
  

1 
 

 

   web-QRZ… 
  Medlemsblad för NORRKÖPINGS RADIOKLUBB 
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                                  Glöm inte Månadstesten! Och hör sen!!    
                                 Den går på dagtid och tar bara en timma per trafiksätt. 
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    Styrelsen informerar  
 
Månadsmöte 2014-11-03. Sidvard Andersson är DX-lyssnare och han kommer att tala om hur han 
specialerats på mellanvågs dx-ing. Dessutom blir det en preliminär redovisning av loppisens ekonomi 
och organisation.  
                        
Framtidsgruppen har sammanträtt och Erik -SA5BKE rapporterade att ett nytt möte ska 
hållas inom kort. Framsteg har gjorts och alla mål-platser kan nås med de länkar som har 
prövats. Mer information kommer allt efter arbetet framskrider.  
 
Datorbyte. Klubben ska anskaffa en ny dator för att kunna visa bilder på projektorn om 
föredragshållaren har med sig material på ett USB-minne. Christopher -SM5YLG ska 
tillfrågas om lämplig dator för klubben.  
 
Årsavgiften 2015 ska vara betalad före den 31 december 2014. Betala gärna direkt som du 
läser det här. Då kommer det inte bort i hanteringen. Det är samma avgifter som tidigare år. 
 
Nästa styrelsemöte är den 10 november.  

Protokollen från styrelsens sammanträden kan läsas på klubbens hemsida.  
 
Distriktmöte i SM5 arrangeras i radiostaden på Motala Cention Centre. Det blir föredrag om 
digital moder med SSA´s nya digitalkoordinator Pontus/SM0RUX och Ubåtskommunikation 
med Calle/SM5BF. Se annons i QTC. Ankomstfika finns serverat från 09:30 och vi startar kl 
10:00 med uppehåll för lunch. Anmälan via mejl till sm5bvv@ssa.se eller 0707-538690.  
 
 

 

Ny medlem Clarence Arnstedt 
 
På Radiomarknaden träffade redaktionen 
Claerence Arnstedt som tyckte det var bra 
att morsekravet försvann. Clarence hade 
försökt tidigare men blev aldrig vän med 
nyckeln och det är han ju inte ensam om. 
Men det behöver ju inte betyda att man är 
utestängd från hobbyn som innehåller så 
mycket annan teknik mm. Claerence med 
signalen SA5CMG kör mest digital trafik 
på 144 och 432 MHz. 
För ett halvt år sedan tog han certifikatet i 
Linköping där han jobbar. Hans QTH är 
dock Norrköping. Välkommen till hobbyn 
och Radioklubben i Norrköping! 
 

 
Henrik-SM5AUS och Claerence-SA5CMG Under 
Loppissen. Diskuterar säkert digital trafik.        ■ 

 

mailto:sm5bvv@ssa.se
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GRATTIS SVEN-ARNO!   
 
Sven-Arno passade på att fylla 75 år den 23 oktober. Några av klubbens medlemmar 
uppvaktade med presentkort till valfri event. Här ser vi jubilaren till vänster och Göran –
SM5AWU i glatt samspråk. Sven-Arno är av klubbens stöttepelare är QSL-ombud som sänder 
iväg våra nyutskrivna QSL-kort och alltid kommer tillbaka med efterlängtade QSL, som bevis 
på tidigare vår radiotrafik.  
 

              
 
 

                          
 
Hjärtligt GRATTIS Sven-Arno och lycka till med alla dina olika aktiviteter på jorden, i luften, 
på havet samt i etern.                    ■ 
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Trivsam Radiomarknad på Himmelstalund  
 
Radiomarkanden den 18 oktober blev en mycket trivsam händelse. Mer än 250 radioamatörer 
löste inträde och samlades i kafeterian och kring borden. Lennart med signalerna SA5BTB 
och SE5X har välvilligt sänt över nedanstående två bilder. Vi tackar! 
 

 
 

 
Vi återkommer med ett utförligt reportage i nästa nummer av web-QRZ. 

Efterdyning 
Den skänkta reservdelssats bestående av halvledare som omnämndes i förra numret av QRZ har 
blivit påfylld med komponenter som -AZN och CCU har levererat. Inalles blev det ca 760 fack i 80 
plastaskar att hålla ordning i och en Excelfil har varit oumbärlig för att ha koll. Nu har arbetet med att 
föra över komponenterna till klubblokalens träskåp börjat, på grund av begränsat utrymme och brist på 
låga askar (vem kan skaffa fler?) måste jag ibland sammanföra två-tre artiklar i samma ask och därför 
sätta nya etiketter. Lådorna med lysdioder, optokopplare, tyristorer, brygglikriktare och spännings-
regulatorer är klara och en pärm med aktuella listor kommer efterhand. 
  
