SARL NUUS SONDAG 17 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 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 met die bulletin met die nuus van vyf stil sleutels.
Dit is met leedwese dat ons aankondig dat die sleutels van Viv Moore, ZS2VM, Wolfram Wagner, ZS6KE en
Francois de Villiers, ZR1ACF, die afgelope week stil geword het. Viv is op 7 Maart oorlede, Wolfram op 9
Maart en Francois op 11 Maart.
Ons betuig ons opregte meegevoel aan Wolfram se vrou Elke en aan die familie en vriende van hierdie drie
radio amateurs.
Dit is leedwese dat ons bekend maak dat die sleutel Marie Aline Gosselin, ZR6MAG op 22 Februarie 2019
stil geword het nadat 'n baie verwoestende kanker haar weggeneem het.
Ons betuig ons opregte meegevoel aan Gaelle, ZR6GAG, Rene Paul ZS6GBJ, Gwendolyne en vier
kleinkinders, familie en vriende.
Die stigter van die G QRP Klub en Amateur Radio-skrywer, ds. George Dobbs, G3RJV, van Littleborough,
Engeland, is op 11 Maart op 75-jarige ouderdom oorlede. Dit is berig dat Dobbs 'n geruime tyd lank swak
gesondheid gehad het en in 'n versorgingsfasiliteit was, waar sy toestand onlangs agteruitgegaan het.
POUSE
In die nuus, vandag:
SARL-HEMDE BESKIKBAAR
DIE LOKAAL VIR DIE TOEKENNINGSDINEE VERANDER
en
GRIEKELAND IS DIE NUUTSTE TOEVOEGING TOT 60 M
Bly ingeskakel vir meer inligting oor hierdie en ander interessante nuusitems.
DIE WOENSDAG 80 M KLUB NAELLOOP
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Die eerste Woensdag 80 m Klub Naelloop sal Woensdag 20 Maart vanaf 17:00 tot 18:00 UTC op die lug wees
met gelykgolf en foon aktiwiteit op 3 510 tot 3 570 kHz; 3 603 tot 3 650 en 3 700 tot 3 750 kHz. Die
uitruiling is 'n RS- of RST-verslag en jou ruitvierkant vierkant (bv. KG30). Jy kry 2 punte vir elke QSO, met 5
punte vir die eerste QSO met elke ZS-roep area (ZS1 tot ZS8) en elke land buite Suid-Afrika. Logstate in MS
Excel formaat ALEEN moet ingedien word teen middernag, Woensdag 27 Maart, aan zs4bfn@mweb.co.za.
Die naam van die operateurs se klub moet op die logstaat verskyn. 'n MS Excel-log en opsommingsblad is
beskikbaar op die kompetisie bladsy van die Liga-webblad.
SARL HEMDE BESKIKBAAR
Louw, ZS6LME bestuur 'n projek om 'n netjiese SARL-hemp vir SARL-lede te verskaf en daar is genoeg
voorraad by die verskaffer van ekstra klein tot 5 ekstra groot! Die kortmouhemp kos R345-00 terwyl die
langmouhemp R380-00 kos, die SARL-logo is geborduur op beide hemde. 'n Naamplaatjie is beskikbaar teen
R55-00. Foto's van die hemde en die naamplaatjie kan op die SARL-forum en die SARL Facebook-bladsy
gesien word.
Bestel as volg: stuur 'n e-pos aan zs6lme@gmail.com en bevestig hoeveel kort of langmou hemde bestel word
en dui aan of jy 'n naamplaatjie wil hê. Bevestig jou naaste POSTNET adres vir aflewering - kos R100-00
ekstra. Betaal die korrekte bedrag in die volgende rekening - Erasmus Ing Trust-rekening by ABSA,
rekeningnommer 40 4947 8830 en in die verwysing: B52 plus jou roepsein. Aflewering is ongeveer 3 weke na
ontvangs van die betaling.
As jy in die Pretoria-omgewing is en jy wil die hemp(de) afhaal, meld dit asseblief in jou e-pos en 'n gepaste
reëling kan gemaak word om POSTNET koste te bespaar. As jy in die Johannesburgse omgewing is, kan dit
gereël word dat die hemp(de) by die NARS afgehaal kan word. Dit is beslis moontlik om 'n bestelling vir
aflewering by die komende AJV op Stellenbosch te plaas. Dui dit net duidelik aan op die e-pos wanneer jy die
bestelling plaas. As jy enige navrae het, skakel asseblief Louw, ZS6LME by 082 552 6859
GRIEKELAND IS DIE NUUTSTE TOEVOEGING TOT 60 M
'n Ministeriële besluit van 26 Februarie 2019 gepubliseer in die regeringskoerant van 5 Maart 2019 het 'n
nuwe Frekwensie Toekennings tabel vir Griekeland bekendgestel. Dit magtig amateur radio gebruik van 5
351.5 - 5 366.5 kHz op 'n sekondêre basis by 15 W EIRP onder die ITU 60 m-toekennings besluit van die
WRC-15. 'n Lys van die Wêreldwye 60 m-toekennings kan gevind word op die Bandplan-bladsy van die
Liga-webwerf by www.sarl.org.za.
