tisdag den 22 maj, med start klockan 1800, håller Armemuseum en
stadsvandring om Spioner under andra världskriget. Biljetten kostar 80
kronor, och det är begränsat antal platser.
Tisdag den 29 maj, med start klockan 1800, håller Armemuseum en
stadsvandring om Östermalms militära historia. Biljetten kostar 80
kronor, och det är begränsat antal platser.
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Under år 2018 kommer specialsignalen EI100MCV att vara igång. MCV var
anropssignalen för RMS Leinster som sänktes i Irländska sjön någon månad före
fredsslutet för första världskriget. Signalen hyllar 100-årsminnet av sänkningen
som dessutom medförde den största förlusten av liv i Irländska sjön. Signalen
kommer att användas av the Maritime Museum Radio Club i Dún Laoghaire, strax
utanför Dublin. RMS? Det står för Royal Mail Ship.
FRO har ju som en av sina huvuduppgifter inom totalförsvaret att förse Hemvärnet
med sambandspersonal, så FRO Stockholm håller nu på med rekrytering i
samarbete med Livgardesgruppen och Södertörnsgruppen. Passande
sambandsutbildning kommer också att följa. För mer information, kontakta FRO
Stockholm via e-post till stockholm@fro.se .
Det rapporteras att, med start i april och fram till början av januari 2019, man
kommer att kunna se 10-talet större meteorsvärmar som har minst 15 synbara spår i
timmen. Det hela börjar med meteorsvärmen Lyriderna som kulminerar den 22
april. Den kraftfullaste är svärmen Perseiderna som kulminerar den 12 augusti, där
man kan vänta sig över 100 spår i timmen. Någon som är intresserad av att prova
meteorscatter? Man kan få hela listan om man skickar ett mail till e-post
sm0whh@fro.se .
*****

4. Meddelanden från avdelningarna
Tisdag den 17 april har Avdelning FRO Stockholm – Norra ställt in sin
Ungdomsverksamhet och Öppet Hus i lokalen i Försvarsgården,
Norrvikenleden 10 i Sollentuna på grund av annan verksamhet.
Onsdag den 18 april har Avdelning FRO Svartlösa – Öknebo Styrelsemöte, och
har därför ställt in sitt Öppet Hus i sin lokal.
Avdelning FRO Norrtälje har Öppet Hus helgfria måndagar, med start klockan
1900, i lokalen i gamla Soldathemmet på före detta Lv3:s område. Man har också
samtidigt en station igång på den lokala repeatern på 145,6875/145,0875 MHz
under tiden 1900 – 2130 för de som inte kan komma till lokalen.
*****
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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 dag hade följande signal QSL-kort att hämta på Grimsta:
SM0FAG
*****

6. Summering av datum
Royal Air Force’s 100-årsjubileum firas med start den 1 april och fram till
och med den 31 mars 2019
Armemuseum håller ett föredrag om Maria Christina Bruhn –
militärteknisk pionjär tisdag den 17 april
SSA:s Aktivitetstest på 1296 MHz hålls tisdag den 17 april
Avdelning FRO Stockholm – Norra har ställt in sin Ungdomsverksamhet och
Öppet Hus i lokalen i Försvarsgården i Sollentuna på grund av annan
verksamhet tisdag den 17 april
Avdelning FRO Svartlösa – Öknebo har Styrelsemöte, och har därför ställt in sitt
Öppet Hus onsdag den 18 april
World Amateur Radio Day hålls onsdag den 18 april
FRO Stockholm håller ett möte med kommunansvariga signalister onsdag
den 18 april

The Federal Emergency Management Agency, FEMA, kommer att
hålla en samverkans- och sambandsövning onsdag den 18 april
En direktkontakt kommer att äga rum mellan en flickskola i
Warwick i Storbritannien och Internationella Rymdstationen
ISS torsdag den 19 april
Specialsignalerna 4X70A, 4X70E, 4X70I, 4X70L, 4X70R, 4X70S och
4Z70IARC kommer att vara aktiva för att fira staten Israels 70-årsjubileum
torsdag den 19 april fram till och med onsdag den 27 juni
Specialsignalen OE18M kommer att vara igång som en officiell International
Marconi Day-station fredag – söndag den 20 – 22 april
International Marconi Day hålls lördag den 21 april
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Eskilstuna Sändaramatörer, SK5LW, håller sin Radiomässa lördag den 21 april
SSA håller sitt Årsmöte lördag den 21 april
Den Kurs i klättring och arbete i master och torn som skulle ha hållits
lördag – söndag den 21 – 22 april har tyvärr ställts in
Elektronikmässan Scandinavian Electronics Event hålls tisdag – torsdag
den 24 – 26 april
Armemuseum håller ett föredrag om Dagmar Imgart – i Gestapos tjänst
tisdag den 24 april
Den centrala FRO-kurs för två funktionärer eller styrelseledamöter
från varje förbund som skulle ha hållits lördag – söndag den 5 – 6 maj har
tyvärr ställts in
Armemuseum håller en stadsvandring om Spioner under andra
världskriget tisdag den 8 maj
Armemuseum håller en stadsvandring om Sveriges helgjutna historia
tisdag den 15 maj
Armemuseum håller en stadsvandring om Spioner under andra
världskriget tisdag den 22 maj
Armemuseum håller en stadsvandring om Östermalms militära historia
tisdag den 29 maj
*****

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