Lennart SM5DFF                     ■                                     
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Besök hos SA5RG, Katrineholms Repeater Grupp 
 
Derek –SM5RN 
Tillsammans med Göran -SM5AWU besökte jag den 4:e oktober Katrineholms Radio Amatörer, som 
hade en aktivitetseftermiddag - annonserad på SA5RG klubbens hemsida. Det visade sig vara en 
intressant eftermiddag, som borde ha lockat till sig flera intressenter.  

                     

Vi fick först en rundvisning av tornet med riggar och antenner guidad av SM5LYP Karl-Erik 
Lind. I tornet finns bl.a D-star repeatern och en ansenlig mängd radioutrustning. Därefter blev 
det varmkorv med bröd och läsk, samt kaffe och bulle. Sedan blev det en genomgång av 
Rakel systemet i klubblokalen av SM5UKP, Mikael Larsson, som arbetar på Polisens 
Trafiklednings Central och har hållit på med Rakel från början. Mycket intressant, och för 
min del en hel del uppgifter som inte jag hade kännedom om. Mikael demonstrerade Rakel 
genom att kalla upp några slumpvalda platser i hela Sverige från norr till söder som fanns i en 
vald talgrupp. Dessa platser svarade omgående på anrop vilket bevisar hur mångsidig Rakel 
är. Senare blev det en genomgång av D-star systemet i Södermanland som SM5TAH, Mats 
Ekström höll i. Också väldigt upplysande. Uppe i tornet fanns radiostationen, och en väl                                                             

     

tilltagen operatörsplats. På väggen mittemot var D-star repeater uppställd med sina kaviteter. 
På taket till tornet var repeater antennerna placerad i masten. 
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Nedanför tornet fanns klubblokalen, en f.d Hemvärnsbarack som tillsammans med tornet är 
inhyrd från kommunen för en mycket symbolisk summa. Man kan summera besöket genom 
att konstatera att läget är idealisk, på sin egen höjd över staden med fri sikt åt alla håll, en bra 
radio plats, man kan bara gratulera klubben. Det blev en trevlig eftermiddag.  

Derek -SM5RN  

  

Video om störningar kring LED-lampor 
  
Är ni också en av dem som undrar hur det ser ut med störningar kring LED-lampor? Ägna 10-
15 minuter åt den här filmen http://www.youtube.com/watch?v=o8zMhjXcmoA. Den 
åskådliggör på ett bra sätt vad man ska tänka på när det gäller utbyte av äldre lampor till de 
nya LED-lamporna.  73 de //AWU 
 

 
VK9MT Videos  
Four new videos have been posted on the VK9MT Mellish Reef Web page (as well as on 
YouTube.com) on the recent 2014 March/April DXpedition. Titles of the videos are "Mellish 
Reef 2014 Collage", "Sailing to Mellish Reef", "VK9MT setup" and "VK9MT setup, short 
form". Videos can be found at <http://vk9mt.com> under the "Media" tab and then the 
"Video" tab. 
 
 
Ham Radio Videos på YouTube 
Skrev in ”Ham Radio Videos” på Google och fick då upp en rad av fina videos som  

- Getting started in Ham Radio  
- Modern Amateur Radio – an introduction 

 
När ni ändå är inne på YouTube så skriv in N7BK och klicka på N7BK - Swedish Meatball 
Net. Lyssna på musiken och låt svensk-amerikanerna passera förbi.  
 
 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=o8zMhjXcmoA
http://vk9mt.com/
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Mast påväg 
 
Derek –SM5RN håller på och ändrar sin radioinstallation och lämnat ut sin antennmast till 
försäljning. Den såldes snabbt och här ser vi där den ligger och väntar på transporten och 
sedan när den lastas in i ett tillräckligt långt fordon. På den övre bilden ligger också 2-
metersantennen. Övriga antenner kom inte med på bilden då de väntade i garaget. Det är 
Derek som tagit bilderna.  
 

                      
 

Masten nedplockad och ligger och väntar på nya ägare 
 

                      
 
Klar för transport till nytt QTH. Ska vi gissa att det är i Norrköpingsområdet. Eller ???. Vi får anledning att 
återkomma i ärendet.                        ■ 
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Vilken hand är det - höger eller vänster? 
 
Igge – SM5LIB 
 
Tidigare hade jag skadat mit i den ena handen och nu var det dags för operation på handkir-
urgen i Linköping. Allt gick bra och inga komplikationer tillstötte. Dessutom fick jag lite 
godis när vi åkte hem, då Fia stannade till vid Cloetta. 
 
Nu väntar 14 dagar med bandage innan distriktssköterskan får avlägsna det och ta bort 
stygnen. Totalt sex veckor innan jag får anstränga handen med tunga lyft. Men frågan är hur 
det går med telegrafin.  

