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Lokalbulletin för FRO Stockholm måndagen den 15 oktober 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. 
=================================================================== 

1. Avhållna evenemang 

2. Våra utbildningar 

3. Kommande aktiviteter 

4. Meddelanden från avdelningarna 

5. QSL-kort 

6. Summering av datum 

7. Avslutning 
* * * * * 

1. Avhållna evenemang 

I tisdags hölls SSA:s Aktivitetstest på 70 centimeter. 

 

I onsdags – söndags mindes den Walesiska radioklubben Dragon Amateur Radio 

Club sänkningen av RMS Leinster med specialsignalen GB100MCV 

på alla amatörbanden från 80 – 10 m med såväl SSB, CW som AM från TS Prince 

of Wales som är mötesplatsen för the Sea Cadets i Holyhead på Anglesey. Hade 

man under denna period dessutom QSO med EI100MCV, kan man få ett 

specialcertifikat. Mer info om såväl stationerna som hur man kan få certifikatet kan 

hittas via QRZ.COM om man sedan söker på respektive signal. 

 

I fredags – söndags var AMSAT UK sporadiskt aktiv från The RSGB 

Convention över ett antal satelliter. 

 

I lördags hölls the SARL QRP Spring Contest. Under den första timmen fick 

man endast använda 40 m, därefter var alla ”normala” HF-band tillåtna, alltså inte 
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WARC-banden. Deadline för loggar är den 20 oktober, och de skickas till e-post 

contest@sarl.org.za . 
 

I söndags visade Armemuseum filmen Full Metal Jacket. 

 

I dag höll Försvarsutbildarna och Försvarshögskolan ett föredrag om 

Militärteknik – Historia och framtid i Försvarshögskolan på KTH campus i 

Stockholm. 

* * * * * 

2. Våra utbildningar 

Lördag den 3 november, under tiden 0900 – 1500, håller FRO Stockholm en 

Introduktionskurs till FRO i vår lokal i Grimsta. 

 

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. 

 

Med start onsdag den 7 november, och fram till den 19 december, kommer FRO 

Stockholm att hålla en amatörradiokurs onsdagar under tiden 1830 – 2100 i 

vår lokal i Grimsta. 

 

Lördag den 10 november, 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 
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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 hyllar 100-

årsminnet 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. 

 

Den Walesiska radioklubben Dragon Amateur Radio Club kommer att minnas 

sänkningen av RMS Leinster med specialsignalen GB100MCV under 

tiden 1 – 28 oktober. Man kommer dock inte att vara igång kontinuerligt. 

 

Tisdag den 16 oktober, med start ungefär klockan 1028 UTC, kommer en kontakt 

med Internationella Rymdstationen, ISS, att hållas med ett par skolor i 

Tyskland. Den kan avlyssnas i större delen av Europa på 145,800 MHz. 

 

Tisdag den 16 oktober, med start ungefär klockan 1204 UTC, kommer en kontakt 

med Internationella Rymdstationen, ISS, att hållas med en skola i Belgien. 

Den kan avlyssnas i större delen av Europa på 145,800 MHz. 

 

Tisdag den 16 oktober, under tiden 1900 – 2300 lokal tid, hålls SSA:s 

Aktivitetstest på 1296 MHz. 

 

På tisdagar, med start klockan 2000, håller ”radiointresserade” i Stockholm en 

träff på 69,1875 MHz, alltså kanal 8, med subton 88,0 Hz. Alla 

intresserade är välkomna att checka in. Lägg också märke till att dagen är flyttad, 

det var tidigare en annan veckodag. 

 

Tisdag – tisdag den 16 – 30 oktober kommer sex brittiska radioamatörer att vara 

aktiva från Christmas Island med signalen VK9XG. Observera att 

signalen tidigare varit använd under 2006, men detta är en ny aktivitet. QSL 

skickas via G3TXF. Man räknar med att använda alla banden från 160 – 10 m, och 

med CW, SSB samt FT8. Eventuellt kommer man dessutom att använda RTTY. 
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Onsdag den 17 oktober, 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 icke-

amatörstationer. 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. 

