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Hej igen!  
Det är inte varje dag vi får en ny medlem i NSA, men nu har det hänt! Allan SM5ELF besökte 
oktobermötet och bestämde sig genast för att bli medlem! Allan håller till i de fashionablare delarna av 
Ludgo. Välkommen Allan! 
Robban SM5RVH håller på med att sondera möjligheten att få besöka FM/TV-sändaren i Krokek!  
 
73 de SM5KNV Leif 

 

JULFEST !!!   JULFEST !!! 
Bosse,  SM5AXB bjuder in till Julfest! 

När?          Måndagen den 8/12 2008. 
Hur dags? Klockan 19.00. 
Var?          I IOGT-lokalen på Västra Trädgårdsgatan 2, Nyköping. 
Inbjudna? Du! Ja, just DU!!! 
Medtag?   Glatt humör 
Klädsel?   Ja, helst. 
Kostnad?  130 spänn 
Meny?      Javisst! Julsmörgås, rågkaka med smör, ost, leverpastej, tomat, gurka 
och lite "julpyntat" troligen kallskuret ägg och en sillbit mm! Till detta lättöl, 
must, läsk eller vatten.Vem kan motstå alla dessa godsaker???  
Därefter kaffe eller té med påtår med socker och mjölk, även läsk för de som 
föredrar detta. Till detta en lussebulle, pepparkaka och tårta med julmotiv! 
 

Dragplåster: Rune, SM5COP, kommer och kåserar om sitt liv som radioamatör. 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ Snacka om höjdare till Julfest!!! ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
Anmäl till Bosse:  email: sm5axb@nykoping.nu eller ring 0155-216345 
                           Bindande anmälan senast 2008-12-03  

 



 

Det här med störningar… 

 

Åtgärd nr 1: 
 

En av de störningar jag haft hemma hos mig har lokaliserat och vidtagit åtgärder mot. Den främsta 
störkällan, som helt abrupt, dök upp för en månad sedan visade sig vara min antennförstärkare för TV-
mottagaren. På 20 meter har jag haft ett konstant och kraftigt i det närmaste, vitt brus, med 
komponenter både högt och lågt inom audio passbandet. Noiseblankern har med detta brus inget 
kunnat göra vilken den, som ni alla vet, brukar kunna om det är mer lågfrekvent pulsande "spikar".  
Jag fann den brusande antennförstärkaren genom att jag lyssnade på i stort hela kortvågen, fastnade 
strax över 30 meter där ett kraftigt brum (100 Hz) uppenbarade sig. Jag försökte finna om en känd 
störning från grannen (på 20 meter) kunde ha något att göra med den nu funna störningen på 30 
meter - man kan här lyssna i två mottagare (på "min" störning på 30 meter och "grannens" på 20 
meter) och leta efter samtidiga/synkrona förändringar i störningens karaktär. Något sådant fann jag 
inte. Jag fann att störningen var elnätsburen och kunde till slut konstatera att det var 
antennförstärkaren. Nu blir det inget Bygglov i 4:an för frugan längre ;-). Det var mindre lätt att finna 
störningens starkaste punkt då det på flera ställen utefter elledningarna i huset var lika starka signaler 
som invid förstärkaren. Efter detta är nu 20 meter bättre, klart bättre! 
 

Åtgärd nr 2: 
 