  

 
 
Vilken tur att det var den handen som du skadade. För då kan du som är högerhänt både köra CW och 
skriva med rätt hand. GL de Janne –SM55TJH 
 
EFTERLYSNING  en lösning på problemet med Igges hand 
Redaktionen efterlyser en förklaring på bildmysteriet. Igge nycklar med höger och det är ju uppenbar-
ligen den högra handen som är skadad på bilden eller……... Bilden är tagen med kameran som är 
monterad i skärmen. Sänd in din förklaring till redaktionen. 
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We are no strangers….Just friends who have never met! 
 
Lennart  -SM5AQI 
Sändaramatörer får ofta frågan ”vad pratar ni om egentligen?”  Om det kommer förståss 
många olika svar beroende på den inriktning man har på hobbyn. T ex i de olika ringarna är 
det en daglig kommunikation om händelser som är aktuella och hur mycket radio man kört 
mm. Är det en DX-pedition som man kör så har de alltid så bråttom för att hinna köra så 
många stationer som möjligt. Men det finns också sändaramatörer som tycker att de har 
mycket att berätta. Då blir det långa QSO´n. Det är här som vänskapen som leder till rubriken 
ovan We are no strangers …Just friends who have never met! 
  

                    
  
 
Det var Janne –SA5X  som hade ett SSB-QSO med Marco PJ2/PE2MC 2013-10-13 och 
efter nästan ett år så fick Janne QSL-kortet i sitt fack på klubblokalen. QSO´t var på 28 MHz 
och Marco kostade på sig Thanks for the nice QSO! 
 
Men det finns också andra utövare av vår hobby som är mest intresserade av hur tekniken 
fungerar. Vi har ju några i klubben som byggt sina stationer själva medan andra håller sig med 
köpta stationer. En grupp testar egentillverkade antenner för att få en bättre take off från det 
aktuella QTH´t. De pratar säkert om tekniska spörsmål.  
 
Sedan kan man ju dela upp hamsen i dem som  

- kör alla band,  
- är mest intresserade av KV-banden  

trivs bäst på UHF och VHF 
- lägger ner tid på repeatertrafik, andra kör NAC-testerna.  
- arbetar för att få QSO genom att rikta antennen mot månen eller någon satellit och 

hoppas att det är någon som fångar upp signalen när den har studsat tillbaka till jorden.  
- Mm, mm 

 
Men, oavsett hur man inriktar hobbyn så ”visst är amatörradio roligt!”       ■ 



  

11 
 

BLETCHLEY PARK 
 
Derek –SM5RN 
De flesta av oss radioamatörer har naturligtvis hört talas om Bletchley Park där engelsmännen 
knäckte tyskarnas koder under andra världskriget. Där finns också National Radio Center som 
tillsammans med Bletchley Park välkomnade sin 100,000 besökare under 2014. Området 
innehåller inte bara information och museum från andra världskriget, utan man kan även få en 
rundvandring av hela Bletchley Park med National Computer Museum samt RSGB Radio 
Center (Radio Society of Great Britain) där det finns mycket för amatören att se. Alla 
besökare vare sig de är radioamatörer eller inte kan undersöka hela utställningen, lära sig allt 
om radio från uppfinningens tidiga dagar till hur det påverkar vår vardag idag. Möjligheten 
finns att köra radiostationen också.  
 
Hur kommer man dit? Enklast är med tåg från Euston Järnvägsstation till Bletchley, en resa 
på 50 minuter, eller med bil från City 1 tim och 30 minuter på motorväg M1. BP är öppet 9.30 
till 17 under sommarsäsongen men under vintern stänger grindarna kl 1600. RSGB National 
Radio Center är öppen onsdag till söndag och vissa måndagar. En film om Allan Turing, som 
betraktas som den modern datavetenskapens fader, har gjorts med titeln ”The Imitation 
Game” med en hel del kända skådespelare i de olika rollerna. Ännu inte här i Sverige dock. 
Allan Turing var mest känd som den som knäckte tyska flottans koder under kriget. 
 

                                    

                                                                                                                                                  ■ 

 
 

                      
 
 



  

12 
 

Spitfire restoration 
Skriv in adressen nedan och kolla hur Spitfire Fighters Planes are restored in New Zealand. 
Du hittar massor av bilder och också några filmade inslag.   

http://www.ibtimes.co.uk/battle-britain-see-how-spitfire-wwii-fighter-planes-are-restored-
new-zealand-1456094 

 
 
 
 
How to load a Bobcat into a truck 
 
Skriv in adressen nedan och du får se ut 
man lastar på en mindre grävmaskin på en 
truck. Här kan man tala om känsla för att 
placera maskinen rätt och utnyttja 
bobcatens egenskaper. 
 
https://www.facebook.com/video.php?v=1
0202588186977854&fref=nf 

 

 
 

http://www.ibtimes.co.uk/battle-britain-see-how-spitfire-wwii-fighter-planes-are-restored-new-zealand-1456094
http://www.ibtimes.co.uk/battle-britain-see-how-spitfire-wwii-fighter-planes-are-restored-new-zealand-1456094
https://www.facebook.com/video.php?v=10202588186977854&fref=nf
https://www.facebook.com/video.php?v=10202588186977854&fref=nf
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Månadens radiosnackis 

                           
 

- Solaktiviteten är just nu mycket hög. Det är den 23 oktober och jag kollade på NASA´s 
hemsida att de registrerat en serie av sju facklor ”flares” som vuxit i storlek och intensitet. Vet 
du hur det påverkar radiokommunikationen? 
 

