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Lokalbulletin för FRO Stockholm måndagen den 11 juni 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 hölls SSA:s Aktivitetstest på 2 meter.
I tisdags – lördags genomförde Andra Amfibiebataljonen en större övning i
Roslagens skärgård, huvudsakligen öster om Rådmansö.
I onsdags, på Nationaldagen, ställde Avdelning FRO Svartlösa – Öknebo in sitt
Öppet Hus.
I onsdags – söndags hade FRO Stockholm ett sambandsuppdrag på
ryttartävlingar på Strömsholm.
*****
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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. Kommande aktiviteter
Med start den 1 april, och fram till och med den 31 mars 2019, firas the 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 .
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.
Och ja, ”4X70-suffixen” bildar ”Israel”.
Under tiden fredag 1 juni – söndag 15 juli kommer ett antal specialsignaler från
olika länder att vara igång under Fotbolls-VM. Det ryska amatörradioförbundet
SSR har kontaktat 60-talet olika amatörradioförbund för att organisera
specialsignaler i respektive länder.
Måndag den 11 juni sänds vårterminens sista FRO-Bulletin.
Tisdag den 12 juni, under tiden 1900 – 2300 lokal tid, hålls SSA:s
Aktivitetstest på 70 centimeter.
Torsdag den 14 juni, under tiden 0900 – 1300 UTC, har den brittiska frekvens- och
tidsnormalstationen MSF, alltså gamla ”Rugby Radio”, ett sändningsuppehåll
för service på sin frekvens 60 kHz.
Torsdag den 14 juni, med start klockan 1900, håller FRO Stockholm sitt
Styrelsemöte. Även förbundets medlemmar är välkomna att delta.
Lördag den 16 juni, under tiden 1000 – 1400, håller SK0MG och SK0MK sin
gemensamma loppmarknad i Folkets Hus i Nykvarn.
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Onsdag den 20 juni, under tiden 1500 – 2100 UTC, kommer the Federal

Emergency Management Agency, FEMA, hålla en samverkans- och
sambandsövning på de fem amerikanska 60-metersfrekvenserna.
Måndag den 20 augusti börjar FRO-Bullen igen efter uppehållet för
sommarlovet.
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. Dessutom, för den andra stora
uppgiften söker FRO Stockholm också efter kommunsignalister. För mer
information, vare sig det gäller Hemvärnet eller Kommunsignalister, 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 började med meteorsvärmen Lyriderna som kulminerader 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
Avdelning FRO Stockholm – Norra har avslutat sin Ungdomsverksamhet och
Öppet Hus för terminen. Man avser börja igen tisdag den 28 augusti med
start klockan 1830 i lokalen i Försvarsgården, Norrvikenleden 10 i Sollentuna.
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Avdelning FRO Svartlösa – Öknebo har sitt avslutande Öppet Hus med
korvgrillning onsdag den 13 juni med start klockan 1900 i lokalen på Toppvägen
24 i Tumba. Man börjar i augusti igen, men återkommer om startdatum.
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.
*****

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

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
Ett antal specialsignaler med prefixet 4X70 samt 4Z70IARC kommer
att vara aktiva för att fira staten Israels 70-årsjubileum torsdag
den 19 april fram till och med onsdag den 27 juni
Ett antal specialsignaler från olika länder kommer att vara igång under FotbollsVM under tiden fredag 1 juni – söndag 15 juli
Vårterminens sista FRO-Bulletin sänds måndag den 11 juni
SSA:s Aktivitetstest på 70 centimeter hålls tisdag den 12 juni
Avdelning FRO Svartlösa – Öknebo har sitt avslutande Öppet Hus med
korvgrillning onsdag den 13 juni
Den brittiska frekvens- och tidsnormalstationen MSF har ett sändningsuppehåll
för service på sin frekvens 60 kHz torsdag den 14 juni
FRO Stockholm håller sitt Styrelsemöte torsdag den 14 juni
SK0MG och SK0MK håller sin gemensamma loppmarknad lördag den 16
juni
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The Federal Emergency Management Agency, FEMA, kommer att
hålla en samverkans- och sambandsövning onsdag den 20 juni
FRO-Bullen börjar igen efter sommarens uppehåll måndag den 20 augusti
Avdelning FRO Stockholm – Norra avser börja sin Ungdomsverksamhet och
Öppet Hus igen tisdag den 28 augusti
*****

7. Avslutning
Därmed är kvällens bulletin från FRO Stockholm slut.
Tips och idéer till bulletinen kan skickas till info-stockholm@fro.se
Nu tar bulletinen sommarlov och önskar alla lyssnare en trevlig sommar, men alla
lyssnare hälsas välkomna åter måndag den 20 augusti.
*****

