SARL NUUS SONDAG 23 DESEMBER 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. Die
bulletin word deur ZS6JPL via Echolink herlei. '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.
In die nuus vandag:
SARL PRESIDENT SE BOODSKAP VIR DIE FEES SEISOEN
ARRL'S LOGBOEK VAN DIE WÊRELD BEREIK 1 BILJOEN QSO REKORD
en
GEEN 5 MHZ ENDOSSEMENT VIR WERK ALLE KONTINENTE
Bly ingeskakel vir meer inligting oor hierdie en ander interessante nuus items.
SARL PRESIDENT SE BOODSKAP VIR DIE FEES SEISOEN
"Die Desember 2018-vakansie is op ons drempel en Suid-Afrikaners regoor die land berei vir die Feesseisoen
voor. Baie van ons lede sal Kersfees vier terwyl ander 'n vakansieperiode saam met hul gesinne, vriende en
familie sal geniet.
Soos ons voorberei vir 'n welverdiende ruskans en vreugdevolle vakansieseisoen, het ons 'n gewoonte om te
reflekteer oor die jaar wat verby is. Met die fokus op die jeug, het die SARL 'n belangrike jaar beleef met die
suksesvolle aanbieding van die gesogte jaarlikse IARU YOTA 2018-Somerkamp, 'n eerste vir Suid-Afrika en
Afrika. Daarbenewens ervaar ons 'n mate van groei in ons ledetal ná 'n suksesvolle AJV vroeër vanjaar en die
gesamentlike SARL/AMSAT SA werkswinkels het geweldig bygedra om verskeie nuwe projekte te begin.
Ons lede het hul deel gedoen en ons het opgemerk dat aktiwiteite binne baie aspekte van ons geliefde
stokperdjie uitgebrei word met toenemende belangstelling in Gelykgolf, Satelliet aktiwiteite,
BHF/UHF-kommunikasie, asook BACAR-vlugte, om maar 'n paar te noem.
Die vakansieseisoen bied geleenthede om amateur radio-aktiwiteite te beoefen en te geniet. Onthou om 'n
gesonde balans tussen familie en tyd besteding met die stokperdjie te handhaaf. Op 'n soortgelyke noot wil ek
almal aanmoedig om te dink aan die eensames, dié met geen familie of vriende, wat nie die Feesseisoen as 'n
vreugdevolle tyd mag ervaar nie. Reik gerus uit na hulle op een of ander wyse - om 'n verskil in hul lewens te
maak, is mos waaroor Kersfees gaan.
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Ek wil van hierdie geleentheid gebruik maak om ons toegewyde span vrywilligers, lede en geaffilieerde klubs
te bedank vir die reis saam met ons deur hierdie jaar. Julle harde werk, deelname en ondersteuning het
verseker dat ons saam kon leef, lag, groei, eksperimenteer, werk en leer vir nog 'n jaar. Ry veilig oral waar jy
reis, wees waaksaam en onthou: die gevare waaraan ons elke dag blootgestel word, neem geen vakansie nie.
Seënwense aan almal voor ons die Oujaar afsluit. Mag jy en jou gesin 'n aangename vakansieseisoen beleef en
'n Nuwe Jaar vol vrede, vreugde en sukses binnegaan."
DIE JANUARIE 2019 RADIO ZS
Die sluitingsdatum vir jou artikel is Woensdag 26 Desember en die redakteur sal die tydskrif gereed hê om op
31 Desember af te laai. Dankie aan Eddie Leighton, ZS6BNE wat die versoek in die Desember Radio ZS
gelees het en hy sal 'n maandelikse RaDAR-kolom verskaf. Wat van die VHFers en die Sateliters en SOTA?
Stuur jou artikel na radiozs@sarl.org.za.
DIE 2019 SARL WETENSKAP EN DIE DAGBOEK VAN GEBEURE
Die 2019 SARL Kompetisie Handleiding en die 2019 Dagboek van Gebeure is albei beskikbaar vir aflaai
vanaf die Liga se webblad. Soos vermeld in SARL Nuus verlede Sondag, is daar veranderings aan sekere
kompetisie aangebring en twee nuwe kompetisies is bygevoeg.
Die Dagboek van Gebeure bevat inligting oor onbemande toestelle, die DXCC-lys en die HF- en BHF/UHFen hoër band planne. Laai 'n afskrif vandag af.
Jy luister na 'n nuusbulletin van die Suid-Afrikaanse Radioliga.
ARRL'S LOGBOEK VAN DIE WÊRELD BEREIK 1 BILJOEN QSO REKORD.
Vanaf 19 Desember is meer as 1 biljoen QSO rekords ingeskryf in ARRL se Logboek van die Wêreld
(LoTW) stelsel. Terwyl die 1 biljoenste QSO-rekords 'n beduidende mylpaal verteenwoordig, kan 'n meer
belangrike statistiek wees die byna 187 miljoen kontakte wat bevestig word via LoTW oor sy 15-jarige
geskiedenis. Die een biljoenste rekord is opgelaai deur 7X3WPL, die Sahara DX Radioklub om 23:32 UTC
vir 'n 20 meter ESB-kontak met Davide Cler, IW1DQS, wat op 28 Desember 2016 plaasgevind het. Die oplaai
het 'n bevestiging (QSL) tot gevolg gehad.