I min mast har jag en roterbar Fritzel FB-33 på ca 25 meters höjd och har nu förlovat denne med en av 
samma kön (modernt numera!!!...) dvs ytterligare en FB-33 men på ca 15 meters höjd. Den 
sistnämnda är ganska hårt hållen och har en starkt begränsad frihet i form av att denne enbart får titta 
i 310 graders riktning.  
Vid ett par snabba tester har jag konstaterat att signalstyrkorna från USA är olika starka på de två 
antennerna - ibland starkast på den övre och ibland på den nedre - ofta ganska snabb förändring (2-
10 sekunders intervall). Intressant ska bli att testa med true diversity i FT-1000D där den övre 
antennen ansluts till ordinarie antenningång och den nedre antennen till RX-ingången och lyssna i 
"stereo"-mode! 
Dessa förändringar i signalstyrkor fick mig att, med viss skepsis, koppla in dessa två beamar till min 
MFJ-1026 "MFJ Deluxe Noise Cancelling Signal Enhancer" - dvs en (i Sverige)(för) dyr låda som 
steglöst (nja - nästan) kan fasa antenner för att kunna "nolla" bort störningar. Min skepis låg i att jag 
inte trodde att jag skulle kunna få någon utsläckning av grannens kvarvarande störningar på 20 meter 
då: 
- den nedre antennen pekar direkt i riktning över grannens hus som är i ungefär 45 graders vinkel 
nedanför antennen. 
...men... 
MFJ:n gör underverk - när jag ställer den övre antennen (main) i riktning 310 grader och justerar 
MFJ:ns rattar för aux-antennens gain (den nedre FB-33:an), justerar ratten phase, inverterar fasen 
medelst en tryckknapp samt main-antennens gain kan jag minska störningarna väsentligt - i vissa fall 
från S7 till S1-S2. MFJ:n brusar en del men bakgrundbruset på 20 meter är nästan lika högt så detta 
gör inte så mycket. När jag ändrar riktning på den övre antenn kan jag fortfarande minska störnivån 
från grannen men då efter omjustering av MFJ:n. 
 

Slutsats: 
 
Det jag finner är att: 
- om störkällan är någorlunda "punktformig" - dvs kommer från en punkt - så fungerar utfasning av 
störningarna med MFJ-1026:an bra. Det enklaste sättet att få bra resultat är att se till att sense-
antennen och main-antennen har samma polarisation , dock finns det här stora möjligheter till 
experiment dvs mixa polarisationerna. 
- om störkällan/källorna breder ut sig över ett större område - tex om man i ett bostadsområde är 
omgärdad av störningar - som alla möter dina antenner i olika fas är det mindre lätt att erhålla ett 
tydligt minima på utfasningen. 
 
73 de -RVH Robban 



 
 

Protokoll fört vid NSA:s månadsmöte den 21 April 2008. 
 
Mötesplats:  IOGT-NTO Lokalen i Nyköping 
 
Närvarande:  SM5AJI, SM5AXB, SM5BDA, SM5BDY, SM5CCE, SM5CZQ 
  SM5FLT, SM5KNV, SM5KSB, SM5NRK, SM5XQJ. 
Summa deltagare: 11st. 
 

1 -KNV öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna till årets fjärde månadsmöte. 
2 Ordinarie 
3 Ordinarie 
4 –KNV blev kontaktad av SM5LOG, som var intresserad av att komma med i klubben. 

Det konstaterades att det finns en del sändaramatörer i Nyköpingsområdet som ej är 
medlemmar i NSA. 
Beslut på att skicka ut Break-In till samtliga sändaramatörer i Nyköpingsområdet. 

             Field-day helgen den 24-25 Maj. Sista anmälningsdag den 19 Maj. 
             Beslutades om att tillsätta en arbetsgrupp för field-dayen bestående av: 
              -KNV, -CZQ, -KSB, -AJI, -XQJ.  

5 Följande ”Talare” anmälde sig: -FLT, -CZQ, -AXB. 
6 Protokollet från marsmötet genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. 
7 QRZ, OZ, QTC, SRS-katalog. 
8 Inga 
9 –KSB redogjorde NSA:s ekonomi. 
10 –FLT, Berättade att han fått störningar på 80-160m. efter lite detektivarbete visade det sig att 

det var den nyinförskaffade DVD-spelaren som var boven. 
-CZQ, påtalade att vi inte skall glömma Oxelösund när det gäller utskicken enl. punkt 4. 
-CZQ, ställde även frågan om någon anmält sig till det nya medlems forumet på SSA. 
-AXB, fortsatte sin redogörelse om fjärravläsningen på el-nätet. 

11 –CCE frågade om giltighet på osignerade QSL-kort. 
12 Mötet avslutades. 

