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VARNING!

The process of running pile-ups is certainly addictive. Beweare anyone
who exposes himself to this adrenaline-rush.

-- you will want more and quickly! 

Roger Western, G3SXW. Up Two, Adventures of a DXpeditioner.



Min skryt-samling



2 gånger WPX SOSB CW 10m #1 värden + 
SAC #1 (CW+SSB) Sydamerika



ZX5J/PX5E Sergio Almeida, PP5JR
Layer 1, 2, 3 + SAC



Förbereda för TEST
Var utvilad, fixa station, antenner, log, etc. låååångt före testen och inte 
kvällen före.

Vila/paus, vissa tester kräver vilopaus på 8 timmar. Sov i multiplar om 
1,5-timmar. Mest optimalt pga. Sov-cykeln (RME).

Läs reglerna, ändringar förekommer.

Kolla NG3K- listan. Dxpeditions and Contest Activity.

Ät ej ”tung” mat, soppa och lasanha är bra. Undvik kaffe före och i 
början på testen. Kaffet ger bättre effekt mot slutet när koffeinkicken 
verkligen behövs.

Frukt och vatten bra att ha på bordet. Lättare att äta vid CW, svårare vid 
SSB.



NG3K, announced Dxpeditions and Contest



Köra Test
Detta gäller mest CW men gäller OXO för SSB.

Keyboard Keying: Förbered F-knapparna. Har du Voice-keyer så kan du 
programera CQ, egen signal och rapport. (5NN 001) För CW stegar 
numret automatiskt, för SSB endast praktiskt om det ej är löpnommer
ex. 599 KW.

Omdefiniera Insert och +. Jag använder Ä resp ’- de två knapparna 
vänster Enter.

Om du av misstag loggat en station, snabbast är att korrigera och skriva 
din egen signal.

S&P, kolla så att du ej kör DUPES.

Run, snabbast att köra DUPES utan att argumentera, om långt mellan 
QSOn så kan man påpeka.

CW-nummer: Använd  0=T och 9=N. med förstånd.



Lite mer
Om du är svag och det är QSB, så försöker motstationen gissa 
bokstäver/siffror som han missat:
Kom igen med hela callet, sedan repetera BARA det han missat. Frågar 
han igen repetera inte det han fått OK. När han sedan fått ditt call OK, 
svara med RR. INTE ditt call, han kan då tro att du vill korrigera!

Var försiktig när du ger din rapport 5NN 14 TU. Skippa TU eller sänd det 
snabbt efter 14. Många gånger jag har tryckt direkt efter rapporten och 
missat TU, och då kan han ??? Om kontakten verkligen blev 
konfirmerad.



Dxpedition – Bara lite mer än en charterresa

• Kolla med Mr. Google, tidigare expeditioner till samma plats, maila och fråga.

• Licens. Ansök flera månader innan, ofta hittar man vilka dokument dom vill ha.

• Vivre, välj helst hotell som har vana vid såna som oss.

• Radio, antenner, verktyg, reservsäkringar, hörlurar med Mod Mic, paddel, coax
mellan Radio-PA- ev. tuner/SWR, etc.

• Verktyg: MultiMeter, skruvmejslar, tänger, ev. MCGwyer/Swiss knife. Tape, 
lödkolv/tenn.

• Läs noga vaccin-krav, ev. malaria eller annat. Visumkrav, medeciner, mygg och 
sololja. Bra med extra klädbyte utifall måste ut o fixa antenn i spöregn.

• Tänk på och kolla med flygbolagen ang. logistiken

• Medtag kopia på licens, kan behövas vid tull i transit och slutstation.



Egen station ANTENNER

• Allmänt så börjar man ev. med en multiband vertikal och bygger upp 
till multiband – Yagi. Därvidlag vill man nog har en 40m (och fler) 
dipol som hissas upp i mast-röret. VARNING

• Hissar man upp matningspunkten så är det viktigt att lämna minst 
0,5m avstånd till maströret!

• Avänd INTE köpt mittisolator! Vanlig isolator, löd coaxen direkt på 
antennen.

• Använd BALUN! Så slipper du en strålande nedledning.

• Ferrit-BALUN, använd rätt material #31 för 160-40m och #73 för 40-
10m