LoTW debuteer in 2003 na baie agter-die-skerms beplanning en ontwikkeling. LoTW het aanvanklik baie
stadige begin. Terwyl gebruikers getalle geleidelik gegroei het tot ongeveer 5 000, het baie amateurs nie ten
volle begryp wat LoTW was of hoe dit gewerk het nie en hoe om 'n rekening oop te maak nie. LoTW het met
enkele groot veranderinge tot Oktober 2011 voortgegaan, toe 'n perfekte storm geslaan het - 'n groot opname
van logstate na die CQ WW DX kompetisie en 'n frats-sneeustorm wat die kragtoevoer vir meer as 'n week
buite werking gehou het. Die ramp was egter 'n bedekte seën omdat dit swakhede in die LoTW-sagteware en
-hardeware openbaar het; wat sedertdien reggestel is. Nou kyk ARRL na die ontwikkeling van LoTW 2.0,
Velddienste en Radiosport Afdeling Bestuurder Norm Fusaro, W3IZ het gesê. "Oor die jare het ons meer
toekennings bygevoeg wat aangewend kan word vir die gebruik van LoTW QSL-krediete: VUCC, Triple Play
en twee CQ-toekennings - WPX en WAZ."
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Vandag spog LoTW sowat 112 000 gebruikers in al 340 DXCC-entiteite en 75% van alle DXCC-aansoeke
word via LoTW geliasseer.
GEEN 5 MHZ ENDOSSEMENT VIR WERK ALLE KONTINENTE
Die IARU, wat die Werk Alle Kontinente Toekenning borg, het dit duidelik gestel dat dit nie 'n 5 MHz (60
meter) endossement borg nie. "Al die IARU-lede verenigings let op: die IARU-werklike
kontinente-toekenning is nie beskikbaar met 'n endossement vir 5 MHz nie," het 'n IARU-aankondiging van
die IARU-sekretaris David Sumner, K1ZZ, gesê. "Die enigste band endossemente wat tans beskikbaar is, is
vir 160, 80, 6 en 2 meter sowel as 70 en 23 sm." Die vraag het ontstaan nadat 'n individu 'n beweerde IARU
WAC 5 MHz-toekenning sertifikaat op QRZ.com gewys het en gesê het dat ander IARU-lidlande
WAC-sertifikate uitgereik het met 'n 5 MHz-endossement onder die IARU-vaandel. Gewoonlik sal 'n
ARRL-lid aansoek doen vir die toekenning deur die Liga, maar dié lid se lidmaatskap het verval en het hy glo
elders gekyk. ARRL het aan die individu gesê dat die toekenning wat oor Dave Sumner se handtekening
vertoon word, nie ooreenstem met die toekennings wat deur die ARRL uitgereik word nie en ons kan ook nie
enige aansoek wat vir so 'n toekenning ingedien is, vind nie. " Die ARRL reik geen spesifieke toekennings vir
60 meter uit nie. Dave Sumner het gesê dat WAC-endossemente vir 135,7 kHz en 472 kHz binnekort
beskikbaar sal wees.
Kom ons loer nou na gebeure vir die volgende paar weke:
25 Desember - Kersdag.
26 Des - Dag van Welwillendheid en die sluitingsdatum vir artikels vir die Januarie Radio ZS.. 31 Desember Einde van die YOTA 2018 maand, die 2018 CQ DX Marathon en die ARRL Internasionale Ruit Jag. 1
Januarie - Nuwejaarsdag en die begin van die 2019 CQ DX Marathon, die ARRL Straight Key Nag en die
Green Keys Nag. 5 Januarie - die Pretoria ARK snuffelmark. 5 en 6 Januarie - die ARRL RTD/FT8 Roundup.
9 Januarie - alle provinsiale skole heropen.
Om die bulletin mee af te sluit, 'n opsomming van ons hoof berig:
Die vakansieseisoen bied geleenthede om amateur radio-aktiwiteite te beoefen en te geniet. Onthou om 'n
gesonde balans tussen familie en tyd besteding met die stokperdjie te handhaaf. Op 'n soortgelyke noot wil ek
almal aanmoedig om te dink aan die eensames, dié met geen familie of vriende, wat nie die Feesseisoen as 'n
vreugdevolle tyd mag ervaar nie. Reik gerus uit na hulle op een of ander wyse - om 'n verskil in hul lewens te
maak, is mos waaroor Kersfees gaan.
Seënwense aan almal voor ons die Oujaar afsluit. Mag jy en jou gesin 'n aangename vakansieseisoen beleef en
'n Nuwe Jaar vol vrede, vreugde en sukses binnegaan.
Dit bring ons aan die einde van hierdie bulletin.
Die Suid-Afrikaanse Radioliga se nuusdiens nooi klubs en individue uit om nuusbrokkies van belang vir radio
amateurs en kortgolf luisteraars in te dien. Plaas nuusberigte 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.
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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 4 895 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 nuusuitsending van die Suid-Afrikaanse Radioliga, saamgestel deur Dennis Green,
ZS4BS/6, geredigeer deur Johan de Bruyn, ZS6JHB en gelees deur ...........................................................
Vanaf die Afrikaanse Nuusspan, feestelike groete en die beste wense vir die week wat voorlê. Totsiens.
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