- Risken för nya kraftiga utbrott är stor liksom ovissheten kring vad som kan komma att 
hända under de närmaste dygnen. Solens rotation medför att en mycket stor och aktiv solfläck 
snart kan ha jorden på kornet. Sändaramatörerna gillar sån t́ och säger att det är Bättre eller 
Bäst jämfört med Bra! 

 
- Men det kan också bli sämre tex olika långa blackouts för kortvågskommunikation 

Under onsdagsmorgonen registrerades en kraftig fackla, ett M9-utbrott. NASA:s Solar 
Dynamics Observatory registrerade den extrema UV-blixten. UV-strålningen från facklan 
joniserade jordens övre atmosfär, och orsakade en kortvarig blackout för 
radiokommunikationerna på kortvåg på jordens dagsida som då omfattade delar av Asien och 
Australien. 
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Beställ tröja och nyckelband till julen 
 
Christopher har tagit fram några fina tröjor och nyckelband som kan beställas med egen 
signal t ex på tröjans framsida och klubbens logga på baksidan. Beställning med info om 
storlek lämnas till Christopher, men raska på då det bara är knappt om tiden inför julen.  
 
 

    
 

Hur ett solutbrott kan påverka    

Den här bilden hittades på SSA´s hemsida. Den visar effekterna av ett solutbrott den 27 
oktober. Här ser man hur det påverkade på olika delar av jorden och att det även berörde våra 
trakter. ”D-RAP redovisar mycket kraftig dämpning i det låga kortvågsområdet, efter den 
senaste solfacklan under eftermiddagen i dag.” Det är Kjell PB3SM/SM6CPI som svarar för 
informationen  
 
För aktuell redovisning av D-RAP och dämpning i Jonosfären. Läs mera på SSA´s hemsida i 
den högra vertikala spalten. Under Help Desk skrollar du ner till Rymdväder och solaktivitet.   
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Kommande HF-aktiviteter 

                                     
Följande tips är hämtade från ”OPDX” Ohio/Penn DX Bulletin    

 
3B8 & 3B9, MAURITIUS AND RODRIGUEZ ISLANDS. Olof, G0CKV, will be active from both Mauritius 
(AF-049) and Rodrigues Islands (AF-017) starting mid-week through late November. His tentative schedule is as 
follows: October 22nd-November 12th - Mauritius; callsign 3B8HA. November 16-22nd - Rodrigues Island; 
callsign 3B9HA 
On Rodrigues Island, he will take a different approach and use his K3 radio into SpiderBeam poles and 
beverages for the lower bands. Activity will be holiday style. He will return to Mauritius to be part of the 
3B8MU team for the CQWW DX CW Contest (November 29-30th) in a Multi-Op entry. The 3B9MU operators 
mentioned are Olof/G0CKV, Kazu/JK3GAD, Seppo/OH1VR, Jorma/OH2KI and Olive/W6NV. 
 
3Y/B, BOUVET. The DX-WORLD.net is reporting, "Last Wednesday (a well known op) received word from 
the Norwegian Polar Institute, that: 'It's a go for a one man DXpedition for 3 months, time frame half January 
2016 through half April 2016 to Bouvet Island.'" Bouvet Island (AN-002) is ranked number 3 in the DX 
Magazine's 2013 Most Wanted Countries Survey (the results of the 2014 survey will not be known until January 
2015).  
 
4L, GEORGIA. Operator Vaho, 4L8A, will be active during the CQWW DX CW Contests (November 29-30th) 
as a Single-Op/Single-Band (20m) entry. QSL via K1BV or LoTW. 
 
4W, TIMOR LESTE (Reminder). The same group who was active as VK9X/K7CO will be active as 
4W/K7CO between October 19-31st. Activity will be on 80-10 meters using CW and SSB, as well as participate 
in the CQWW SSB Contest (October 25-26th). The current team of operators are Jon/K7CO, Christian/K7CXN, 
Ed/VE4EAR and John/9M6XRO. For more details and updates, watch:         http://www.nielsen.net/4w/ 
 
5B, CYPRUS. Hellmuth, DG1BH, will be active as 5B/DG1BH from Cyprus (AS-120) between October 19th 
and November 9th. Activity will be holiday style using a FT-817 on 20 meters on PSK and some SSB. QSL via 
his home callsign, direct or by the Bureau. 
 
