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KLUBBINFORMATION
Norrköpings Radioklubb, Nelinsgatan 24 KV. 603 55 Norrköping
Besöksadress:- Nelinsgatan 24. Kv.
Klubbsignal SK5BN. 7S5LH. Repeater VHF kanal RV48. 145,600 MHz – SK5BN/R.
UHF – kanal RU368 434,600 mHz – SK5BN/R - skift
Hemsida http://www.sk5bn.com/

Aktualiteter
► Månadsmöte i augusti den 8 :e hos SM5FGQ Janne enligt tidigare e-post
► NRK och FRO-Norrköping satsar på info om Amatörradio vid Maxi-huset den 27 augusti
► SK5BN har öppet hus varje måndagkväll. Anmäl gärna på trafiknätet söndag kväll.
► Checka in på SK5BN Trafiknät varje söndag kväll kl 2100 på Norrköpingrepeaterns
frekvens. OBS! Ny tid från 31 juli.
► OBS! NRK´s 60-årsjubileum den 5 september. Mer info kommer senare.

SK5BN laddar musklerna
►Vår klubb med signalen SK5BN blev i juni månads aktivitetstest på 144 MHz etta bland
klubbarna i distrikt 5. SK5BN fick 33336 poäng medan tvåan SK5AA hade 28542. Bättre
gick det i julitesten. SK5BN kom också då etta i 5:e distriktet. Glädjande var det fler från
klubben som var med och skrapade ihop 66142 poäng. Tvåan SK5DB, Uppsala, hade 37104
och trean DK5BE, Nyköping, hade 34967 poäng Det är nu läge för att ladda musklerna och ta
upp kampen mot de andra distrikten. Kan vi förbättra vår klubbstation?
►I portabeltestens våromgång körde SK5BN/p från Tyrislöt i klassen Multioperator CW och
kom på 5:e plats. Bästa svenska station blev SK0MK/p som redovisade 5006 poäng medan
SK5BN/p hade 4468 poäng. En förarglig liten skillnad kan tyckas. Heders åt SM5AZS/p, som
tävlade i klassen Single operator CW och kom på 11:e plats med 3672 poäng.
►På månadstesterna hittas loggar från SM5AZS, SA5Z (SM5RN) och SM5AQI.
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Klubbinformation, Aktualiteter samt SK5BN laddar musklerna
Att köra DX med 100 W och trådantenn. Följ med SM5AQI på en ”Webb-resa”
Greek (J4) Island tour i augusti
DX-Marathon – äntligen ett lopp för långkörarna
Gough Island ZD9 Har Derek/SM5RN en egen ö?

Sid 6

Det drar ihop sig till jubileum
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Att köra DX med 100 W och trådantenn
Vill man köra DX är det ju bra att ha bra antennläge och en riktbar antenn. Särskilt om man
vill jaga DXpeditioner som ligger på någon ö långt borta. Visserligen är det ofta bra
operatörer som kör och som gärna lyssnar efter svaga stationer men visst är det bra att ha en
bra antenn som ger förstärkning av signalen och kunna svänga den i rätt riktning.
Även om man inte har så bra antennläge med tillgång till en antennmast och avancerad
antennutrustning kan det också vara en utmaning att köra med en 100 W rigg samt en
vertikalantenn eller en trådantenn. Men mycket beror naturligtvis på motstationens utrustning.
Häromdagen kom brevbäraren med ett QSL-kort från Antigua och Barbuda – V2 i
prefixlistan. Jag kom ihåg att jag hade kört stationen LY2CY/V25O under WPX-testen på 21
MHz. Det var för mig ett nytt land och jag hade därför postat mitt QSL-kort med svarskuvert
och portopengar och nu fick jag lön för mödan. Via Internet fanns också ytterligare info.

Location:
Antigua (pronounced An-tee'ga) and Barbuda are located in the
middle of the Leeward Islands in the Eastern Caribbean,
roughly 17 degrees north of the equator. To the south are the
islands of Montserrat and Guadaloupe, and to the north and
west are Nevis, St. Kitts, St. Barts, and St. Martin.

