SARL NUUS SONDAG 03 MAART 2019
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 plaaslike 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.
In die nuus vandag:
DIE SARL HAMNET 40 M KOMPETISIE VANMIDDAG
DIE 2019 AJV-BOEKIE IS BESKIKBAAR VIR AFLAAI
en
JONG DAMES RADIO AMATEUR STEMME VAN DIE WÊRELD BENODIG
Bly ingeskakel vir meer inligting oor hierdie en ander interessante nuusitems.
DIE SARL HAMNET 40 M KOMPETISIE VANMIDDAG
Die SARL Hamnet 40 m kompetisie is 'n foon kompetisie en is oop vir alle radio amateurs in die meeste van
CQ Sone 38. Die kompetisie vind vanmiddag plaas vanaf 12:00 tot 14:00 UTC met foon aktiwiteit in die band
segmente 7 063 tot 7 100 kHz en 7 130 tot 7 200 kHz. Jy kan deelneem as 'n enkele operateur stilstaande
mobiele stasie; 'n enkele operateur draagbare stasie; 'n multi-operateur draagbare stasie of 'n enkele operateur
basis stasie. Die ruil is 'n RS-verslag, gevolg deur 'n drie-syfer nommer soos per kategorie deelname. Die
telling bestaan uit punte wat uit alle kontakte geakkumuleer word, vermenigvuldig met 'n vermenigvuldiger.
Logstate moet teen 10 Maart 2019 per e-pos aan contest@peham.co.za ingedien word. Lees asseblief die
volledige stel reëls op bladsy 36 van die 2019 SARL Blouboek voordat die kompetisie vanmiddag begin.
DIE 2019 DAG VAN DIE RADIO AMATEUR
Die 2019 AJV-boekie kan afgelaai word vanaf die voorblad van die Liga-webblad. Jy kry alles wat jy nodig
het vir die naweek in die boekie - die konsep program vir die SARL Simposium, asook die vorige notules,
finansiële verslae, die ledegelde vir die nuwe finansiële jaar en die mosies vir die algemene jaarvergadering.
Die registrasievorm vir die verskillende aktiwiteite is beskikbaar in die boekie sowel as 'n aparte dokument op
die webwerf.
Registrasie vir die SARL-AJV begin Saterdagoggend om 07:00 op die Datavoice-ouditorium in die
Technopark. Om 09:00 beplan ons om 'n groepfoto van al die afgevaardigdes te neem en die algemene
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jaarvergadering sal om 09:30 begin. Die eggenotes besoek JC le Roux vir 'n sjampanje en nougat-proe. Na
middagete kan jy die ZS SOTA-vergadering of die BHF/UHF-byeenkoms bywoon. Waar is die
satelliet-entoesiaste? Om 15:30 begin die wynproe by Blaauwklippen.
Die SARL Toekenningsdinee sal Saterdagaand by die Stellenbosch Gholfklub langs die Technopark gehou
word. Die gasspreker is Sias Mostert, die voorsitter van die SCS Aerospace Groep. In die AJV-boekie vind jy
'n lys van ontvangers vir die verskillende SARL-toekennings en trofeë. Baie dankie aan die ontvangers wat
die Liga-sekretaris in kennis gestel het van hul bywoning of reëlings vir hul toekenning.
MULTICHOICE WORD 'N AMSAT SA GOUE BORG
MultiChoice het 'n goue borg geword van die AMSAT SA Ruimte Simposium wat op 16 Maart 2019 in
Midrand gehou sal word. Registrasie is nog oop teen die vroeë koers met besparings vir SARL en AMSAT
SA lede. Die vroeë registrasie is verleng tot 5 Maart 2019. Die simposium bevat onderwerpe oor verskeie
aspekte van satelliet kommunikasie, baie met praktiese demonstrasies. Daar is ook groot pryse wat gewen
word, geborg deur Sam's Radio en RS Komponente. Vir besonderhede en registrasie, besoek
www.amsatsa.org.za of volg die skakel vanaf die SARL tuisblad.
DIE MAART 2019 RADIO IS VIR ALMAL BESKIKBAAR
Die Raad het besluit om die Maart 2019-uitgawe van Radio ZS aan alle radio-amateurs in Suider-Afrika
beskikbaar te stel. Gaan na die voorblad van die Liga-webblad by www.sarl.org.za en klik op die skakel om
jou eksemplaar af te laai.