Malmköping den 3 maj 2008. Sekreterare Tony Englund.  Ordförande Leif Nordin 
 

Ethics and operating procedures for the radio amateur 
är en skrift vars senaste upplaga utkom i juli 2008 och innehåller rekommendationer för 
hur vi upprätthåller god etik och rätt uppträdande på vår frekvenser. Den är mycket bra, 
rekommenderas för oss alla, såväl de som varit aktiva i många år och de som är nybörjare. 
Skriften har fullt stöd av IARU och är skriven av ON4UN och ON4WW, mycket kända och 
skickliga operatörer på alla band. 
Du finner den här:  
http://www.iaru.org/Eth-operating-EN-iaru-SITE-1july2008.pdf 

Kjell SM5CZQ 
 

NSA:s besök i Nyköpings vattentorn 
NSA:s repeater på 2 meter har varit ur drift en längre tid. Men nu börjar det närma sig 
en ändring så att det åter blir bra täckning längs E4:an vid Nyköping. 
Robban, SM5RVH, bjöd in NSA:s medlemmar den 27:e september till ett besök i 
Nyköpings vattentorn, där utrustningen ska installeras. Några av NSA:s medlemmar 
hade hörsammat inbjudan och fick en beskrivning av Robban av den befintliga 
antennparken på vattentornet och hur NSA:s nya repeater kommer att installeras. 
Utsikten från vattentornet var minst sagt strålande och vädret var fint så man kunde se 
miltals bort. Vi hade medhavd fika med oss vilket avnjöts i ett vindskyddat utrymme. 
Stort tack till Robban –RVH som bjöd in oss alla!    Leif SM5KNV 
 



 

NSA Field Day 2008 
Så var det dags igen! Ännu en minnesrik Field Day avklarad. Tradition måste man väl 
kalla det då detta är det 5:e året som vi tog oss ut till Studsvik. Den 24-25:e maj blev 
det i år och det blev en fullträff även vädermässigt. Lite blåsigt, men strålande solsken. 
Det verkar ha varit en lyckträff att flytta fram vår Field Day en vecka. Kanske något att 
fundera på för nästa Field Day, för flera blir det väl... 
Det var inte så många som anmält sig så vi anade ugglor i mossen att det skulle bli 
tunnsått bland dom som tänkte bevista evenemanget. Men innan dagen var slut fanns 
det faktiskt en hel del personer i gästboken, nämligen: 
SM5AJI Ingvar, SM5AXB Bosse, SM5BDY Evert, SM5CCE Kjell, SM5DNO Gunnar, SM5FLT 
Ingvar, SM5KNV Leif, SM5KQS Sören, SM5KSB Benny, SM5OAB Jonny, SM5NRK med 
sonen Martin, SM5PUA Peter, SM5RDF Alf, SM5RVH Robban och SM5XQJ Tony. 
 
Förplägnaden denna gång var något alldeles extra, nämligen Gryta Ludgo Speciale! Kjell 
SM5CZQ hade med anledning av NSA:s 60-årsjubileum tillsammans med sin hustru sett 
till att lunchgästerna fick något alldeles speciellt gott att inmundiga. Deltagarna 
svärmade som flugor kring kastrullerna och lät sig väl smaka av denna kulinariska 
läckerhet. Tack Kjell och Marianne! Vi får inte heller glömma Chefskockens, SM5AJI 
Ingvar, strålande insatser i köksregionerna. Hur skulle vi klara oss utan honom!!! 
Det var inte nog med det! SM5DNO Gunnar hade med sig en läcker gräddtårta för att fira 
NSA:s jubileum. Och SM5NRK Roger hade med sig fikabröd till kaffet. Härligt, killar!  
Nu låter det kanske som vi endast ägnade oss åt mat och dryck, men icke... Ett antal 
antenner kom upp i blåsten och riggar fanns också att tillgå. Dessutom kördes alla 
QSO:n med klubbens jubileumssignal SJ60BE. 
Bilder finns på NSA:s hemsida. 
Leif SM5KNV 

 

 