5R, MADAGASCAR (5R8M Press Release #001). Mediterraneo DX Club reported on Friday, October 17th 
[edited]: "In less than few days, 5R8M, Nosy Be Island (AF-057) the DXpedition organized by the Mediterraneo 
DX Club, in Madagascar from October 21st to November 4th, will be on air. The whole team is very motivated 
and so ready to work hard 24/24 hours each day to give the greatest number possible of DXers from all over the 
world the greatest number of possible new ones, bands/modes, with four stations (2 CW-1 SSB and 1 RTTY) 
plus maybe a mixed station more and really daily time monitoring the Six Meters Propagation. 
 
5R, MADAGASCAR. Jack, AI4SV, will be moving to Madagascar with his job in late August, and will be 
resident there for about 3 years. He has obtained the callsign 5R8SV and will be active from Antananarivo. He 
expects to be operating mainly on CW on the HF bands, but likes to experiment with others modes. QSL via 
G3SWH, via the OQRS (preferred), direct or via the RSGB Bureau. There is a Web page that will have a log 
search at:           http://www.g3swh.org.uk/5r8sv.html 
 
5R, MADAGASCAR. Eric, F6ICX, will once again be active as 5R8IC from Saint Marie Island (AF-090) 
between November 3rd and December 12th. Activity will be holiday style on all HF bands operating maily CW, 
but some SSB, RTTY, and PSK63, using a FT450 with 100 watts into various GPs or Inverted-Ls and a 
Hexbeam for 20-10 meters. There will be no 
online log during his activity. QSL via his home callsign (QRZ.com). Logs will be uploaded to ClubLog and 
LoTW. 
 
 

http://www.nielsen.net/4w/
http://www.g3swh.org.uk/5r8sv.html
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5T0, MAURITANIA (ITU Special Event). Jean, F3JL/5T0JL, will be using the special callsign 5T0ITU during 
the ITU events -- like the ITU Plenipotentiary Conference in Busan, South Korea, between October 20th and 
November 7th, and the ITU Telecom World 2014 in Doha, Qatar, between December 7-10th. He may also use it 
during the ITU week in May 2015. The license is valid until October 2015.  
 
6Y, JAMAICA. Armin, DK9PY will be active as 6Y6N from Saint Elizabeth between November 26th and 
December 17th. Activity will be holiday style on the HF bands using his FT-857 into an inverted L. Look for 
him to be in the CQWW DX CW Contest (November 29-30th) as a Single-Op/All-Band entry using Josh, 
6Y5WJ, station. QSL via his home callsign, direct or by the Bureau. 
 
7P, LESOTHO. "The Daily DX" reports that Nick, G3RWF, is heading back to Southern Africa for a 5 week 
holiday starting in Lesotho and being active as 7P8NH between December 11-14th. Listen for him on the higher 
bands on CW (no SSB). QSL via G3RWF. 
 
8Q, MALDIVES. George, KQ8Z/GM0IIO, will be active as 8Q7OO from Kuredu Island, Maldives (AS-013), 
between October 29th and November 11th. Activity will be on the HF bands. QSL direct (w/SAE 2 USDs) only 
to GM0IIO. (No eQSL, LoTW or Bureau). 
 
AFRICAN TOURS (Update). As mentioned last week, Nick, G3RWF, is heading back to Southern Africa for a 
5 week holiday starting in Lesotho and being active as 7P8NH between December 11-14th. Nick informs OPDX 
that this is "real holiday" with the entire family coming to Southern African between Christmas and the New 
Year. However, he will be there longer with his wife, Liz. Nick states [edited], "I shall be on the air from South 
Africa from about December 18th to January 5th as ZS1/G3RWF, and then from Namibia from about January 6-
13th as V5/G3RWF. All CW only (taking my K2)." Listen for him on the higher bands on CW (no SSB).  
 
AH0, MARIANA ISLANDS. Operators Jussi-Pekka/OH6RX and Esa/OH7WV will be active during the 
CQWW DX SSB Contest (October 25-26th) as AH0K from the Mariana Intrepid Contest Club on Tinian Island 
as a Multi-2 entry. Also, Harry/WX8C will join the team later for the CQWW DX CW Contest (November 
29-30th) as a Multi-2 entry. QSL both operations via OH6GDX. Look for possible activity a day or two before 
the contests. 
 
CQ NEWS RELEASE (CQ Policy Statement on Stations in Crimea Using Russian-Issued Call Signs in CQ 
Contests) [Hicksville, NY - October 17, 2014] -- "After considerable deliberation, CQ has determined that the 
best course of action regarding Crimea and CQ contests is to follow the lead of the United Nations and the 
United States government, both of which continue to consider Crimea to be part of Ukraine, until such time as 
the political situation there is resolved. Therefore, 'Logs will not be accepted for any CQ contest from stations in 
Crimea operating with Russian-issued call signs. Contacts made by others with those stations will be removed 
from contestants' logs without penalty. No contact or multiplier credits will be given.' We fully realize that our 
action may very well disenfranchise several Crimean contesters who use Russian prefixes instead of Ukrainian 
prefixes.As regrettable as that may be, our action is consistent with international law, as well as with our own 
Rules." 
 