Size:
Antigua, the largest of the English-speaking Leeward Islands, is
about 14 miles long and 11 miles wide, encompassing 108
square miles. Its highest point is Boggy Peak (1319 ft.), located in the southwestern
corner of the island. Barbuda, a flat coral island with an area of only 68 square miles,
lies approximately 30 miles due north. The nation also includes the tiny (0.6 square
mile) uninhabited island of Redonda, now a nature preserve. The current population
for the nation is approximately 68,000 and its capital is St. John's on Antigua.

Climate:
Temperatures generally range from the mid-seventies in the winter to the mideighties in the summer. Annual rainfall averages only 45 inches, making it the
sunniest of the Eastern Caribbean Islands, and the northeast trade winds are nearly
constant, flagging only in September. Low humidity year-round.
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Så här såg QSL-kortet ut och när jag såg den inbjudande hamnen med de olika skyddade
vikarna och alla båtarna väcktes mitt intresse. Vem var LY2CY som jag hade QSO med?
På QSL-kortet fick jag information om att jag hade kört QSO med ”CQ WPX 2005
DXpedition by LY2CY and LY2TA”. Båda ingår i Lithuanian DX Group. Stationen som jag
körde var LY2CY/V25 och på QRZ.com hittade jag inte så mycket info men väl det här fotot av
Jurgis/LY2CY.

Men detta stillade inte min nyfikenhet. Jag surfade därför vidare och hittade info om att
LT2CY och LY2TA varit mycket aktiva under de stora testerna. Jag hade kört LY2CY/V25O
Att operatören var LY2CY stod klart men nu hittade jag också en information om att han
använde stationen V26B. Allt framgår av följande testresultat för LY2CY/V25O

CQWW WPX Contest, SSB
Call: V25O
Operator(s): LY2CY
Station: V26B
Class: SOAB LP
QTH: Antigua
Operating Time (hrs): 36
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Summary:
Band QSOs
-----------160:
80:
47
40: 334
20: 514
15: 1703
10: 435
-----------Total: 3033 Prefixes = 870

Total Score = 7,189,680

Club: Lithuanian DX Group
Comments:
Intended to work HP, but one piece of bagage with ACOM2000A was lost.
When it at last appeared, it was damaged by transportation and did not
work.
Anyway, I had a great fun.
73

Jurgis LY2CY

DX-station – att hyra
Om stationen V26B kan man hitta följande information:
”The V26B station is available for rent. It is usually booked for the big four DX contest,
however it is often available for both WPX contest, the 10 meter contest, all the 160 contest
and WAE. Contact one of the team members of you are interested in renting the station, or fill
out the rental request form below and one of the team members will get back to you”.
För dem som kan betala resan och även hyran finns det alltså en amatörradiostation V26G på
Antigua. Bestäm själv vilken station och vilken antenn du vill köra med. Allt är sedan fixat
när du kommer på plats och det är bara att starta riggen och köra. Men först kanske man ska
kontrollera hur det ser ut i plånboken.
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Team Antigua, V26B antenna farm consists of:
10m - 5 ele yagi at 70 feet soon to be a stack with the WX0B StackMatch
15m - Stacked 5/5 ele beams using WX0B StackMatch
20m - Stacked 3/3 Force 12 beams using WX0B StackMatch
40m - 2 ele CC soon to be stacked pair with WX0B StackMatch
80m - Inv vee, 1/4 wave vertical with raised radials, 3 ele wire vee beam in the fall.
160m - Inv vee
Phased EWEs were used on EU 97 WWSSB test, with a EWE on the US, and a EWE east.
Maybe a Beverage or two in 97.
När jag nu summerar mina intryck av den här Webb-resan så konstaterar jag att det skulle
vara härligt att kunna göra en resa till Antiqua. Men tillsvidare får jag göra mina långresor
med amatörradion. Jag vet nu också att LY2CY/V25O på 15 m använde en ” Stacked 5/5 ele
beams using WX0B StackMatch”. Jag vet inte vilken effekt han körde med men jag förmodar
att han fick ett nytt slutsteg och körde med 1 kW. För mig var det ett rart DX och jag vet nu
att man inte alltid behöver ha den starkaste stationen med den bästa av antenner. Det går bra
bara motstationen har det och när det finns en bra operatör i andra änden.

