SARL NUUS SONDAG 15 APRIL 2018
Goeiemôre en welkom by die weeklikse nuus uitsending van die Suid-Afrikaanse Radioliga, gelees deur
________________________ (jou naam, roepsein en QTH)
Die Suid-Afrikaanse Radioliga saai elke Sondag nuus bulletins in Afrikaans sowel as Engels om 08:15 en
08:30 Sentraal Afrika Tyd onderskeidelik uit op HF sowel as op verskeie BHF- en UHF-herhalers. Hierdie
uitsendings word ook via Echolink herlei deur ZS6JPL. 'n Potgooi is ook beskikbaar op die Liga se web tuiste.
'n Oudio opname sowel as 'n teks weergawe kan van die Liga se webblad, www.sarl.org.za, afgelaai word, en
jy kan ook daar inteken om nuwe bulletins per e-pos te ontvang.
Ons begin die bulletin met nuus van 'n stil sleutel
Dit is met hartseer dat ons die heengaan van Barney van Eeden, ZS6BLL, op Vrydag 6 April 2018 moet
aankondig. Barney was 'n lang lid van die SARL en die Antieke Draadloos Vereniging en was 'n vurige AM
MF-speler. Hy sal baie gemis word.
Ons betuig ons opregte meegevoel aan sy familie en vriende
POUSE
In die nuus vandag,
GROOTSTE BYWONING BY DIE 2018 SARL AJV IN PRETORIA
SARL TOEKENNINGS OORHANDIG TYDENS DIE TOEKENNINGSDINEE
en
TWEE PLAASLIKE KOMPETISIES VOLGENDE NAWEEK
Bly gerus vir meer inligting oor hierdie en ander interessante nuusitems.
GROOTSTE BYWONING BY DIE 2018 SARL AJV IN PRETORIA
Die 2018 SARL-AJV is op Saterdag 14 April 2018 om 09:17 geopen deur Nico, ZS6QL, die President van
SARL. Colin, ZS6COL, het die registrasie-inligting aangebied en genoem dat die Liga 1 590 lede het waarvan
107 lede by die vergadering teenwoordig was. Hulle het 244 volmag stemme gehad wat 351 stemme gegee
het. Dit is 22,2% van die lidmaatskap. Die 107 lede teenwoordig is die hoogste bywoning in 'n baie lang tyd.
Die vergadering het vir 'n oomblik van stilte gestaan ter nagedagtenis aan die stil sleutels. Die notule van die
Jaarvergadering van 2017 is aanvaar en ZS6GM het die finansiële verslag, die begroting vir die volgende jaar
en die nuwe ledegeld voorgelê. Al drie items is deur die vergadering aanvaar. Die ledegelde vir 2018/19 is nie
verander nie. Fakture sal in Mei 2018 uitgestuur word.
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Die nege mosies het gelei tot 'n paar besprekings deur die vergadering. Die uitslae van die mosies is: Mosie 1,
2 en 3 is aanvaar. Wysigings op mosie 4 en 6 is aanvaar. Mosie 5, 8 en 9 is onttrek en mosie 7 is nie aanvaar
nie.
Louw Erasmus, ZS6LME, Chris Turner, ZS6GM, Rassie Erasmus, ZS1YT, Dennis Green, ZS4BS en Glynn
Chamberlain, ZS6GLN is tot die Raad verkies en sal tot by die 2020 AJV dien. Die vergadering het twee
voorstelle ontvang vir die 2019 AJV - van die BO-Karoo ARK om dit in Kimberley te hou en die Boland
ARK om dit in Kaapstad te hou. Die twee klubs is gevra om 'n formele voorstel voor te lê en dan sal die Raad
Ligalede vra om later in die jaar via die elektroniese stemstelsel te stem vir Kimberley of Kaapstad. Die
vergadering het om 13:38 gesluit.
Op die eerste Raadsvergadering van die nuwe Raad is Nico, ZS6QL as president verkies, met Chris, ZS6GM
as vise-president, Cliff ZS6BOX, as tesourier en Dennis, ZS4BS as sekretaris.
Die lede het die middag na die uitstallings gekyk en amateur radio-toerusting en onderdele gekoop van die
handelaars en by die vlooimark by die lokaal. Eddie, ZS6BNE, het 'n FM QSO via die AO-91-satelliet voltooi
en ook 'n ESB en gelykgolf QSO via die AO-7-satelliet vanaf sy draagbare stasie by die AJV.