CE0Z, JUAN FERNANDEZ ISLAND. Felipe, CE5WQO, will be active as CE0Z/CE5WQO from Juan 
Fernandez Island (SA-005) between November 19-27th. He informs OPDX that this will be a vacation, so 
operations will be holiday style on 160-10 meters using CW, SSB and the Digital modes. Equipment will be an 
Icom IC-746Pro + Icom PS 125 with a Yaesu FL-2100z amp (600w) into a W8AMZ G5RV antenna and 2 
element yagi for 10m.  
 
DXCC NEWS. The following has been accepted/approved by the ARRL DXCC 
Desk for DXCC credit: 
                     E30FB -  September 17-22th, 2014 
 
E5, SOUTH COOK ISLANDS. Steve, KL7SB, will be active as E51RAT from Rarotonga (OC-013) between 
late November and early December. Activity will be limited as time permits, but look for him during the CQWW 
DX CW Contest (November 29-30th). QSL via NI5DX. 
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E5, SOUTH COOK ISLANDS. Bill, N7OU, will once again be operating as E51NOU from Rarotonga (OC-
013), South Cook Islands, between October 13th and November 9th. Activity will be on 160-10 meters, CW 
only, in his spare time as work allows. QSL via N7OU. 
 
E5, SOUTH COOK ISLANDS. Just a reminder that Bill, N7OU, will once again be operating as E51NOU 
from Rarotonga (OC-013), South Cook Islands, between October 13th and November 9th. Activity will be on 
160-10 meters, CW only, in his spare time as work allows. QSL via N7OU. 
 
FR, REUNION ISLAND. Stephane, F5UOW, will once again be active as FR/F5UOW from Reunion Island 
(AF-016) between October 29th and November 20th. Activity will be mostly on CW with some SSB and RTTY. 
He will also be joined by Alain, F8FUA. QSL via F5UOW, by the Bureau or direct.  
 
FT4T, TROMELIN (Press Release, October 10th). Flo, F5CWU, sent out and posted an interesting article 
called "Conversation with Jacques FR5ZU..." on the FT4TA Web page at: 
  http://www.tromelin2014.com/en/news/conversation-with-jacques-fr5zu 
 
HS50, THAILAND.  Look for HS50RAST to be active now until December 31st, 2014, to celebrate the 50th 
anniversary of the Radio Amateur Society of Thailand (RAST). Activity was expected this past weekend in 
IARU HF Championship Contest as a RAST HQ station.  
 
IQ8, ITALY (Rare Province). Members of the S.E.S. ARI Vibo Valentia will be active as IQ8HP to celebrate 
the 40th anniversary (1974–2014) of the foundation of the Vibo Valentia ARI section between November 1-9th. 
Vibo Valentia is rare Italian Province. Activity will be on all bands (HF and VHF) and modes. A special 
commemorative QSL card will be sent for all QSOs. The QSL Manager is IW8PQ (direct or by the Bureau). 
There is a FaceBook page for this operation:       http://facebook.com/iq8hp 
 
JD1, OGASAWARA. Freddy, F4HEC, will be active as JD1BOX from Chichijima Island (AS-031, WLOTA 
2269, WWFF JAFF-018, JCG 10007), Tokyo Prefecture, between December 4-12th. Reports indicate that 
Freddy is one of the very few European operators to ever receive a JD1 callsign. Activity will be on 80-10 
meters using SSB only. QSL via F4HEC, by the Bureau or direct. 
 
JD1, MINAMI TORISHIMA. Take, JG8NQJ, will once again be active as JG8NQJ/JD1 from Marcus Island in 
the Minami Torishima (OC-073, JCG 10007) group between mid-October until mid-December. He is usually 
there to work on the island's weather station. Activity will be limited to his spare time. He will be mainly on 17 
meters but also on 15/12/10 meters CW. QSL via JA8CJY, by the Bureau or direct to: Susumu 'Sin' Sanada, 5-
17, 5-4, 
Shin-Ei, Toyohira, Sapporo 004, Japan. Online log is available at: 
         http://dx.qsl.net/cgi-bin/logform.cgi?jd1-jg8nqj 
 
P3, CYPRUS. Operators Bob/5B4AGN, Dennia/F5VHY, Roger/G3SXW and Jack/G8DX will be active as P3F 
from the Cyprus QTH of 5B4AGN for the CQWW DX CW Contest (November 29-30th) in the Multi-Two 
category. The visiting operators will probably operate before and after the contest as 5B/homecall. QSL via their 
home callsigns. QSL P3F via M0URX or LoTW. 
 
