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Måndagen den 11 september 2017
Lokalbulletin för FRO Stockholm måndagen den 11 september 2017. Bulletinen
sänds måndagkvällar klockan 2130 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. Nödtrafik
I samband med naturkatastroferna runt Karibien, Mexico och södra USA, med
jordbävning i Mexico och orkanerna Irma och Katia runt Mexicanska Golfen, är det
ett antal frekvenser som används för nödtrafik, och där vi bör undvika att störa
trafiken. De frekvenser som används inom Region 1-frekvensområdet är på 40
meter 7060, 7080, 7115, 7188 och 7190 kHz samt eventuellt 7162 kHz, på 30
meter 10115 kHz, på 20 meter 14,115, 14,132, 14,290 och 14,325 MHz. Dessutom
används diverse frekvenser utanför amatörbanden i Region 1.
Och för den som undrar över rubriken ”Nödtrafik” när man inte inleder med
begreppet ”Mayday”, så beror det på att man på engelska skiljer mellan
”Emergency Traffic” och ”Distress Traffic”, och det är ”Emergency Traffic” som
främst avses här. Därmed inte sagt att det inte också kan komma att sändas
”Distress Traffic”, men då med korrekt inledande begrepp.
*****
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2. Avhållna evenemang
I tisdags hölls SSA:s Aktivitetstest på 2 meter.
I torsdags höll FRO en test först av Zello och sedan FRN, Free Radio
Network.
I söndags höll Arsenalen, Sveriges Försvarsfordonsmuseum vid Strängnäs, en
uppvisningsdag.
I dag började FRO Stockholm igen med vårt Öppet Hus i Grimsta som startar
1000 varje måndag.
I dag körs bullen inte bara över våra repeatrar, utan också över FRN, Free Radio
Network.
*****

3. Våra utbildningar
Vi har just nu inga kurser att rapportera, men frågor om våra framtida kurser kan
ställas till e-postadress stockholm@fro.se .
*****

4. Kommande aktiviteter
Lördag – söndag den 9 – 17 september hålls The International Air
Ambulance Week för att understödja flygande ambulanser världen runt. Mer
info kan hittas på webbsidan www.radio-amateurevents.org/IAW/index.htm .
Lördag – söndag den 9 – 17 september hålls Route 66 On the Air, när stationer
utmed U.S. Highway 66 kör aktiviteten för 18 gången. Förutom på 80 och 40
meter, där man kör på de amerikanska SSB-frekvenserna som ligger utanför
Region 1-frekvenserna, kommer vi att kunna köra dem på 20, 17, 15, 12, 10 och 6
meter, oftast då på slutsiffrorna 66, exempelvis 14,266 MHz. På CW är man igång
förutom på SSB-banden, också på 80, 40 och 30 meter. Digitalt kör man på de band
man kör CW, förutom då 6 meter.
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Tisdag den 12 september, med start klockan 1800, har Armemuseum en
stadsvandring där man visar Strandvägens kulturhistoria. Vandringen
kostar 80 kronor, som betalas i förväg i museets reception. Det är begränsat antal
platser.
Tisdag den 12 september, under tiden 1900 – 2300 lokal tid, hålls SSA:s
Aktivitetstest på 70 centimeter.
Lördag den 16 september har FRO Stockholm ett sambandsuppdrag på en
motortävling där vi behöver personal. Anmälan att delta som personal görs via
e-post till sm0vux@fro.se .
Lördag – söndag den 16 – 17 september har FRO Stockholm ett
sambandsuppdrag på en hästtävling där vi behöver personal. Anmälan att
delta som personal görs via e-post till sm0vux@fro.se .
Lördag – fredag den 16 – 22 september håller IARU Region 1 sin allmänna
konferens i Landshut öster om München.
Söndag den 17 september har FRO Stockholm ett sambandsuppdrag på en
cykeltävling där vi behöver personal. Anmälan att delta som personal görs via epost till sm0vux@fro.se .
Söndag den 24 september har Försvarsmakten en stor Förevisning på Gärdet i
Stockholm. Man deltar med enheter och fordon / farkoster från Armen, Marinen
och Flygvapnet. Man finns dels vid Sjöhistoriska Museet, och även vid Vasavarvet.
Tisdag den 26 september, med start klockan 1800, har Armemuseum ett föredrag
om Kalla Krigets övergivna platser. Föredraget kostar 80 kronor, som
betalas i förväg i museets reception. Det är begränsat antal platser.
Söndag den 1 oktober har FRO Stockholm ett sambandsuppdrag på en
orienteringstävling där vi behöver personal. Anmälan att delta som personal
görs via e-post till sm0vux@fro.se .
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Tisdag den 3 oktober, med start klockan 1800, har Armemuseum ett föredrag om
Finska inbördeskriget 1918. Föredraget kostar 80 kronor, som betalas i
förväg i museets reception. Det är begränsat antal platser.
Lördag – söndag den 7 – 8 oktober har FRO Stockholm ett sambandsuppdrag
på 25-mannaorienteringen där vi behöver personal. Anmälan att delta som
personal görs via e-post till sm0vux@fro.se .
Tisdag den 10 oktober, med start klockan 1800, har Armemuseum ett föredrag
om Sverige och DDR. Föredraget kostar 80 kronor, som betalas i förväg i
museets reception. Det är begränsat antal platser.
Tisdag den 17 oktober, med start klockan 1800, har Armemuseum en visning om
kärnvapen. Det är begränsat antal platser.
Lördag – söndag den 21 – 22 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.
Tisdag den 24 oktober, med start klockan 1800, har Armemuseum ett föredrag
om Finska barn i Sverige under andra världskriget. Föredraget kostar
80 kronor, som betalas i förväg i museets reception. Det är begränsat antal platser.
Lördag den 28 oktober, under tiden 1000 – 1400, håller Södertörns Radioamatörer
sin årliga Loppmarknad i Nya Skolan Fredrik på Dalarövägen 64 i Handen.
Inträdet kostar 40 kronor, och inlotsning sker på 145,6875 MHz eller 434,750
MHz, båda med 77 Hz subton.
Tisdag den 7 november, med start klockan 1800, har Armemuseum ett föredrag
om Kalla Kriget och DDR – med agentögon. Föredraget kostar 80 kronor,
som betalas i förväg i museets reception. Det är begränsat antal platser.
Tisdag den 28 november, med start klockan 1800, har Armemuseum en visning
om Om kriget kommer. Det är begränsat antal platser.
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Tisdag den 5 december, med start klockan 1800, har Armemuseum ett föredrag
om Mannerheim, Marsken, Masken, Myten. Föredraget kostar 80 kronor,
som betalas i förväg i museets reception. Det är begränsat antal platser.
Vi vill påminna om att man under hela året 2017 kör nio specialsignaler från de
nio counties som passeras av The Wild Atlantic Way i Irland. Signalerna som
används är serien EI11WAW – EI99WAW.
FRO Stockholm behöver signalister som vill ställa upp och hjälpa en
kommun med ledning och radiosamband, och det är ett antal kommuner i
länet som behöver hjälp. Nödvändig utbildning samt träning ordnas av FRO
Stockholm. Intresserade av att ställa upp som kommunsignalister anmäler sig via epost till sm0vux@fro.se .
*****