Besöket på SK0TM, Telemuseum 
Nu är besöket på Telemuseum förbi. Vi blev sju personer som den 20:e september i två bilar 
satte vår kurs mot Kungliga Myrstacken. De som var med på detta Jubileumsevenemang var 
följande glada gossar: SM5AXB Bosse, SM5CCE Kjell, SM5CZQ Kjell, SM5KNV Leif, 
SM5KSB Benny, SM5VAK Sören och SM5XQJ Tony. Väl framme vid muséet inhandlades 
biljetter för inträde till Tekniska museum/Telemuseum samt även biljetter till en 
bioföreställning. Först tog vi oss upp några trappor till nya Telemuseum som nu är flyttat till 
samma byggnad som Tekniska museum. Vi beskådade den fina radioutrustning hos SK0TM 
och fick en pratstund med den tjänstgörande operatören. En titt i deras QSL-samling gav 
många igenkännande leenden och kommentarer. Efter detta besök drog vi oss neråt till 
biosalongen där det skulle förevisas 4-D film, Rymdresan. Dé ni! 3-D realiserades genom 
att ta på sig 3-D-glasögon och den fjärde dimensionen bestod av att stolarna kunde röra sig, 
och det med besked. Stormvindar rufsade om håret och vattenånga sprutades i nacken. Kul! 
Efter denna upplevelse var vi hungriga och for iväg till Kaknästornet för en matbit.  
Hissen tog oss på några sekunder upp till våning 30 där vi klev av med lock för öronen. En 
titt på den hänförande utsikten fick bli en aptitretare. Vi slet oss från vyerna och tog trappan 
ner till restaurangen där vi bokat bord. Utsikten över Stockholm från bordet var magnifik.      
För att inte tala om maten, delikat!!! Efter kaffet fick vi tvinga oss ut igen till bilarna för 
hemfärd. Stort tack till Kjell SM5CCE som ordnade denna fullträff!     
SM5KNV Leif    

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoll fört vid Nyköpings Sändare Amatörers månadsmöte den 15 september 2008. 
 

Mötesplats: IOGT- lokalen V. Trädgårdsgatan 2 i Nyköping 
Deltagare: -AXB, -BDY, -CCE, -CZQ, -DQG, -FLT, -KNV, -KSB, -RVH och –XQJ 
 

1. –KNV öppnar mötet och hälsar alla välkomna till höstens första möte. 
2. Denna punkten utgår då ordinarie ordförande är närvarande. 
3. Denna punkten utgår då den ordinarie sekreteraren är på plats. 
4. Mötesdeltagarna enades om följande mötesdagar för år 2009, 

19 januari, 23 februari (även årsmöte), 16 mars, 20 april, 18 maj, 21 september,  
19 oktober, 16 november samt den 7 december då det med största sannolikhet även 
kommer att hållas en julfest. 

5. Protokollen för april mötet och maj mötet lästes upp inga synpunkter eller kommentarer 
framkom så dessa två protokoll lades till handlingarna.  

6. Inkomna skrivelser var tidningarna NRRL, OZ och QTC  
7. Det fanns inga utgående skrivelser. 
8. –KSB redogjorde för kassarapporten. 
9. –RVH redogjorde Janeprojektet och det fanns en del frågor runt NSA:s 70cm repeater   i 

Vagnhärad. 
        Frågor som det fattades beslut på: 

1. Skall NSA i fortsättningen ha en 70cm repeater i Vagnhärad? 
    Beslut vart NEJ, NSA ser inget behov av att ha en repeater i Vagnhärad. 
2. Vill NSA vara med i Jane projektet? 
    Beslutet vart NEJ, NSA vill inte stödja Jane projektet. 
3. Skall NSA ha kvar repeater platsen i Vagnhärad? 
    Beslut vart NEJ. NSA ser inget behov av platsen. 
4. Skall NSA ha kvar repeater frekvensen RU4 (=434,700 MHz)? 
    Beslut vart att NSA släpper repeater frekvensen. 
    -KNV tar även bort informationen på NSA:s hemsida. 
5. Vad gör vi med repeater utrustningen som sitter i Vagnhärad? 
    Beslut på att –RVH tar kontakt med –RDF och –OAB för att få hjälp med att plocka 
    bort all utrustning som ägs av NSA och har med repeatern att göra. 
6. Skall vi överlåta repeaterplatsen i Vagnhärad till Jane projekt gruppen? 
    Beslut på att NSA överlåter repeaterplatsen i Vagnhärad till Jane projektgruppen om  
    dom försäkrar att följa nedanstående 2 villkor: 

- Att dom följer SSA:s rekommendationer för repeatrar. 
- Det får inte finnas någon kvar någon koppling till NSA, SK5BE eller SK5BE/R. 