PJ2, CURACAO. Frank, PA4N, will be active as PJ2V from Curacao Island (SA-099) during the CQWW DX 
CW Contest (November 29-30th) as a Single-Op/Single-Band (15m) entry. Outside of the contest, Frank states, 
"I might be active as PJ2/PA4N, holiday-style operation." He will upload his log to LoTW within one week after 
the contest. QSL via his home callsign. 
 
PJ2, CURACAO. Operators Martin/K2PLF, Jeff/K8ND, Gene/KB7Q, Bill/K9HZ, Lee/KY7M, Rich/N0YY, 
Fred/NA2U, Jim/W8WTS, Geoff/W0CG (PJ2DX), Kyle/WA4PGM, Joerg/DF9LJ and possibly others will be 
active from the Caribbean Contesting Consortium's (CCC) Signal Point contest station on Curacao Island (SA-
099,WLOTA 0942) between November 18th and December 2nd. The team's main focus will be on the CQWW 
DX CW Contest (November 29-30th) as a Multi/? Entry using the callsign PJ2T. Outside the contest, operators 
will be signing PJ2/homecall or their own personal PJ2 callsign. QSL PJ2T via W3HNK. QSL PJ2DX direct to 
W0CG. QSL all others via their home callsigns. 
 
PJ7, SINT MAARTEN. Jeff, K5WE will be active as PJ7/K5WE from Sint Maarten (NA-105) starting October 
25th through November 2nd. Activity will be on 80-6 meters, mostly CW and some RTTY and some SSB in the 
CQWW DX SSB Contest (October 25-26th). Logs will be uploaded daily to ClubLog, and to LoTW shortly after 

http://www.tromelin2014.com/en/news/conversation-with-jacques-fr5zu
http://facebook.com/iq8hp
http://dx.qsl.net/cgi-bin/logform.cgi?jd1-jg8nqj
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his return home. Jeff states that he will be trying out a new antenna for 30 meters, and hopes to have a better 
signal on 30m than with the dipoles on previous trips. QSL via his home callsign, or via ClubLog's OQRS 
request.  
 
TG9, GUATEMALA. Dwight, VE7BV, will once again be active as TG9/VE7BV from Guatemala between 
January 22nd and February 17th (2015). Activity will be holiday style on 20/17/15 meters using CW and SSB. 
QSL via his home callsign, direct, by the Bureau or LoTW. 
 
V6, MICRONESIA. Operators Shinji/JF2SDR and Nobuaki/JA0JHQ will be active as V63PJ and V63XP, 
respectively, from the SouthPark Hotel on Phonpei Island (OC-010) between November 7-10th. Activity will be 
on 40-6 meters. QSL via the operator's home callsign. More details are forthcoming. 
 
V8, BRUNEI. YL operators Kyoko/JR3MVF, Evelyne/F5RPB, Ruth/IT9ESZ and Waltraud /DJ6US will be 
active as V84YL from Darussalam starting November 5th until the 10-12th. Activity will be on all HF bands 
using CW and SSB. QSL via DJ6US, by the Bureau or direct. 
 
VR2, HONG KONG. Jeffrey, K0UU, will be active as VR2UU from Hong Kong (AS-006, WLOTA 1591) 
until the end of 2015. QSL via LoTW preferred. His direct mailing address is good through December 2015 at: 
Jeffrey Strandberg, 80 Robinson Rd, T1-20C, Hong Kong S.A.R. 
 
V4, ST. KITTS. John, W5JON/V47JA, informs OPDX that he will once again be active as V47JA from his 
vacation home in Calypso Bay, St. Kitts (NA-104, WW Loc. FK87SG), located 200 feet from the Caribbean Sea, 
between September 29th and November 12th. Activity will be on 160-6 meters (incl. 60m) using SSB. He will 
also be active during the CQWW DX SSB Contest (October 25-26th) as a Single-Op/All-Band entry.  
 
V5, NAMIBIA. Sebastian, OE3SZA, will be active as V5/OE3SZA from Namibia between October 29th and 
November 11th. Activity will be SSB only running QRP with an Yaesu FT-817.  
 
V6, MICRONESIA. Naoki, JS3LSQ, will be active as V63WJ from Micronesia between October 29th and 
November 4th. Activity will be on 20/17/15/12/10 meters using SSB. QSL via JS3LSQ, direct (w/SAE and 1 
IRC or 2 GSs) or by the Bureau. 
 
XV2, VIETNAM. Andy, UA3AA (ex-9N7AA, 4K0ADS, R3A), is now active as XV2G from Vietnam until 
November 23rd. Activity has been mainly 40/20/15/10 meters CW. He states that he is using IC-706 with LDG 
IT-100 auto-tuner and city-windom 40100 antenna.  
 
YJ, VANUATU. Murray, ZL1MGA, is now active as YJ0MG from Espiritu Santo Island (OC-035). The length 
of his stay is not known. Activity has been mainly between 0430z and 0730z on 20 meters SSB. 
 