DIE 2019 KRIEKET WÊRELDBEKER
Die RSGB is verheug om alle radio amateurs regoor die wêreld uit te nooi om saam met ons die viering van
die Krieket Wêreldbeker-toernooi in Engeland en Wallis in 2019 te vier. Ons organiseer 'n internasionale
amateur radio-marathon vir die duur van die kompetisie. Die marathon loop van 30 Mei 2019 tot 14 Julie
2019 en die Verenigde Koninkryk en Internasionale roepseine sal op 9 HF-bande geaktiveer word met ESB,
gelykgolf en digitale modes. 'm Reeks toekenning sertifikate sal aangebied word gebaseer op die aantal QSOs
wat met die spesiale Britse en internasionale stasies gemaak is. Ons nooi ander lande uit om deel te neem en
spesiale roepsein met die agtervoegsel 19CWC of soortgelyke te aktiveer.
Die RSGB het die 31 roepsein wat in Engeland en Wallis tydens die Krieket Wêreldbeker-toernooi gebruik sal
word vrygestel. Sommige van hulle is GB19CWC 2019 Krieket Wêreldbeker HK Engeland; GB19OT Old
Trafford, Manchester; GB19HL Headingley, Leeds; GB19EB Edgbaston, Birmingham; GB19LL Lord's,
Londen; GB19AUS Australië; GB19IND Indië; GB19NZ Nieu-Seeland; GB19SA Suid-Afrika en GB19SL
Sri Lanka.
Is daar 'n Suid-Afrikaanse Radioklub wat wil aansoek doen vir ZS19CWC en deelneem aan die Krieket
Wêreldbeker amateur radio-marathon? ZS19CWC in QSO met GB19SA.
Jy luister na 'n nuusbulletin van die Suid-Afrikaanse Radioliga.
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JONG DAMES RADIO AMATEUR STEMME VAN DIE WÊRELD BENODIG
Laat jou stem gehoor word in 'n spesiale musiek samestelling deur Neli Pantsutaia vir die die Koninklike
Deense Akademie vir Musiek-fees wat op 9 Maart 2019 in Finland plaasvind, die dag na die Wêreldvrouedag.
Neli wil graag hê dat alle jong dames wat radio-amateurs is, vir haar 'n opname van hul stemme stuur. Die
opname is eenvoudig, al wat jy hoef te doen is om CQ CQ, jou roepsein en jou naam op te neem. Stoor dit in
MP3 en stuur dit na neli.pantsulaia@tsc.edu.ge of stuur 'n WhatsApp stem nota na 0045 91564744. Die stuk
word lewendig deur Petra Larson, OZ7PR en Inger Lundin, OZ7AGR van Denemarke uitgevoer.
Die projek is deel van PULSAR 2019 wat vra 'wat dit is wat nuwe musiek vertaal.' Morsekode is intrinsiek 'n
vertaling, Morse is kommunikasie, maar ook ritme en musiek. Hierdie verband word ondersoek in die projek
ON/OFF. Kan hierdie tegnologies primitiewe metode van kommunikasie gesien word as 'n parallel met die
herlewing van die langspeel-plate en kassette binne die musiek gebied? Radio-amateurs in lewendige
kontekste, mimiek, dansers, kunstenaars en musikante word geïntegreer in installasies en musiekwerke tydens
twee gebeurtenis, die openings konsert op Donderdag 7 Maart en die konsert en verwante aktiwiteite op
Saterdag 9 Maart. Die toring van die radio huis sal funksioneer as 'n oriëntasiepunt vir PULSAR 2019. Tydens
die fees sal dit flikkerende seine in Morse-kode as 'n ligte musiekwerk uitstraal. As jy hulp benodig, skakel
Anette Jacobs by 073 199 9032.
SABS TC-73 INGELIG OOR POTENSIËLE STEURING VIR LAAI STELSELS VIR ELEKTRIESE
VOERTUIE
Die SARL het 'n aanbieding aan lede van die SABS Tegniese Komitee, TC-73, gedoen oor die moontlike
steurings wat Draadlose Krag oordrag stelsels vir die laai van elektriese voertuie op die HF-bande kan
veroorsaak. Die komitee het die moontlike implikasies bespreek en die SARL se oproep ondersteun om die
aangeleentheid formeel op die agenda van Werkgroep 1 te plaas, wat die potensiaal van inmenging verder sal
hersien en by die volgende vergadering van TC-73 aanmeld. Dit vind plaas aan die einde van Mei. Die
Mei-TC-73-vergadering sal Suid-Afrika se amptelike standpunt formuleer wanneer die saak tydens die
CISPR-vergadering in China in die middel van Oktober vanjaar bespreek word.
Hans van de Groenendaal wat die aanbieding gemaak het, het gesê dat hy aangemoedig is deur die positiewe
ondersteuning tydens die gesprek. Terwyl die aantal elektriese voertuie in Suid-Afrika tans laag is, is die
potensiaal van 'n vinnige toename geweldig. Shell het onlangs aangekondig dat dit op 'n groot aantal van hul
voorhoofde laai fasiliteite sal installeer en twee groot motorvoertuie vervaardigers het reeds laai stelsels in hul
vertoonlokale geïnstalleer.