 

Onsdag den 17 oktober, med start klockan 1800, hålls ett Nördkafe på 

Tekniska Museet. Där kommer bland annat vår SK0TM-operatör Joakim, 

SAØBSJ, att berätta om amatörradio och bl.a resan till YOTA (Youngsters On The 

Air) i Sydafrika nyligen. Det är gratis inträde till museet efter klockan 1700, och 

innan föredraget är man välkommen att titta på amatörradiostationen SK0TM på 

tredje våningen på museet. 

 

Nu i helgen lördag – söndag den 20 – 21 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. Under helgen kommer ovana scouter att prata med andra ovana 

scouter, så man skall helst använda ”normal” svenska eller engelska om man nu får 

kontakt med en JOTA-station. Lite extra tålamod kommer nog också att behövas! 

 

Söndag den 21 oktober, med start klockan 1430, visar Armemuseum filmen 

Härifrån till evigheten. Inträdet är gratis, men man måste ha biljett eftersom 

det är begränsat antal platser. 

 

Måndag den 22 oktober, med start klockan 1800, berättar Generalmajor Berndt 

Grundevik (pensionerad 1/12 2017) på plats som meddelas senare om sina 

erfarenheter av 40 års ledarskap på hög nivå, nationellt och 

internationellt. Anmälan är obligatorisk, och görs via e-post till 

anmalan@rosis.org , och deadline för anmälan är fredag den 19 oktober. 
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Onsdag – fredag den 24 – 26 oktober, med start klockan 0001 UTC, kommer 

MARS, The Military Auxiliary Radio System, i samarbete med Department of 

Defense, hålla en trafikövning på kortvåg. Man kommer att använda såväl de 

amerikanska 60-m-frekvenserna som andra amatörband. Övningen avslutas på 

fredagen klockan 2359 UTC. 

 

Fredag den 26 oktober, samt lördag den 27 oktober, båda dagarna under tiden 1845 

– ca 2145, håller Vaxholms Fästnings Museum en Teaternattvandring där man 

bland annat får traska i delar av kastellet som normalt inte visas. Priset för 

Teaternattvandringen är 280 kr för vuxna och 80 kr för barn, och dels är anmälan 

bindande, dels är det begränsat antal platser så det är ”först till kvarn” som gäller. 

Vidare info samt anmälan hittas på webbsidan www.vaxholmsfastning.se/ . 
 

Lördag den 27 oktober, med start klockan 1000, håller Södertörns Radioamatörer, 

SK0QO, sin sedvanliga Loppmarknad i Handen. 

 

Lördag – söndag den 3 – 4 november hålls Hobbymässan ute på mässan i 

Älvsjö. 

 

Tisdag den 6 november, med start klockan 1800, håller Armemuseum ett 

föredrag om Att erövra och rädda en fana. Biljetten kostar 80 kronor som 

måste köpas i förväg, och det är begränsat antal platser. 

 

Onsdag den 7 november, med start klockan 1700, håller Försvarsutbildarna och 

Försvarshögskolan ett föredrag om Informationspåverkan i valrörelsen i 

Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37 på KTH campus i 

Stockholm. Det är enligt uppgift vare sig någon avgift eller föranmälan. 

 

Tisdag den 13 november, med start klockan 1800, håller Armemuseum ett 

föredrag om Vad kan vi läsa mellan raderna. Biljetten kostar 80 kronor 

som måste köpas i förväg, och det är begränsat antal platser. 

 

Tisdag den 20 november, med start klockan 1800, håller Armemuseum ett 

föredrag om Vad är en seger. Biljetten kostar 80 kronor som måste köpas i 

förväg, och det är begränsat antal platser. 
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Lördag den 24 november, under tiden 1030 – 1430, inbjuder Trafikverket till en 

Tunnelpromenad i Vinsta i en av E4 Förbifart Stockholms tunnlar. 