SARL TOEKENNINGS OORHANDIG TYDENS DIE TOEKENNINGSDINEE
Die lys van toekennings wat gisteraand by die SARL-Toekenningsdinee oorhandig is, is te lank om in die
bulletin in te sluit. In die komende week sal die SARL Sekretaris 'n SARL Kommunikasie oor die algemene
jaarvergadering en die Toekenningsdinee uitstuur. Die gasspreker by die dinee was Hennie Maas van die
"Sterre en Planete" -program en ons was geëer om Haar Eksellensie Helene Budliger Artieda, die Switserse
ambassadeur in Suid-Afrika by die dinee te hê.
Ere-lewenslange lidmaatskap van die SARL is toegeken aan Nico van Rensburg, ZS6QL en Dick Stratford,
ZS6RO. Die Willie Wilson Goue Toekenning is toegeken aan Mike Bosch, ZS2FM, Chris Gryffenberg,
ZS6COG en Louw Erasmus, ZS6LME.
Die President se Toekenning is toegeken aan Colin de Villiers, ZS6COL en Sam Ford, ZS6BRZ, terwyl die
Icom Uitnemendheid-toekenning, die premier-toekenning van die SARL, toegeken is aan Alex Artieda
ZS6EME. Die Hamnet-skild is toegeken aan Roy Walsh, ZS3RW.
Twee nuwe trofeë is ook toegeken. Die Brian Jones, ZS6BV, SOTA ZS-toekenning - dit is 'n nuwe
toekenning van ZS SOTA vir die Suid-Afrikaanse amateur wat die afgelope jaar die meeste bygedra het tot
die ZS SOTA-program. Die toekenning is aan die egpaar Sid, ZS5AYC en Adele Tyler, ZS5APT, oorhandig.
Die SAATI Jaarlikse Tegnologie-toekenning is aan die lede van die Kletskous-span oorhandig: Hannes
Coetzee ZS6BZP; Brian McKenzie, ZS6BNM; Fritz Sutherland, ZS6FSJ; Leon Lessing, ZS6LMG; Jacques
Roux, ZR1ADC; Deon Coetzee, ZS1DE; Francois Oberholzer; Frik Wolff, ZS6FZ; Nico van Rensburg,
ZS6QL en Hans van die Groenendaal, ZS6AKV
Baie geluk aan al die ontvangers.
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DIE 2018 SARL JAARVERSLAG
Die 2018 SARL Jaarverslag is beskikbaar vir aflaai vanaf die AJV dokumente bladsy in die Slegs Lede
afdeling van die Liga se webwerf. Hierin kan jy lees wat die Raad, Werksgroepe en Koördineerders die
afgelope jaar gedoen het.
Jy luister na &#329; nuus uitsending van die Suid-Afrikaanse Radioliga
DIE UITSLAE VAN DIE HAMNET 40 M GESIMULEERDE NOOD KOMPETISIE
Die uitslae van die Hamnet 40 m Gesimuleerde Nood Kompetisie gehou op Sondag 4 Maart 2018 is vrygestel.
In die enkel-operateur-stilstaande kategorie het Andy Cairns, ZS6ADY die eerste plek behaal met 195 punte,
gevolg deur F da Silva, ZS1ZV met 90 punte en Abraham Bosman, ZS6AVI met 40 punte.
In die enkel-operateur draagbare kategorie het Brian Jones, ZS6BV met 1 296 punte gewen, gevolg deur Al
Akkers, ZS2U met 876 punte en HAMNET KZN, ZS5DCC met 700 punte.
Die enkel-operateur-basisstasie kategorie is gewen deur Jan Botha, ZS4JAN met 1 568 punte, gevolg deur die
Port Elizabeth ARV, ZS2PE met 1 078 punte en Hugo Ras, ZS2HR met 996 punte.
Baie dankie aan almal wat deelgeneem het en aan diegene wat logstate ingedien het. Die volledige stel uitslae
sal in HF Happenings gepubliseer word.
TWEE PLAASLIKE KOMPETISIES VOLGENDE NAWEEK
Die herfs QRP Wedstryd loop van 12:00 tot 15:00 UTC op Saterdag 21 April 2018 met ESB en gelykgolf
aktiwiteit en krag van 5 watt (PEP) uitset of minder. Daar is geen antenna beperkings nie en 'n stasie kan een
keer per band per modus gewerk word. Die eerste uur is slegs beperk tot die 40-m-band. Die oorblywende
twee uur is die deelnemers vry om enige HF (nie-WARC) -band te gebruik soos hulle dit goeddink.