 
10. Följande talare anmälde sig till talarlistan: -FLT, -BDY och –AXB. 

            -FLT har ordet 
             Ingvar berättade att han fått sitt 6-meters tillstånd och att han har kört några QSO:n, 
             antennen som han använder idag är FD4:an som går att stämma av på 6meter. 
             Ingvar frågade även om vad som händer med 2-meters repeatern, -RVH lät meddela att 
             dom håller på och tittar på logiken till repeatern, det finns numera logik som styrs via 
             mjukvara vilket innebär att man slipper ett extra kretskort för logikstyrningen.  
             -RVH berättade även att man har för avsikt att sätta upp en RX för R0 (Norrköping) 
             man arbetar på att få placera denna RX i brandtornet i Nyköping. 
               -BDY har ordet 



              Evert frågade vad resultatet vart utav dom extra utskicken som gjordes av Break-In 
             -KNV informerade om att av det extra utskicken som gjordes till samtliga 
              sändaramatörer i Nyköpings och Oxelösunds området som ej är medlemmar i NSA så 
              kom ca 40-50% tillbaka på grund av inaktuella adresser, han hade gått efter SSA:s 
              callbook  när han skrev adresserna.  
             -AXB har ordet 
             På maj mötet hade man pratat om en bok som heter Populär Amatörradio och som 
             SSA har givit ut någon gång på 40-50 talet. Bosse har nu letat upp ett exemplar av 
             boken som han skänker i 60-års present till klubben. (XQJ:s ex är tryckt 1954) 

11. Övriga frågor. 
             -RVH ställde frågan om någon av medlemmarna var intresserade av ett besök på/i 
             vattentornet i Nyköping för att inspektera gjorda installationer samt utrymmet som vi 
             har till förfogande, som besöksdag föreslogs lördagen den 27 september. Eventuella 

       intressenter kontaktar –RVH för närmare upplysning av tid etc. 
             -CZQ ställde frågan om att prova med lokal-nät på 6meter. 
             Då det finns ett antal medlemmar som har 6-meters tillstånd så beslöt vi att prova på 
             söndagar klockan 21.30 på frekvensen 50.250 KHz ± QRM. 
              -KNV skickar även en ”blänkare” på mail. 
             -CCE lät meddela att han har ett mycket fint och välvårdat exemplar av en Ten-Tec Omini V 
              på försäljningsuppdrag. 
             Alla huggande spekulanter tar kontakt med –CCE. 

12. Det har inkommit 7st anmälningar till NSA:s jubileumsresa till SK0TM som går av stapeln 
lördagen den 20 september. Avresa sker från Nyköping klockan 10.00. 
1:a bil körs av –CCE med –CZQ, -KNV och –VAK som passagerare. 
2:a bil körs av –AXB med –KSB och –XQJ som passagerare. 
-CCE frågade om någon var intresserad av en rymdresa 4D i samband med besöket på 
SK0TM och tekniska museet, det var vi allihopa, -CCE bokar en rymdresa åt oss. 
Lunchen är beräknad till kl. 15.00, och som lunch restaurang föreslogs Kaknästornet, -CCE 
kollar och bokar även detta. 
Det beslutades att deltagarna lämnar ett gemensamt bidrag till chaufförerna på 20:-/mil i 
samband med jubileumsresan till SK0TM. 