Greek (J4) island tour I augusti
Är du intresserad av att köra öar och fyrar så observera följande aktivitet I den grekiska ö-världen
Antonio, IK8VRH, and possibly others have announced their “2005 IOTA SV Tour”. Activity will be
on 20/17/15 meters CW/SSB/RTTY. QSL via IK8VRH. The proposed schedule is as follows:
Dates
Greek Island Reference Numbers
-------------- -------------- -----------------------August 12-14th - Spetses Island EU-075 LH-GRE063
August 16-18th - Dokos Island EU-075 LH-GRE058
August 20-22nd – Kityra Island EU-113 LH-GRE120 *
August 24-26th – Sapientia Island EU-158 LH-GRE116 **
* Or possibly Elofonnisos Island (NO LH
** Or possibly Skiza Island (NO LH)

Callsign
J48RH/P
J48RH/P
J48RH/P
J43RH/P

DX Marathon –äntligen ett lopp för långkörarna
Följande saxas ur Ohio/Penn DX Bulletin #707
CQ ANNOUNCES ANNUAL “DX MARATHON”. Richard Moseson, W2VU, Editor, CQ Amateur
Radio, provides the following press release: (Visalia, California,4/16/05) – CQ magazine today
announced the revival of the long-dormantCQ DX Marathon last run in 1948. The new CQ DX
Marathon will essentially be a year-long DX contest with stations competing to contact as many
different countries (“entities”) and CQ Zones of the World as possible over a full-year period, then
starting again at zero at the beginning of the next year. The new CQ DX Marathon is part of CQ’s
broader “Waking Up Dxing” program whose goal is to reinvigorate Dxing, or contacting hams
in faraway places. The program was outlined for the first time at the International DX Convention in
Visalia, California, on April 16.
“Dxing has always been the heart of ham radio,” says CQ Editor Rich Moseson, W2VU, “and it
continues to be the biggest thing that sets us apart from other forms of electronic communication.
Healthy Dxing activity is vital to the long-term health of amateur radio.”
Bob Locher, W9KNI, of Idiom Press, provided the inspiration for the new activity and joined in the
announcement at Visalia. “Many active Dxers have noticed a drop-off in general Dxing activity
outside of contests and Dxpeditions,” notes Locher. “I suggested that CQ start up an
event that would promote activity all year long, would minimize geographic advantages and provide
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for simple scoring. It turns out that the CQ DX Marathon, which evolved after 1948 into the CQ
World Wide DX Contest, was already based on the same concepts.”
Scoring will be very simple, consisting of the total number of DX entities and CQ zones contacted
over the course of a year. There will be no multipliers and each country and zone will count only once.
In the case of a tie, the station whose last qualifying contact came earliest in the year
will be the winner. Complete details and rules for the new CQ DX Marathon will be published
in the May issue of CQ magazine and will be posted on the CQ website (www.cq-amateur-radio.com)
after the issue is in subscribers’ hands. The first running of the event will be in 2006.

Om du inte hittar rätt på CQ´s hemsida kan du gå direkt till DX-Marathon sidan med adressen
http://www.cq-amateur-radio.com/DX%20Marathon%20May.pdf

Gough Island – ZD9
Visste ni att Derek/SM5RN har en egen ö? Hursomhelst: Så är det!
Följande saxas ur Ohio Penn DX Bulletin:
Larry, W1MLG, informs OPDX that Andy Repetto, ZD9BV, and his XYL, Lorraine, ZD9CO, are in
Capetown, South Africa until September 2005. Lorraine required hospitalization, but she is now out
and recovering.
Andy is requesting/looking for a possible donation of a small rig that might be used for his return trip.
He mentions that a possibility exists for a stop at Gough Island on the journey. He can be contacted in
Capetown at the following local telephone number: 4613591

Det drar ihop sig till jubileum
NRK har ju ett jubileumsår i år och firar detta med en rad av aktiviteter. Christopher/SM5YLG
plockar just nu gamla minnen ur en låda och har lämnat över den här bilden som vi visar som en liten
aptitretare. Bilden är från en tidigare fest under 1960-talets början i klubblokalen. Vem är de sju
personerna i bortre raden och vilket årtal kan det vara?
Har du själv idéer inför vårt 60-årsjubileum så kontakta någon i styrelsen.
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