Die uitruiling is 'n RS(T) verslag en jou ruitvierkant. Logstate in die ADIF-, Cabrillo- of MS Excel-formaat
met 'n opsommingsblad en gemerk "my roepsein QRP Kompetisie" sal ingedien word teen 28 April 2018 per
e-pos aan contest@sarl.org.za.
Die ZS4 Naelloop is 'n prettige aktiwiteit om kontakte tussen radio amateurs in die Vrystaat en radio amateurs
in Suider-Afrikaanse lande te bevorder en is op Sondag 22 April 2018 vanaf 14:00 tot 16:00 UTC op die lug.
Dit is 'n foon en gelykgolf kompetisie op die 40 meter band met ESB aktiwiteit tussen 14:00 - 15:00 UTC op
7 063 - 7 100 en 7 130 - 7 200 kHz en gelykgolf aktiwiteit vanaf 15:00 - 16:00 UTC op 7 000 tot 7 040 kHz
Logstate, in die ADIF-, Cabrillo- of MS Excel-formaat en gemerk "my roepsein ZS4 Naelloop" sal teen 30
April 2018 per e-pos ingedien word by zs4srk@gmail.com. 'n Sertifikaat word toegeken vir 1ste, 2de en 3de
plek in beide kategorieë.
Raadpleeg asseblief die 2018 SARL Blouboek vir al die inligting oor hierdie twee kompetisies.
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HF VOORTPLANTINGSVOORSPELLING
Hannes Coetzee, ZS6BZP, berig dat die verwagte sonaktiwiteitsvlak baie laag gaan bly. Daar is tans slegs 'n
klein sonvlekkie sigbaar met geen kans vir ernstige sonfakkels nie. Diegene wat hulle eie
frekwensievoorspellings wil doen, kan 'n verwagte effektiewe sonvlektelling van een vir die week gebruik.
Amateurs kan goeie openinge op die 15 tot 30 m bande verwag. Besoek gerus die webtuiste
spaceweather.sansa.org.za vir meer inligting.
Nou die Dagboek van Gebeure vir die volgende paar weke:
16 April - sluitingsdatum vir SARL BHF/UHF Digitale Kompetisie logstate 18 April - Wêreld Amateur Radio
Dag.
21 April - die Herfs QRP Wedstryd.
22 April - die ZS4 Naelloop
5 Mei - die SDR-werkswinkel by die NARS
Om die bulletin mee af te sluit, 'n opsomming van ons hoof berig:
Die 2018 SARL-AJV is op Saterdag 14 April 2018 om 09:17 geopen deur Nico, ZS6QL, die president van
SARL. Daar was 107 lede by die vergadering teenwoordig en hulle het 244 volmag stemme gehad wat 351
stemme gegee het. In die komende week sal die SARL-sekretaris 'n SARL-kommunikasie oor die AJV en die
Toekenningsdinee uitstuur.
Dit bring ons aan die einde van hierdie bulletin.
Die Suid-Afrikaanse Radioliga se nuusdiens nooi klubs en individue uit om nuus brokkies van belang vir
radio amateurs en kortgolf luisteraars in te dien. Plaas nuus berigte indien moontlik, in beide Engels en
Afrikaans op die Suid-Afrikaanse Radioliga webtuiste onder die 'news inbox' skakel nie later as die
Donderdag wat die bulletin datum voorafgaan nie.
Luister elke Sondagoggend om 10:00 Sentraal Afrika Tyd na "Amateur Radio Today". Daar is herleiding op 7
082 kHz laer syband, 7 205 en 17 660 kHz AM en verskeie herleidings op BHF en UHF frekwensies regoor
Suid-Afrika. 'n Potgooi deur Dick, ZS6RO, is ook beskikbaar. 'n Heruitsending vind op Maandae om 18:30
Sentraal Afrika Tyd op 3 230 kHz plaas.
Ons ontvang graag jou seinrapporte, kommentaar en voorstelle, stuur 'n e-pos aan artoday@sarl.org.za.
Sentech borg die uitsendings op die nie-amateur frekwensies.
Jy het geluister na 'n nuus uitsending van die Suid-Afrikaanse Radioliga, saamgestel deur Dennis Green,
ZS4BS/6, en gelees deur ...........................................................
Die Afrikaanse Nuusspan groet nou en wens jou `n mooi week toe. Totsiens.
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