13. –RVH berättade om hur man kan jaga störningar i hemmet. 
Robban demonstrerade även hur man med enkla medel kan leta störningar med hjälp av en 
am-radio med anslutning för yttre antenn, som antenn använde Robban några olika homemade 
antenner, en utförd som ramantenn och en som rf-sniffer. 
Som ett mätobjekt användes –XQJ:s portabla dator, i radion kunde höra hur störningsnivån 
steg när man ”sniffade” med antennerna runt dator och ac-adaptern.    

      -RVH hade mage att påstå att ac-adapptern generade mycket störningar, klart att det 
      är mycket störningar runt den, den var ju ansluten till nätet (230VAC) det måste ju 
      kommit den vägen eller hur? HiHi  
     14. –KNV avslutade mötet och tackade all deltagarna för visat intresse. 
Nacka 080917 Vid tangenterna SM5XQJ/ Tony E Ordförande SM5KNV/ Leif N. 
 

Protokoll fört vid Nyköpings Sändare Amatörers månadsmöte den 20 oktober 2008. 
Mötesplats: IOGT- lokalen V. Trädgårdsgatan 2 i Nyköping 
Deltagare: -BDA, -BDY, -CCE, -CZQ, -ELF, -FLT, -KNV, -KSB, -OAB, -RVH och –XQJ 
Besökare: SM0ELF Allan Strömstedt. 
1. –KNV öppnar mötet och hälsar alla välkomna till höstens andra månadsmöte. 
2. Denna punkten utgår då ordinarie ordförande är närvarande. 
3. Denna punkten utgår då den ordinarie sekreteraren är på plats. 
4. Då mötet hade besök av SM0ELF Allan, gjordes en kort presentation av mötesdeltagarna. 
    Julfesten -08, -KNV tar kontakt med –AXB och frågar om han är villig att ta hand om 
   anmälningarna och beställningarna av förnödenheterna. 
   -KNV berättade att han sedan september mötet läst boken ”Populär Amatörradio” som –AXB  
   skänkte till klubben, han rekommenderar oss andra att också läsa den, finns en hel del annonser i 



   boken på utrustning som var moderna då denna boken trycktes (1952) med andra ord en hel del  
   nostalgi.  
5. Protokollen för september mötet lästes upp inga synpunkter eller kommentarer framkom så  
    protokollet lades till handlingarna.  
6. Inkomna skrivelser var tidningarna NRRL, OZ och QTC, samt räkningen för dom två nordiska  
    tidningarna NRRL och OZ. 
7. Det fanns inga utgående skrivelser. 
8. –KSB redogjorde för kassarapporten. Jubileums resan till SK0TM kostade ca 3000:-. –KSB 
    rapporterade att alla medlemmar utom en har betalt sin medlemsavgift till NSA. 
9. –KNV ställde frågan om NSA skall fortsätta med prenumerationen av NRRL och OZ.   Beslutades  
    att NSA fortsätter med prenumerationen för nästkommande år dvs. år 2009. 
    –RVH redogjorde om vad som hänt med Janeprojektet. 
     Dom har hörsammat vårt önskemål om att följa SSA rekommendationer när det gäller repeater 
     Skiftet dvs. -2MHz. 
     Dessvärre har repeatern i dag bärvågsöppning, ej tonöppning som är en rekommendation från 
     SSA. 
10. Följande talare anmälde sig till talarlistan: -RVH, -CZQ, -BDY och –FLT. 

           -RVH: Robban frågade om det fanns något intresse bland medlemmarna att göra ett 
            studiebesök på Krokekssändaren. Det finns ett stort intresse, så Robban undersöker om det 
           finns någon möjlighet att besöka dom, helst en lördag.  
           -CZQ: Kjell berättade att han läst i QRZ att Rune -COP hade hållit ett föredrag om sitt liv som 
           –COP. Kjell har frågat –COP om han kund tänka sig att hålla samma föredrag på ett NSA möte, 
           vilket –COP kan tänka sig att göra. Mötesdeltagarna tyckte detta var ett alldeles utmärkt  
           förslag, man kom överens om att försöka bjuda in –COP till julfesten då det ansågs att det  
           skulle vara en mycket passand tillfälle. –CZQ, -KNV och –XQJ håller kontakt för att stämma av 
           att tiden passar för Rune –COP, samt att -XQJ  undersöker möjligheter att låna en pc-kanon. 
           -BDY: Evert saknar redogörelse för NSA:s field-day, Stockholms resan, besöket i vattentornet  

i Break-In. 
     -FLT: Ingvar berättade om sin renovering av Drake linen R4C och T4XB. Ingvar meddelade även 

att det är några medlemmar har hörsammat att testa det nya ”lokal-nätet” på frekvensen 
50.250KHz. 