Sommige besprekings in CEPT stel voor dat die bestaande onvoldoende emissie grense vir induktiewe SRD's
gepas is, maar dit is ontwikkel op 'n heeltemal ander stel aannames oor diens siklusse, ligging en of die
slagoffer en emittor dieselfde frekwensie deel. Hierdie standaarde is nie geskik vir WPT nie, met 'n hoë werk
siklus met krag tot 22 kilowatt, wat in woongebiede geleë is en sy harmonieke sal waarskynlik versprei word
oor 'n band van frekwensies..
DRIE KOMPETISIES VOLGENDE NAWEEK
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Op Saterdag 9 Maart kan jy deelneem aan die eerste been van die SARL YD Naelloop. Elke jaar op 8 Maart
word die Internasionale Vrouedag gevier. Die YD Naelloop is vanaf 12:00 tot 14:00 UTC op die lug met foon
aktiwiteit op 40 meter. 'n JD kry 5 punte vir 'n QSO met 'n ander YD en 3 punte vir 'n QSO met 'n OM. 'n
Nota aan sekere manlike deelnemers - die YD Naelloop kan slegs deur die dames gewen word.
Die eerste been van die SARL BHF/UHF-analoog kompetisie is van 10:00 UTC op Saterdag 9 Maart tot
10:00 UTC op Sondag 10 Maart op die lug met ESB, AM, FM en gelykgolf aktiwiteit op 6, 4 en 2 meter, 70
en 23 cm en hoër. Waarom nie die BHF-kompetisie met SOTA-aktiwiteit kombineer nie. Vind die volledige
stel reëls vir hierdie twee kompetisies in die 2019 SARL Blouboek.
Die 82ste RSGB Statebond kompetisie is 'n gelykgolf alleen kompetisie wat vanaf 10:00 UTC op Saterdag 9
Maart tot 10:00 UTC op Sondag 10 Maart plaasvind met aktiwiteite op 80, 40, 20, 15 en 10 meter. Daar is ook
'n Spankompetisie en so 'n span bestaan uit vyf stasies. Kry die kompetisie reëls by
https://www.rsgbcc.org/hf/rules/2019/rberu.shtml
DIE OVERBERG ARK AJV
Die Overberg Amateurradioklub hou hul algemene jaarvergadering op 9 Maart by Stanford by die QTH van
John, ZS1DI en Judy, ZS1JEG. Die vergadering sal om 10:30 begin en die braaivleis vure gaan net na die
vergadering aangesteek word. Daar sal die gewone bring en braai wees en hout sal voorsien word. Kontak
Andre, ZS1AZ, vir verdere inligting by 072 729 1680 of 028 514 2018 as die mobiele nie werk nie. Hy kan
ook gekontak word by andre@zs1az.co.za.
HF VOORTPLANTINGSVOORSPELLING
Hannes Coetzee, ZS6BZP, berig dat die verwagte sonaktiwiteitsvlak laag gaan bly. Tans is daar geen
sonvlekke sigbaar nie. Diegene wat hulle eie frekwensievoorspellings wil doen, kan 'n verwagte effektiewe
sonvlektelling van een vir die week gebruik. Amateurs kan moontlike 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:
Vanmiddag - die SARL Hamnet 40 m kompetisie en die ARRL DX Foon kompetisie. 4 Maart - die
sluitingsdatum vir die RTD kompetisie logstate. 5 Maart - einde van die vroeë besprekings vir die Ruimte
Simposium. 9 Maart - die SARL YD Naelloop.
9 en 10 Maart - die SARL BHF/UHF Analoog kompetisie en die 82ste RSGB Statebond kompetisie. 11 Maart
- sluitingsdatum vir SARL Hamnet logstate. 16 Maart - AMSAT SA Ruimte Simposium.
20 Maart - die SARL Woensdag 80 m naelloop.
Om die bulletin mee af te sluit, 'n opsomming van ons hoof berig:
Die SARL Hamnet 40 m kompetisie is 'n foon kompetisie en is oop vir alle radio amateurs in die meeste van
CQ Sone 38. Die kompetisie vind vanmiddag plaas vanaf 12:00 tot 14:00 UTC met foon aktiwiteit in die band
segmente 7 063 tot 7 100 kHz en 7 130 tot 7 200 kHz. Lees asseblief die volledige stel reëls op bladsy 36 van
die 2019 SARL Blouboek voordat die kompetisie vanmiddag begin.
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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 plaaslike 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
plaaslike 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 en gelees deur ...........................................................
Die Afrikaanse Nuusspan groet nou en wens jou `n mooi week toe. Totsiens.
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