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1. FEMA övar i 60-m-bandet
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. 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.
Notisen hämtad från FRO Grrimstas lokalbulletin. Bulletinredaktör´n

2. AM-test vinter lördag 3 februari
Nu börjar vi med en vinterversion av vår enkla test. Lufta din gamla eller nya AMstation och kör några QSO i valfritt tempo. Skicka gärna med några bilder
tillsammans med loggen. Lyssna i bruset och lycka till!
Regler mm hittar Du på http://sm5b.se/am-test-regler-2/
73, SM5B Jonny
Arboga FRO-avdelning och Arboga Radio Klubb

REGIONALA QTC
Innehåll
3. SK0QO Solförmörkelse, onsdagen den 24 januari i Jordbro
4. SKØQO - Kurs för amatörradiocertifikat
5. SL0ZS föredrag om IT-hjälp i Nepal 25/1
6. SK3BG analyserar loggar
7. SM4-möte 24/3
8. DL4-val den 24 mars
9. SK7RN Kurs för amatörradiocertifikat på Öland
10. Kanslinytt

3. SK0QO Solförmörkelse, onsdagen den 24 januari i Jordbro
Gunnar, SM0BYO, visar bilder från sin USA-resa till solförmörkelsen
"Great American Eclipse" i augusti 2017. Han berättar också om
rundresan i västra USA. Gunnar är amatörastronom och har en hel
del att berätta i ämnet. Mötet startar kl 19.30 och fika finns från kl
19.00.
Alla välkomna! OBS platsen är Kvarnbäcksskolan, Mostensvägen 4,
Jordbro.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

4. SKØQO - Kurs för amatörradiocertifikat
Vårens kurs på Södertörn pågår under fem veckoslut. Sista helgen är provhelg.
Planerad start är helgen 17-18 februari.
Vi håller till i klubbstugan på Gålö, Haninge kommun, ca 30 km söder om Stockholm.
Hela notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

5. SL0ZS föredrag om IT-hjälp i Nepal 25/1
Torsdag den 25 januari, med start klockan 1830, berättar vår medlem Morgan
Holmberg, utsänd av MSB och FN, om hur han hjälpte till med IT- och
telekommunikation efter jordbävningen i Nepal 2015. Anmälan är obligatorisk och
görs till e-post anmalan@grimsta.fro.se. Plats Grimsta.
Hela notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

6. SK3BG analyserar loggar
Tis 23 jan Analys av SM3AF:s logg. Markku/SM3LDP analyserar silentkey
Sten/SM3AF:s loggbok 1948, hans första år som amatör.
Välkommen! Klubb- och medlemsvård sektionen
7. SM4-möte 24/3
Härmed kallas medlemmarna till distriktsmöte i 4. distriktet den 24 Mars 2018.
Samling-10.00-1030 för kaffe och macka Mötet börjar 11.00
Efter mötet bjuder vi på enklare lunch.
SM4GGC Stig kommer att hålla föredrag om meteorscatter på 144 Mhz.
Eventuellt kommer ett test i realtid att göras om vädret tillåter
Plats Älvenäs Bygdegård, Vålberg.
73 Lasse SM4IVE DL4
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

8. DL4-val den 24 mars
På distriktsmötet i Vålberg kommer val av distriktsledare för den kommande
tvåårsperioden att förrättas. Distriktets valberedning består av undertecknad samt
Bo, SM4SEF och Jan, SM4HFI. Våra kontaktuppgifter finns i SSA Callbook på SSA:s
hemsida. Lämna gärna synpunkter till oss. Nuvarande DL4 är Lars, SM4IVE, och han
ställer upp för omval.
På distriktsmötet kommer också valberedning att väljas för den kommande
tvåårsperioden.
73 från Mats SM4EPR
Sammankallande i distriktsvalberedningen i fjärde distriktet
Kallelse till SM-4-mötet finns i kalendern! Bulletinredaktör´n

9. SK7RN Kurs för amatörradiocertifikat på Öland
Alla intresserade välkomna. Känner ni någon person som kan vara intresserad av
kursen? Var vänlig informera vidare, så att ingen intresserad missar chansen.
Anmäl snarast möjligt.
Första samling lördag/söndag den 27 och 28 januari. Platsen är Scoutstugan i
Färjestaden. Övriga planerade datum är den 10 och 12 februari samt 24 och 25
februari. Kursledare är Conny SM7GMD tel 0736 872 510, e-post:
radiokurs_2018@sk7rn.se. Mer info kommer, bland annat om beställning av
kursmateriel, tider och förtäring.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

10. Kanslinytt
Återinträde
SM0GBY Erik Edbladh
SM4CSV Arne Bolund
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