          
11. Övriga frågor. 

Besökaren SM0ELF Allan Strömstedt även med fritids QTH signalen SM5ELF, utryckte sin  
önskan att få bli medlem i NSA. 

      
 12. –KNV avslutade mötet och tackade all deltagarna för visat intresse, var på the och kaffe 

sörplandet och fortsatta djupa tekniska diskussioner vidtog. 
 
Malmköping 081115 Vid tangenterna SM5XQJ/ Tony E. Ordförande SM5KNV/ Leif N. 
 
Desecheo KP5: On June 30, 2008, the Caribbean National Wildlife Refuge office in Puerto Rico sent a letter to 
persons that had previously made inquiries about an Amateur Radio operation from Desecheo. They announced 
their decision to allow one group to activate the island and invited proposals that must adhere to strict guidelines 
and criteria. Applicants had 45 days to prepare and submit their proposals. CNWR received seven written 
proposals. A panel of three Fish and Wildlife Service employees, from areas within the Service outside of the 
Caribbean refuge, spent September 24 & 25 reviewing and evaluating the proposals. The selection criteria used 
were those outlined in the proposal invitation letter. Points were awarded for how well criteria were addressed 
for thoroughness and documentation. The proposal with the highest ranking was submitted by team leaders Dr. 
Glenn Johnson, W0GJ, and Bob Allphin, K4UEE. Their plan involves a team of fifteen operators for a 14-day 
operation. USFWS has not announced the actual dates of the operation yet, but the DXpedition is expected to 
take place between January 15, 2009 and March 30, 2009. A Special Use Permit (SUP) will be issued as per 
USFWS regulations. We expect that the DXpedition team and Dxers worldwide will have a minimum of 30 days 
notice. 

 



Stort tack till bidragsgivarna till detta nummer av Break-In: 
SM5BDY Evert 
SM5CZQ Kjell 
SM5ELF Allan 
SM5RVH Robban 
SM5XQJ Tony 
SM5???,   Här kunde DITT bidrag funnits med! 
 

 

 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 

Denna förteckning över gamla/nya prefix är hämtad från AC6V:s hemsida. 



 
CR3 Guinea Bissau now J5 
CR4 Cape Verde now D4 
CR5 Principe, Sao Thome now 
S9 
CR5 Portugese Guinea 
CR6 Angola now D2 
CR7 Mozambique now C9 
CR9 Macao now XX9 
CT2 Azores now CU 
 
EA9 Rio de Oro 
EA0  Equatorial Guinea now 3C 
EK Tangier Zone 
 
FA, FB, FC, FD, FE, FF France  
FA Algeria now 7X 
FB8 Madagascar now 5R 
FB8W,X,Y,Z now FT 
FC9 Corsica now TK 
FD8 French Togoland now 5V 
FE8 French Cameroons now TJ 
FI8 French Indo China 
FL Afars and Issas Terr. now J2 
FL8 French Somaliland 
FT4 Tunisia now 3V 
FU8 New Hebrides now YJ 
 
GC now GJ or GU 
 
H5 Bophutatswana = ZS 
HM before 1982 now HL 
 
I6 Eritrea now E3 
 
J8 Chosen (Korea) 
J9 Taiwan now BV 
M1, 9A San Marino now T7 
MP4B Bahrain now A9 
MP4D,T UAE now A6 
MP4M Oman now A4 
MP4Q Qatar now A7 
MX Manchukuo 
NY4 Guantanamo Bay 
OQ Belgian Congo now 9Q 
PJ Aruba now P4 
PX Andorra now C3 
S4 Ciskei = ZS 
S8 Transkei = ZS 
T4 Venda = ZS 
UB Ukraine now EM 
UC Byelorussia now EU 
UD Azerbaijan now 4K 
UF Georgia now 4L 
UG Armenia now EK 
UH Turkmenia now EZ 
UI Uzbekistan see UJ 
UJ Tadjikistan now EY 

