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Måndagen den 10 december 2018
Lokalbulletin för FRO Stockholm måndagen den 10 december 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 infostockholm@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 FROmedlemmar 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 lördags höll FRO Stockholm en Introduktionskurs till FRO i vår lokal i
Grimsta.
I lördags höll FRO Stockholm ett uppföljningsmöte om våra samband
under året, följt av ett julbord.
*****

2. Våra utbildningar
Under perioden 5 november – 17 december kan man måndagar, under tiden 0900 –
2100, öva telegrafi i vår lokal i Grimsta. Dock kan det vara lunchstängt 1200 –
1300.
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Med start onsdag den 7 november, och fram till den 19 december, håller FRO
Stockholm onsdagar en amatörradiokurs i vår lokal i Grimsta.
Lördag den 15 december, under tiden 0900 – 1500, håller FRO Stockholm en
Introduktionskurs till FRO i vår lokal i Grimsta.
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 .
Under den Antarktiska sommaren 2018 – 2019 samt vintern 2019 kommer signalen
VK0HZ att aktiveras av Matt, VK5HZ, under hans lediga pass. Matt
kommer att arbeta på Davis Station på Princess Elizabeth Land, East Antarctica, i
the Australian Antarctic Territory, med positionen 68° 34' S, 77° 58' E – lokator
MC81xk.
Under år 2018 kommer specialsignalen EI100MCV att vara igång. MCV var
anropssignalen för RMS Leinster som sänktes i Irländska sjön den 10 oktober 1918,
drygt en månad före fredsslutet för första världskriget. Signalen minner om 100årsminnet av sänkningen som dessutom medförde den största förlusten vid ett
tillfälle av liv i Irländska sjön med minst 567 döda. Signalen kommer att användas
av the Maritime Museum Radio Club i Dún Laoghaire, strax utanför Dublin. RMS?
Det står för Royal Mail Ship.
På tisdagar, med start klockan 2000, 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. Lägg också märke till att dagen är flyttad,
det var tidigare en annan veckodag.
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Under december månad kommer nio julspecialsignaler att vara aktiva från
olika städer i Rumänien. Signalerna är YP2XMAS som finns i Timisoara,
YP3XMAS i Bukarest, YP4XMAS i Cernavoda, YP5XMAS i Transilvania,
YP6XMAS i Brasov, YP7XMAS i Arges, YP8XMAS i Suceava, YP9XMAS i
Buzau samt YP0XMAS i Giurgiu. Man kommer att vara aktiv på ett antal HF-band
med CW, SSB samt digitala moder. QSL kan skickas via YO2MSB, och dessutom
har de olika signalerna även andra signaler för QSL-hantering.
Tisdag den 11 december, under tiden 1900 – 2300 lokal tid, hålls SSA:s
Aktivitetstest på 70 centimeter.
Torsdag den 13 december, under tiden 1500 – 1900, håller FRO Stockholm sitt
Luciafirande i våra lokaler i Grimsta.
Måndagen den 17 december hålls FRO Stockholms sista Öppet Hus för året.
Vi börjar igen måndag den 7 januari.
Måndagen den 17 december sänds årets sista FRO-bulletin. Bulletinen
återkommer måndag den 7 januari igen.
Onsdag den 19 december, under tiden 1500 – 2100 UTC, kommer the Federal

Emergency Management Agency, FEMA, hålla en samverkans- och
sambandsövning på de fem amerikanska 60-metersfrekvenserna.
Under tiden 21 – 27 december, från 0000 – 2359 UTC, kommer radioklubbar på
olika NASA-enheter att delta i 50-årsjubileet av Apollo 8-färden.
Uppskjutningen skedde den 21 december 1968, och kapseln plaskade ner i havet
den 27 december 1968. Man kommer att vara igång på banden från 160 m – 70 cm,
och med CW, SSB, FM, D-Star, DMR plus diverse digitala moder, och att man
även kommer att köra över satelliter, meteorscatter samt månstuds.
På julafton den 24 december avser man sända ett julbudskap från Grimetons
Alexanderson-sändare från 1924 på 17,2 kHz, den enda kvarvarande
Alexanderson-sändaren i världen. Sändaren har anropssignalen SAQ, och
avstämningen avses påbörjas 0830 lokal tid. Budskapet avses sändas med start
0900 lokal tid med CW.
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Måndagen den 7 januari sänds årets första FRO-bulletin.
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 .
*****

4. Meddelanden från avdelningarna
Avdelning FRO Svartlösa – Öknebos Öppet Hus är inställt onsdag den 12
december, medlemmarna hälsas istället välkomna till luciafikat dagen efter.
Avdelning FRO Svartlösa – Öknebo håller årets sista Styrelsemöte torsdag den
13 december med start klockan 1800 i lokalen på Toppvägen 24 i Tumba.
Avdelning FRO Svartlösa – Öknebo håller sitt Luciafika torsdag den 13
december med start klockan 1900 i lokalen på Toppvägen 24 i Tumba. Alla
avdelningens medlemmar är välkomna.
Avdelning FRO Svartlösa – Öknebo håller Julstängt från och med Luciafikat,
och börjar igen onsdag den 9 januari med sitt Öppet Hus med start klockan
1900 i lokalen på Toppvägen 24 i Tumba.
Avdelning FRO Stockholm – Norra har sin Ungdomsverksamhet och Öppet
Hus tisdagar med start klockan 1830 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.
*****
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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
Signalen VK0HZ kommer att aktiveras av Matt, VK5HZ, under hans
fripass under den Antarktiska sommaren 2018 – 2019 samt vintern 2019
Nio julspecialsignaler kommer att vara aktiva från olika städer i Rumänien
under december månad
Måndagar kan man öva telegrafi i vår lokal i Grimsta under perioden 5
november – 17 december
FRO Stockholm håller en amatörradiokurs onsdagar med start den 7
november, och fram till den 19 december
SSA:s Aktivitetstest på 70 centimeter hålls tisdag den 11 december
Avdelning FRO Svartlösa – Öknebos Öppet Hus är inställt onsdag den 12
december
FRO Stockholm håller sitt Luciafirande torsdag den 13 december
Avdelning FRO Svartlösa – Öknebo håller årets sista Styrelsemöte torsdag den
13 december
Avdelning FRO Svartlösa – Öknebo håller sitt Luciafika direkt efter
styrelsemötet torsdag den 13 december
Avdelning FRO Svartlösa – Öknebo håller Julstängt från och med Luciafikat
torsdag den 13 december
FRO Stockholm håller en Introduktionskurs till FRO lördag den 15
december
FRO Stockholms sista Öppet Hus för året hålls måndagen den 17 december
Årets sista FRO-bulletin sänds måndagen den 17 december
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The Federal Emergency Management Agency, FEMA, kommer att
hålla en samverkans- och sambandsövning onsdag den 19 december
Radioklubbar på olika NASA-enheter kommer att delta i 50-årsjubileet av
Apollo 8-färden under tiden 21 – 27 december
Man avser sända ett julbudskap från Grimetons Alexanderson-sändare
på julafton den 24 december
FRO Stockholms första Öppet Hus för året hålls måndag den 7 januari
FRO-bulletinen återkommer måndag den 7 januari
Avdelning FRO Svartlösa – Öknebo första Öppet Hus för året hålls onsdag
den 9 januari
*****

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 till årets sista bulletin nästa måndag.
*****

