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JOTA/JOTI 

      
Helgen den 20 till 22 Oktober 2017 så sker Jamboree On The Air (JOTA) och 
Jamboree On The Internet (JOTI) som är ett internationellt arrangemang. 
Kanske är du inte scout men du kan som radioamatör var med och prata med 
scouterna. 

                                                                                          
Vi har under tidigare år haft kontakt med en scoutkår i vår närhet, där Vi i deras stuga under JOTA:n 
har ”luftat” vår signal SL0ZZF, men i år så kommer Vi tyvärr inte att med FRO Svartlösa-Öknebo’s 
signal att deltaga i årets Jota, då Vi inte har något samarbete med någon scoutkår i år. 
 
Det finns dock en öppningsstafett på 80 m, med början kl 0930 under Lördagen som du kan lyssna 
på 3,690 kHz. Man börjar med svensk hälsning/öppning och sedan följer Norsk, Dansk, Finsk och 
Isländsk öppning. 
 
Vi gissar att det kommer att förekomma en del trafik även på VHF och på UHF. 
 
 
Lite grand om DMR. 
 
"Digital Mobile Radio" (DMR) är ett av de sätt man kan överföra röst digitalt, på amatörradio. 
Övriga vanliga sätt är D-Star (t.ex via en Icom-radio) och "System Fusion" (från Yaesu). 
DMR (och dess konkurrenter) ger normalt brusfri överföring, tills dess att förbindelsen helt bryts. 
DMR har en fördel jämfört med konkurrenterna: Om man sänder mycket från sin radio, räcker 
radions batteri längre. Det är för att en DMR-radio sänder normalt halva tiden, när man håller 
sändningsknappen intryckt. (DMR innehåller två tidluckor per frekvens, varav radion normalt sänder 
på en av de två tidluckorna.) 
 
Alla tre sätten att överföra röst digitalt kan använda Internet för att rösten ska höras via många 
repeatrar, om man så vill. I DMR sänder man i så fall till repeatern, och dessutom till en talgrupp 
("bakom" repeatern). 
 
I D-Star sänder man i motsvarande fall till repeatern, och dessutom vidare till en reflektor. De som är 
uppkopplade mot samma reflektor hör då vad som händer, via respektive repeater. 
 
(Text-bidrag av Robert Lind) 



 
SL-testen. 
 
FRO har en egen test, som kallas SL-testen, som äger rum Lördagen den 11:e November.  
Tider: CW 1200-1300 UTC SSB 1315-1415 UTC.  
Frekvenser: CW 3525-3575, 7010-7040 KHz SSB 3650-3750, 7060-7130 KHz  
Fullständiga regler kan hämtas ner ifrån https://fro.se/images/amatorradio/SL-Testen_Regler.pdf 
FRO Svartlösa-Öknebo planerar att deltaga i SL-testen. 
 
IP-telefoni 
 
Ett annat sätt (än radio) att kommunicera med andra FRO:are är via IP-telefoni, som även kallas för 
VoIP (Voice over IP). FRO har en egen IP-telefoni server. Det är gratis att ansluta sig och ringa för FRO 
medlemmar. Du kan antingen använda en IP-telefon (kolla på blocket, tradera etc.) eller ett program 
i din Windows pc, Mac eller Linux maskin. Du kan även använda ”appar” på din telefon, platta. Du 
kan även vara inloggad på flera enheter samtidigt. I lokalen finns en IP-telefon uppkopplad och den 
nås via anrop 44600. Vi svarar när vi är på plats. 
 

 
Läs mera i senaste numret av FROnytt och på fro.se under rubriken Samband. 
 
 
FRO Stockholms radiobulletin 

Varje måndagskväll kl 21.30 sänds en radiobulletin över veckans kommande händelser. På frekvenserna RU392 

(434,900 /432,900  MHz) respektive Rv48 (145,600/145,000 MHz. Repeatern har signalen SL0ZS/R. 

 Välkommen att lyssna! 

Telegrafisändningar på kortvåg 
 
Vi ansvarar för SL0FRO´s telegrafi sändningar på kortvåg. Vi sänder på 3563 kHz respektive 7089 kHz 
± QRM. För vidare information se fro.se under Amatörradio, Övningstelegrafi på kortvåg. 
 
Amatörradiokurs 
 
Har det (ännu) inte blivit av för dig att ta amatörradiocertifikat? Det finns flera andra klubbar där det 
redan har startat en höstkurs. Om det finns tillräckligt intresserade personer så kan det kanske bli en 
start på en studiecirkel, så att du kan ta amatörradiocertifikat, under våren. Är du intresserad så hör 
av dig  
 
 
 
 
 
 

https://fro.se/images/amatorradio/SL-Testen_Regler.pdf


Höstens aktiviteter 
 
Ibland blir det inte som det var tänkt. Dagarna och kvällarna går fort och fulls med aktiviteter. Vi hade 
planerat att hålla en information om IP-telefoni under September, men nu är det redan mitten av 
Oktober. Håll utkik på webbplatsen svartlosa-oknebo.fro.se eller FRO Stockholms radiobulletin (se 
ovan), så får du veta när den blir av. 
 
Radioövningar 
 
Vi som medlemmar i FRO Stockholm har möjlighet att deltaga i radioövningar, som är en bra träning. 
Du är försäkrad under uppdraget och Du behöver INTE vara radioamatör för att deltaga. Kontakta Jan 
Lennström på telefon 0738-18 39 65 eller via epost till jan.lennstrom@fro.se, så får du veta mera. 
 

Lucia kaffe  

  

 

  

 

 
 
Vårt luciakaffe äger rum Onsdagen den 13:e December   

                                                               2017, 19:00 - 21:00. Plats Toppvägen Tumba. 
 
 
Förbundets lucia kaffe äger rum den 7:e December. Plats : Grimsta-lokalen . 
Tid: håll utkik då det kommer att anslås i ”Bullen” & webbplatsen: Stockholm.fro.se  
 
 
Förbundets stämma  
 
äger rum den torsdag den 8 mars 2018. Plats och tid enligt senare order. Boka denna dag! 
 
 
 
Har DU idéer och synpunkter på detta blad, eller har du något du vill informera om i nästa utgåva, så 
hör av dig. Skicka ett brev till ulfwestman (at) fro.se, eller kom till våra Öppna Hus  
(Onsdagar kl. 19:00 ->  ca 21.00) och lämna dina synpunkter. 
  
Vill du hellre skriva så är adressen Ulf Westman, Hallundavägen 141, 145 64 NORSBORG   
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