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Lokalbulletin för FRO Stockholm måndagen den 19 februari 2018. Bulletinen
sänds normalt 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. Tyvärr har RV48-repeatern varit ur funktion i
över en vecka, så incheckning och bulletin kan köras endast på RU392. 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 måndags hade tyvärr vår repeater på 145,600 / 145,000 MHz gått ner, så bullen
och incheckningarna kunde endast köras över vår repeater på 434,900 / 432,900
MHz. Det var tydligen ett antal personer som inte kunde höra, eller nå, den
repeatern.
I tisdags hölls World Radio Day, och bland annat var specialsignalen 7S6WRD
igång från Grimeton.
I tisdags höll Armemuseum en visning om Bastioner och bunkrar –
Befästningshistoria under 500 år.
I tisdags höll Avdelning FRO Stockholm – Norra sin Årsstämma i lokalen i
Försvarsgården, Norrvikenleden 10 i Sollentuna.
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I tisdags hölls SSA:s Aktivitetstest på 70 centimeter.
I söndags visade Armemuseum filmen The Imitation Game, en biografisk film
om Alan Turing som var med och knäckte tyskarnas Enigma under andra
världskriget.
I söndags hade FRO Stockholm ett sambandsuppdrag på Sigtunarännet, en
skridskotävling på fjärden söder om Sigtuna. Där skötte vi såväl säkerhets- och
tävlingssamband som högtaleri.
*****

2. Våra utbildningar
Torsdag den 22 februari, med start klockan 1800, håller FRO Stockholm en kurs i
Hjärt- och Lungräddning, HLR, i våra lokaler i Grimsta. Man får bland annat
lära sig hantera en hjärtstartare. Kursen är endast avsedd för FRO-medlemmar, och
deadline för anmälan har passerats.
Lördag – söndag den 21 – 22 april håller FRO Stockholm en Kurs i klättring
och arbete i master och torn. Efter godkänd kurs får man ett certifikat för
mastarbeten. Kursen hålls i närheten av Kungsör, och är endast avsedd för FROmedlemmar. Anmälan görs via e-post till sm0vux@fro.se , dit man också kan
ställa frågor.
Frågor om våra framtida kurser kan ställas till e-postadress stockholm@fro.se .
*****

3. Kommande aktiviteter
Tisdag den 20 februari, med start klockan 1800, håller Armemuseum ett föredrag
om Alfred Nobel – dödligt krut och fredligt pris. Inträde kostar 80
kronor, och det är begränsat antal platser.
Tisdag den 20 februari, under tiden 1900 – 2300 lokal tid, hålls SSA:s
Aktivitetstest på 1296 MHz.
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Onsdag den 21 februari, 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.
Söndag den 25 februari, med start klockan 1430, visar Armemuseum filmen Dr.

Strangelove eller hur jag slutade ängslas och lärde mig älska
bomben. Filmen är gratis.
Tisdag den 27 februari, med start klockan 1800, håller Armemuseum en visning
om Textila skatter från världens alla hörn. Visningen är gratis.
Tisdag den 6 mars, med start klockan 1800, håller Armemuseum en visning om
Makt, mod och möjligheter, kvinnornas livsvillkor i krigets skugga.
Visningen är gratis.
Torsdag den 8 mars, med start klockan 1900, hålls FRO Stockholms
Förbundsstämma i SACO-salen hos FRO på Lilla Nygatan 14 i Gamla Stan.
Stämmohandlingar finns just nu på förbundets hemsida.
Fredag den 16 mars, med start klockan 1200 UTC, till söndag den 18 mars, med
slut klockan 1200 UTC, firas Saint Patrick’s Day, Irlands nationaldag,
med St Patrick Award. För att kunna få diplomet måste man vara registrerad
som en St Patrick Day Station, och dessutom ha sänt under själva St Patrick’s Day
den 17 mars. Dessutom måste man ha haft kontakt med ett antal andra St Patrick
Day-stationer, 10 stycken för en fast station och fem för en mobil station.
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Tisdag den 20 mars, med start klockan 1800, håller Armemuseum ett föredrag
om Palmcrantz kulsprutor – dödens skördemaskiner. Inträde kostar 80
kronor, och det är begränsat antal platser.
Tisdag den 27 mars, med start klockan 1800, håller Armemuseum ett föredrag
om Stig Wennerström –spion i kallt krig. Inträde kostar 80 kronor, och det
är begränsat antal platser.
15 estniska specialsignaler kommer att vara igång till 100-årsminnet av
Republiken Estlands grundande fram till och med den 31 mars.
Specialsignalerna kommer alla att ha prefixet ES100, och sedan följas av en
bokstav. Mer info finns på webbsidan http://es100.eu .
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, och 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 .
*****

4. Meddelanden från avdelningarna
Avdelning FRO Stockholm – Norra har sin Ungdomsverksamhet, följt av
Öppet Hus, tisdagar med start klockan 1815 i lokalen i Försvarsgården,
Norrvikenleden 10 i Sollentuna.
Avdelning FRO Svartlösa – Öknebo har sitt Öppet Hus onsdagar med start
klockan 1900 i lokalen på Toppvägen 24 i Tumba.
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
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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.
*****

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
Armemuseum håller ett föredrag om Alfred Nobel – dödligt krut och
fredligt pris tisdag den 20 februari
SSA:s Aktivitetstest på 1296 MHz hålls tisdag den 20 februari

The Federal Emergency Management Agency, FEMA, kommer att
hålla en samverkans- och sambandsövning onsdag den 21 februari
FRO Stockholm håller en kurs i Hjärt- och Lungräddning torsdag den 22
februari
Armemuseum visar filmen Dr. Strangelove söndag den 25 februari
Armemuseum håller en visning om Textila skatter från världens alla
hörn tisdag den 27 februari
Armemuseum håller en visning om Makt, mod och möjligheter,
kvinnornas livsvillkor i krigets skugga tisdag den 6 mars
FRO Stockholms Förbundsstämma hålls torsdag den 8 mars

Saint Patrick’s Day, Irlands nationaldag, med St Patrick Award firas
fredag – söndag den 16 – 18 mars
Armemuseum håller ett föredrag om Palmcrantz kulsprutor – dödens
skördemaskiner tisdag den 20 mars
Armemuseum håller ett föredrag om Stig Wennerström – spion i kallt
krig tisdag den 27 mars
15 estniska specialsignaler kommer att vara igång till 100-årsminnet av
Republiken Estland grundande fram till och med den 31 mars
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FRO Stockholm håller en Kurs i klättring och arbete i master och torn
lördag – söndag den 21 – 22 april
*****

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.
*****