UL Kazakhstan now UN 
UM Kirghizia now EX 
UO Moldavia now ER 
UP Lithuania now LY 
UQ Latvia now YL 
UR Estonia now ES 
V9 Venda = ZS 
VK4 Papua Territory 
VK9 Nauru now C2 
VP1  British Honduras now V3 
VP2A Antigua, Barbuda Now V2 
VP2D Dominica now J7 
VP2G Grenada now J3 
VP2K Saint Kitts, Nevis now V4 
VP2L St. Lucia now J6 
VP2S Saint Vincent now J8 
VP3 British Guyana now 8R 
VP4 Trinidad now 9Y 
VP5 Jamaica now 6Y 
VP5E Anguilla now VP2E 
VP6 Barbados now 8P 
VP7 Bahamas now C6A 
VQ2 North Rhodesia now 9J 
VQ3 Tanganyika Terr now 5H 
VQ4 Kenya now 5H 
VQ5 Uganda now 5X 
VQ8 Mauritius now 3B 
VQ8 Chagos now VQ9 
VQ9 Seychelles now S7 
VR1 Gilbert, Ellice & Ocean Isles 
now T3 
VR2 Fiji now 3D2 
VR3, VR7 Northern  Line Islands 
now T32 
VR4  Solomon Islands now H4  
VR5 Tonga now A3 
VR6 Pitcairn Isle now VP6 
VR8 Tuvalu now T2 
VS1 Singapore now 9V 
VS1 Straits Settlements 
VS2 Federated Malay States 
VS3 Non-Federated Malay States 
VS4 British No Borneo now 9M6 
VS5 Brunei now V8 
VS6 Hong Kong now VR2 
VS7 Ceylon now 4S 
VS8 Bahrein Islands 
VS9K Kamaran Isle 
VS9M Maldives now 8Q 
VS9O Oman now A4 
VX9 Sable Isle 
VY0 Saint Paul Isle 
XU China now BA 
XX7 Mozambique now C9 
YM Danzig 
YU2 Croatia now 9A 
YU3 Slovenia now S5 

YT4, YU4, YZ4 Bosnia   now 
T9 
YT5, YU5 Macedonia now Z3 
YZ5 Macedonia now Z3 
ZB1 Malta now 9H  
ZC1 Trans Jordan 
ZC2 Cocos Isle now VK9C 
ZC3 Christmas Is now VK9X 
ZC4 Cyprus now 5B 
ZC6 Palestine now E4 
ZD1 Sierra Leone now 9L 
ZD2 Nigeria now 5N 
ZD3 Gambia now C5 
ZD5 Swaziland now 3DA 
ZD6 Nyasaland now 7Q 
ZE South Rhodesia now Z2 
ZK9 Niue Is now ZK2 
ZM Tokelaus now ZK3 
ZM6 Western Samoa now 5W 
ZM7 Tokelaus now ZK3 
ZS3 SW Africa now V5 
ZS4 Basutoland now 7P 
ZS7 Swaziland now 3D6 
ZS8 Lesotho now 7P 
ZS9 Botswana  now A2 
ZU9 Tristan Da Cunha now 
ZD9 
1B Northern Cyprus ( 
unofficial) 
1B Chechnya (maybe 
unofficial) 
1S  Spratly Island now 9M0 
1Z9 Karen Nat Union SW 
Burma 
4J1F Malyj Vysotskij now 
R1MV 
4K1 Old USSR Antarctic 
Prefix 4K2 Franz Jo Land 
now R1FJ 
4K3 now UA 
4K4 now UA0  
4N4 , 4O4 Bosnia  now T9 
4N5, 4O5 Macedonia now Z3 

 