Jy luister na &#329; nuus uitsending van die Suid-Afrikaanse Radioliga
DIE 2019 DAG VAN DIE RADIO AMATEUR
Die lokaal vir die SARL-toekenningsdinee op Saterdagaand 13 April het verander. Die nuwe lokaal is die
Devonvale Gholflandgoed in Bottelaryweg, Stellenbosch. Die lokaal het plek vir 100 gaste; tot op datum is 79
sitplekke reeds bespreek.
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Jy kan die registrasievorm, die 2019 AJV boekie en die volmag vorm op die voorblad van die Liga-webblad
aflaai. In die AJV-boekie vind jy die notule van die 2018 Jaarvergadering, die finansiële verslae en rekeninge,
die voorgestelde begroting vir 2019/2020, die ledegelde vir die 2019/2020 boekjaar en die drie mosies wat
tydens die AJV bespreek sal word. Tot op hede is slegs 37 kopieë van die AJV boekie afgelaai.
Registrasie vir die SARL-AAJV 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
jaarvergadering sal om 09:30 begin. Daar is nog 5 plekke beskikbaar oop vir die eggenote besoek aan JC le
Roux vir sjampanje- en nougatproe.
Dit is belangrik dat jy die AJV persoonlik of via 'n gevolmagtigde bywoon, aangesien die verskillende verslae
en finansiële items oorweeg moet word en daarna oor gestem moet word. As jy nie die algemene
jaarvergadering kan bywoon nie, reël asseblief met 'n lid wat bywoon om jou volmag te dra. As ons nie teen
09:30 op 13 April 'n kworum het nie, kan geen vergadering plaasvind nie.
DIE FCC VERSOEK KOMMENTAAR OP TWEE AMATEUR RADIO LISENSIE VOORSTELLE
Die ARRL rapporteer dat die FCC openbare kommentaar op twee afsonderlike voorstelle oor amateur
radio-lisensiëring uitgenooi het. Een is die ARRL se 2018-petisie vir Reëlmaak, wat die FCC versoek om
HF-voorregte vir Tegnikus klas lisensiehouers uit te brei om beperkte foon regte op 75, 40 en 15 meter in te
sluit, plus RTD- en digitale modus regte op 80, 40, 15 en 10 meter. Die ARRL stel voor dat Tegnikus klas
lisensiehouers 200 watt PEP-uitset in die bykomende toewysings moet kry.
Die ander voorstel is RM-11829, waarin die FCC gevra word om 'n Tyro-lisensie klas te skep wat 'n minimale
aanlyn eksamen en mentorskap deur 'n amateur radio-lisensiehouer van die Tegnikus klas of hoër sal vereis. 'n
"Tyro" is 'n beginner of 'n beginner. Lees die volledige ARRL storie by www.arrl.org/news/
KARTV AJV
Die Kempton Park Amateur Radio Tegniese Vereniging het hul algemene jaarvergadering gehou op Saterdag
9 Maart en die volgende lede is verkies tot die komitee.
Voorsitter: Stephen Stuttard, ZS6SKY
Ondervoorsitter: Corrie de Beer, ZS6CDB Sekretaris: vakant
Tesourier: Barry Els, ZS6OY
Tegniese Bestuurder: Tamsanqwa Semela, ZS6MOZ Echolink en webmeester: Johan Nortje, ZS6NJJ
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. Met die dag-nag-ewening oppad kan Amateurs goeie openinge
op die 15 tot 30 m bande verwag. Besoek gerus die webtuiste spaceweather.sansa.org.za vir meer inligting.
Ten slotte, 'n dagboek van sommige komende gebeure:
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19 Maart - die Highway ARK se maandelikse vergadering. 20 Maart - die Herfs
dag&#8208;en&#8208;nag&#8208;ewening en die eerste Woensdag 80 m Klub Naelloop. 21 Maart Menseregtedag.
26 Maart - die sluitingsdatum vir jou artikel vir die April Radio ZS. 30 en 31 Maart - die CQ WPX
ESB-kompetisie. 1 April - die sluitingsdatum vir BHF/UHF Analoog logstate. 2 April - die Provinsiale skole
open.
4 April - die SARL 80 m QSO Geselligheid. 6 April - die RaDAR Uitdaging en die Pretoria ARK
snuffelmark. 6 en 7 April - die SARL BHF/UHF Digitale kompetisie.
Om die bulletin mee af te sluit, 'n opsomming van ons hoof berig:
Die eerste Woensdag 80 m KLUB NAELLOOP sal Woensdag 20 Maart vanaf 17:00 tot 18:00 UTC op die
lug wees met gelykgolf en foon aktiwiteit op 3 510 tot 3 570 kHz; 3 603 tot 3 650 en 3 700 tot 3 750 kHz. Die
uitruiling is 'n RS- of RST-verslag en jou ruitvierkant vierkant (bv. KG30).
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 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 nuusbulletin saamgestel deur Dennis Green, ZS4BS, geredigeer deur Dave Reece,
ZS1DFR en gelees deur .............. Vanaf die Nuusspan, beste wense vir die week wat voorlê.
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