5. Meddelanden från avdelningarna
Onsdag den 13 september har Avdelning FRO Svartlösa – Öknebo styrelsemöte
med start klockan 1900 i lokalen på Toppvägen 24 i Tumba. Kvällens Öppet Hus
är därför inställt, och återkommer nästa onsdag.
Avdelning FRO Stockholm – Norra har Öppet Hus på tisdagar, med start
klockan 1900, i lokalen i Försvarsgården, Norrvikenleden 10 i Sollentuna.
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.
*****

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 dag hade följande signaler QSL-kort att hämta på Grimsta:
SA0WIK
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SM0FAG
*****

7. Summering av datum
The International Air Ambulance Week hålls lördag – söndag den 9 – 17
september

Route 66 On the Air hålls lördag – söndag den 9 – 17 september
Armemuseum har en stadsvandring där man visar Strandvägens
kulturhistoria tisdag den 12 september
SSA:s Aktivitetstest på 70 centimeter hålls tisdag den12 september
Avdelning FRO Svartlösa – Öknebo har styrelsemöte och har därför ställt in
kvällens Öppet Hus onsdag den 13 september
FRO Stockholm har ett sambandsuppdrag lördag den 16 september
FRO Stockholm har ett sambandsuppdrag lördag – söndag den 16 – 17
september

IARU Region 1 håller sin allmänna konferens lördag – fredag den 16 – 22
september
FRO Stockholm har ett sambandsuppdrag söndag den 17 september
Försvarsmakten har en stor Förevisning på Gärdet söndag den 24 september
Armemuseum har ett föredrag om Kalla Krigets övergivna platser tisdag
den 26 september
FRO Stockholm har ett sambandsuppdrag söndag den 1 oktober
Armemuseum har ett föredrag om Finska inbördeskriget 1918 tisdag den 3
oktober
FRO Stockholm har ett sambandsuppdrag lördag – söndag den 7 – 8 oktober
Armemuseum har ett föredrag om Sverige och DDR tisdag den 10 oktober
Armemuseum har en visning om kärnvapen tisdag den 17 oktober
JOTA, Jamboree On The Air, när scouter över hela världen pratar med
varann via amatörradio hålls lördag – söndag den 21 – 22 oktober, samtidigt
som man kör JOTI, Jamboree On The Internet
Armemuseum har ett föredrag om Finska barn i Sverige under andra
världskriget tisdag den 24 oktober
Södertörns Radioamatörer håller sin årliga Loppmarknad lördag den 28 oktober
Armemuseum har ett föredrag om Kalla Kriget och DDR – med
agentögon tisdag den 7 november

Lokalbulletin FRO Stockholm
7 (7)
Måndagen den 11 september 2017
Armemuseum har en visning om Om kriget kommer tisdag den 28 november
Armemuseum har ett föredrag om Mannerheim tisdag den 5 december
*****

8. 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.
*****