YS, EL SALVADOR. Hiro, JA6WFM, is now active as YS1/NP3J from San Salvador until the end of 2014. 
Activity has been on 80-6 meters using CW and SSB.  

ZD8, ASCENSION ISLAND. Marko, N5ZO, will be active as ZD8O from Ascension Island between 
November 17th and December 2nd. Activity will be mainly in contests. His activity in the CQWW DX CW 
Contest will be Single-Op/All-Band entry. QSL via OH0XX. 
 
ZD9, GOUGH ISLAND. A few sources are reporting that David, ZS1BCE (ex-ZS8Z), will be active as ZD9A 
from Gough Island (AF-030). David is apparently on the same ship, "SA Agulhas II", as Paul/ZS1S and 
Nigel/G3TXF are on, and is expected to take over the radio duties from Pierre, ZS1HF/ZD9M. His length of 
stay, bands and modes of activities were not mentioned.  
 
ZF, CAYMAN ISLANDS. Henning, OZ1BII, will be active as ZF2EE from George Town, Cayman Islands 
(NA-016) between November 27th and December 1st. Activity will be on 160-10 meters, including the 
30/17/12m bands and mainly CW using an Elecraft K3 w/100w into Cushcraft R6 vertical and a 110 ft Long 
Wire. He plans to be in the CQWW DX CW Contest (November 29-30th) as a Single-Op entry. QSL via 
OZ1BII. 
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Radiosport - SK5BN´s testresultat  
NAC oktober månad 

Testresultaten för NAC-testen redovisas på http://ssa.se/contest Följande redovisning är 
hämtad där och gäller oktober månads resultat för de medlemmar som tävlar för SK5BN.   

28 MHz totalt alla moder  
Signal QSO Poäng ODX km  
SA5ACR 14 7595 228 
SM5FND 16 7445 239 
SA5X(TJH) 12 6442 224 
 
28 MHz ingår inte i klubbtävlingen men ger många möjlighet att testa på olika moder 
 
50 MHz    
Signal  QSO Rutor Poäng ODX km  
SA5ACR 19 12 9041  286/SM3BEI 
SM5AZN 11 10 6937  369/SM7FJE 
SM5AQI 11   9 6185  335/SM3LWP 
SA5X (TJH) 11   9 5973  295/SM3BEI 
 
SK5BN fick in fyra loggar och sammanlagt 28136 poäng vilket räckte till en 4:e plats i 
lagtävlingen.  
 
144 MHz 
Signal QSO Rutor Poöng ODX km 
SM5KQS 38 23 20485 591/OZ1ALS 
SA5X(TJH) 31 19 17280 560/DL0VV 
SM5AQI 29 18 16534 627/LY3BF 
SM5FND 23 15 12044 509/OZ1BFE 
SA5ACR 21  14 11161 575/OZ1ALS 
SM5AZN 17  12 10264 531/DL0VV 
SM5AWU 10   5   3709 399/SK7MW 
SM5MCZ   3   2   1295 220/SK0EN 
 
 
I klubbtävlingen fick SK5BN in åtta loggar vilket gav 92772 poäng och en femteplats.   
 
432 MHz 
Signal QSO Rutor Poöng ODX km 
SM5AZN 13 13 10122 567/LY2R 
SM5SHQ   4   4   2973   261/SM3BEI 
SA5X(TJH)   5   4   2828 407/SK7MW  
 
I klubbtävlingen fick SK5BN med tre loggar och 15923 poäng vilket räckte till en 12:e plats 
  

http://ssa.se/contest
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1296 MHz 
Signal QSO Rutor Poöng ODX km 
SM5AZN   3  2   1807 324/ 
SA5X(TJH)   2  2   1661 572/ 
 
SK5BN drog in två loggar och kom på 9:e plats med 3468 p 
  
 
Klubbtävlingen NAC 
Inom parentes visas förra månadens resultat 
Frekvens Placering Loggar Poäng                                
50 4 (5) 4 (5) 28136 (31987)   
144 5 (2) 8 (10) 92772 (150615)  
432                  12 (8) 3 (3) 15923 (16388) 
1296 9 (6) 2 (1) 34680 (11593) 
 
 
 
MT  (MånadsTest) oktober månad 
 
MT SSB  
Signal QSO Rutor Poäng  
SM5MCZ 15/10 8/5 572 
 
Sven-Arno körde i ensam majestät och fixade en 18:e plats till klubben i lagtävlingen.  
  
                  
Oss två emellan!               

                  

- Du har väl lagt in datum för Radioklubbens månadsmöte den 3:e november? 
- Javisst! Det kommer någon och pratar om DX. Tror du att vi blir omnämnda?  
- Tveksamt men varför inte! Vi är ju utanför Europa så kanske dom vill ha ett QSO med 

oss.    
- Men det får förstås bli på SSB. Med dom här labbarna är det svårt att få upp farten på 

CW.                                                                                                                         ■                        


