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På iakt efter
Europarekord
Ett Europarekord satt löet i helgeh. Då gjorde nämligen ett 20.tal
radioamatörer från Sikeå en attaek mot Europarekordet i kontakt
med andra radioamatörer i andra länder.

Förutsättningarna för att nå rekordet var gynrisamma. Det råder
nu s k solfläckemaximum och vid det förra sloge nu gällande
rekord av en finsk radioklubb. Vid halvtid, på söndagrmorgonen,
hade man fått inte mindre är 7000 kontakter med andra radioama.
törer.

Radioamatörerna från Sikeå deltar i Europamästerskapet i en
tävling som på fackepråk heter CQWW.DX Contest oeh den pågår i
48 timmar.
Från ibland, fem mikrofoner
samtidigt har anropet från
"Sierra kilo 2 kilo whisky" rullai
ut i världsrymden. SK2KW är på
jakt efter Eur,oparekoid. Utsik-
terna tycks vara stora för Sikeå-
klubben. Efter drygt halva täv-
lingstiden på söndagsmorgonen
hade klubben fått inte mindre än
7000 radiokontakter eller QSO:n
som det heter på fackspråk. Det
är lika många som klubben hade
totalt i fjol, då dom blev Europa-
mästare med poängtalet 9,2 mil-
joner, samt belade ?:de plats i
världen totalt. Men från mäs-
terskap till rekord är steget stort.

För 10 år sedan inträffåde se-
naste solfläcksmaximum och
Europarekordet i poäng härrör
just därifrån och innehas av en
finsk radioklubb. Poängberäk-
ningen sker efter antalet QSO:n
multiplicerat med antalet länder
man får kontakt med samt an-
talet zoner världen är uppdelad i
(40 st). Europarekordet som nu
gäller är på 11,2 miljoner poäng.

Smålånder
eftersökta
Vad konditionen beträffar bland
gänget radioamatörer (operatö-
rer) som nu kämpat i Sikeå finns
inget att anmärka. Inte mindre
än 20-talet operatörer har gått
skiftgång under de 48 timmarna
och noga bevakat radiofrekven-
serna. Allt har dock hängt på hur
konditionerna ute i €tern har
varit,

Just nu befinner sig solen i'Sol-
fläcksmaximum och dessutom
har norrskenet i stort utellivit'
båda delarna har därflir4funnat
Sikeå-klubben att nPltontakter
runt hela jordklotet under täv-

lingstiden som inleddes vid nrid-
natt natten mot lördagen och
pågått i 48 timmar"

Att klara världsrekordet anses
dock ligga utanför möjligheter-
nas ram för Sjkeågänget. Det lig-
ger på dryga 29 miljoner poäng
och innehas av en klubb i Väst-
indien.

Små radioländer, vilket inte
behöver vara en nation. är ef-
tertraktade måI. som alla amatö-
rer vill ha kontakt med. vilket
ger den IiIla "rådionationen" aIIa
förutsättningar att kamma \em
poäng.

Sikeå väl rustat
Inom amatörkretsar är Si.reå-
klubbqn eftertraktad, Radio-
amatörer över hela landet vet
vad klubben kan bjuda i ut-
rustning. Flertalet . operatörer
vid helgens rekordförsök kom-
mer från andra klubbar. Bl a
finns fyra Stockholmsamatörer
på plats, associerade med-
lemmar till klubben och kända
för att besitta stora färdigheter.

Utrustningen Sikeå-klubben
förfogar över är ytterst impone:
rancte.

Två 42 meters radiomaster
med var sin 2 x 6 elements Beam-
antenn för 20-metersbandet
samt en mast med en 9 elements
Yagi som är 14 meter lång och
avsedd för l0-metersbandet.
Detta är unikh,

- Sikeå torde ha en av de bäs-
ta stationerna i Sverige, anser
Lars Nalin från Ekerö. Sikeå är
något av en dröm, hit'vill vi gär-
na komma och-DX:a. Det finns
bara en station till i Sverige som

har sådan utrustning.
Klubben förfogar även över

master för 40- och 80-
metersbanden viiket innebär att
man kan tävla i alla fem radio-
banden som'amatörer förforgar
över, nämligen 10, 1_5,.,20.40 oclr 80
meter.

Flera klasser. . .

CQWW-DX Contest går . nu i
etappen för radiotelefoni, d v s
att man pratar med varandra
med mikrofon. I slutet av
november går telegrafidelen där
Sikeå även ämnar ställa upp.

Med telegrafi förstås förbindel-
ser via Morsetecken. Tävlan går i
fem olika klasser där Sikeå stäl-
ler upp i den "tyngsta" klasien
eller "multi-multi-klassen", Den
omfattar samtliga fem banden
där obegränsat antal operatörer
vid en station får hjälfa till och
där varje band bevakas med var
sin sändareutrustning.

I klassen "multi-singel" får
endast en sändareutrustning
nyttjas men antalet operatörer
är obegränsat. Det finns även en
klass för den ensamme operatö-
ren. De nu nämnda klasserna
omfattar sändare med maxut-
gående antenneffekt av 500 W. I
lågeffektklassen finns samma
klassindelning, men här tävlas
det med endast 5 watts antenn-
effekter. Tävlingen avslutades
vid midnatt natten mot månda-
gen'
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