Tunnelpromenaden är omkring 1,5 km, och eftersom det är både kallt, lerigt och 

rejäla lutningar behövs såväl varma kläder som ordentliga skodon. Hjälm och väst 

är obligatoriskt, men finns att låna på plats för de som inte har med sig. Husdjur 

eller rullator får tyvärr inte gå med i tunneln. 

 

Lördag den 24 november, under tiden 1100 – 1600, hålls Hjulmarknaden i 

Solnahallen. Det är en julmarknad för bilar, båtar, flyg och tåg, och såväl i fullskala 

som modell, plus att ett antal veteranföreningar också deltar. Det är gratis inträde, 

men väl där kan man göra av med nästan hur mycket som helst. 

 

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 – Öknebo har styrelsemöte tisdag den 16 oktober 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 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 

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 

Den Walesiska radioklubben Dragon Amateur Radio Club kommer att minnas 

sänkningen av RMS Leinster med specialsignalen GB100MCV 

under tiden 1 – 28 oktober. 

En kontakt med Internationella Rymdstationen, ISS, kommer att hållas 

med ett par skolor i Tyskland, och lite senare samma dag också med en skola i 

Belgien tisdag den 16 oktober 

SSA:s Aktivitetstest på 1296 MHz hålls tisdag den 16 oktober 

Avdelning FRO Svartlösa – Öknebo har styrelsemöte tisdag den 16 oktober 

Sex brittiska radioamatörer kommer att vara aktiva från Christmas Island 

med signalen VK9XG tisdag – tisdag den 16 – 30 oktober 

The Federal Emergency Management Agency, FEMA, kommer att 

hålla en samverkans- och sambandsövning onsdag den 17 oktober 

Ett Nördkafe hålls på Tekniska Museet onsdag den 17 oktober 

JOTA, Jamboree On The Air, när scouter över hela världen pratar med 

varann via amatörradio, hålls lördag – söndag den 20 – 21 oktober 

Armemuseum visar filmen Härifrån till evigheten söndag den 21 oktober 

Generalmajor Berndt Grundevik (pensionerad 1/12, 2017) berättar om sina 

erfarenheter av 40 års ledarskap på hög nivå, nationellt och 

internationellt måndag den 22 oktober 
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MARS, The Military Auxiliary Radio System, kommer i samarbete med 

Department of Defense, hålla en trafikövning på kortvåg onsdag – fredag 

den 24 – 26 oktober 

Vaxholms Fästnings Museum håller en Teaternattvandring fredag den 26 

oktober samt lördag den 27 oktober 

Södertörns Radioamatörer, SK0QO, håller sin sedvanliga Loppmarknad lördag 

den 27 oktober 

FRO Stockholm håller en Introduktionskurs till FRO lördag den 3 november 

Hobbymässan hålls lördag – söndag den 3 – 4 november 

Måndagar kan man öva telegrafi i vår lokal i Grimsta under perioden 5 

november – 17 december 

Armemuseum håller ett föredrag om Att erövra och rädda en fana tisdag 

den 6 november 

FRO Stockholm kommer att hålla en amatörradiokurs onsdagar med start 

den 7 november, och fram till den 19 december 

Försvarsutbildarna och Försvarshögskolan håller ett föredrag om 

Informationspåverkan i valrörelsen onsdag den 7 november 

FRO Stockholm håller en Introduktionskurs till FRO lördag den 10 

november 

Armemuseum håller ett föredrag om Vad kan vi läsa mellan raderna 

tisdag den 13 november 

Armemuseum håller ett föredrag om Vad är en seger tisdag den 20 november 

Trafikverket inbjuder till en Tunnelpromenad i Vinsta i en av E4 

Förbifart Stockholms tunnlar lördag den 24 november 

Hjulmarknaden hålls lördag den 24 november 

* * * * * 

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. 

* * * * * 

 


