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Vad är Contest?Vad är Contest?

Contest
är tävlingar där radioamatörer kan 
mäta sin stations och antenners 

Contest
är tävlingar där radioamatörer kan 
mäta sin stations och antenners 

Från Från Etik och Trafikmetoder Etik och Trafikmetoder 
Ladda hem från ssa.se!Ladda hem från ssa.se!

mäta sin stations och antenners 
konkurrenskraft tillika sin egen 
prestation som operatör.

mäta sin stations och antenners 
konkurrenskraft tillika sin egen 
prestation som operatör.



Contest är vad du själv gör det till �Contest är vad du själv gör det till �



Varför köra contest?Varför köra contest?

nn Tävla mot sig självTävla mot sig själv
nn Tävla mot andraTävla mot andra
nn Aktivera bandenAktivera banden
Jaga diplom DXCC WPX IOTA …Jaga diplom DXCC WPX IOTA …nn Jaga diplom DXCC WPX IOTA …Jaga diplom DXCC WPX IOTA …

nn Nystart varje helg med en ”deadline”Nystart varje helg med en ”deadline”
nn HA KUL!HA KUL!



Hur gör man?Hur gör man?

nn Slå på radionSlå på radion
nn Få kontaktFå kontakt
nn Sänd rätt testmeddelandeSänd rätt testmeddelande
Ta emot rätt testmeddelandeTa emot rätt testmeddelandenn Ta emot rätt testmeddelandeTa emot rätt testmeddelande

nn Skicka in loggenSkicka in loggen



UtrustningUtrustning



MotionsdeltagarenMotionsdeltagaren

nn Deltagaren i ”motionsklassen”:Deltagaren i ”motionsklassen”:
nn Jagar diplomJagar diplom
nn Råkade bara slå på radionRåkade bara slå på radion
nn Är med för att ”ge lite poäng”Är med för att ”ge lite poäng”nn Är med för att ”ge lite poäng”Är med för att ”ge lite poäng”
nn Utan motionsdeltagare skulle tester bli väldigt Utan motionsdeltagare skulle tester bli väldigt 
tråkiga för … Tävlingsrävarna tråkiga för … Tävlingsrävarna àà



TävlingsrävarTävlingsrävar
nn Äntligen test igen!! Äntligen test igen!! ☺☺

nn Kör för att vinna eller slå Kör för att vinna eller slå 
sig självsig själv

nn 2424--48 timmar i stolen48 timmar i stolen
nn Bygger stora contestBygger stora contest--
stationerstationer WRTC 2002 – 1:a N5TJ &  K1TO



TesthatareTesthatare
nn #&%!! Test igen!! #&%!! Test igen!! LL

nn STANDARSVAR 1A:STANDARSVAR 1A:
nn Kör WARCKör WARC--banden iställetbanden iställetnn Kör WARCKör WARC--banden iställetbanden istället
nn Byt till en annan modeByt till en annan mode
nn Byt frekvens till en del av bandet som är Byt frekvens till en del av bandet som är 
lugnare…lugnare…



TestkartanTestkartan
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nn Bara SMBara SM--stationerstationer
nn Söndag eftermiddag mitt i månadenSöndag eftermiddag mitt i månaden
nn CW och SSBCW och SSBnn CW och SSBCW och SSB
nn En timma per passEn timma per pass
nn 40 och 80 meter40 och 80 meter

nn De flesta startar på 40 och går över till 80 i De flesta startar på 40 och går över till 80 i 
halvtidhalvtid

nn Testmeddelande: RS(T) NR locatorTestmeddelande: RS(T) NR locator
Exempel: 59 17 JO89LWExempel: 59 17 JO89LW



SSA MT SSA MT –– Tips för RokiesTips för Rokies

nn Ta hjälp av en erfaren bisittareTa hjälp av en erfaren bisittare
nn ”Tjuvlyssna” på någon som ligger och kör ”Tjuvlyssna” på någon som ligger och kör 
stationerstationer
Går det för fort?  Går det för fort?  –– Ropa CQ i Ropa CQ i DINDIN takttaktnn Går det för fort?  Går det för fort?  –– Ropa CQ i Ropa CQ i DINDIN takttakt

nn SSB: Använd bokstaveringSSB: Använd bokstavering
nn Kör inte bara kompisarKör inte bara kompisar
nn Ropa CQ åtminstone ett pass under testenRopa CQ åtminstone ett pass under testen



PappersloggPapperslogg



Logga på datorLogga på dator

nn FördelarFördelar
nn Allt klart när testen är över!Allt klart när testen är över!
nn Håller reda på dubbletter, poäng, multipliersHåller reda på dubbletter, poäng, multipliers
nn Kan styra radion…Kan styra radion…nn Kan styra radion…Kan styra radion…



Log4ULog4U
nn SM5NBE  & SM3CERSM5NBE  & SM3CER
nn CW/SSBCW/SSB

nn SSA MTSSA MT
nn NACNAC
nn SACSAC
nn SSA JultestSSA Jultest

nn GratisGratis
nn www.sk3bg.se/contestwww.sk3bg.se/contest



SDSD
nn EI5DIEI5DI

nn CW/SSB/RTTYCW/SSB/RTTY
nn Alla stora testerAlla stora tester
nn SSA MTSSA MT
nn SCAG SprintSCAG Sprint
nn SACSAC

nn 25 25 €€
nn www.ei5di.comwww.ei5di.com



N1MMN1MM
nn N1MM m.flN1MM m.fl

nn CW/SSB/RTTYCW/SSB/RTTY
nn Alla stora testerAlla stora tester
nn SACSAC

nn GratisGratis
nn n1mm.hamdocs.comn1mm.hamdocs.com



WinTestWinTest
nn F5MZN m.flF5MZN m.fl

nn CW/SSB/RTTYCW/SSB/RTTY
nn Alla stora testerAlla stora tester
nn SACSAC

nn 50 50 €€
nn www.winwww.win--test.comtest.comnn www.winwww.win--test.comtest.com



Använda Dator Använda Dator -- CWCW

Datorstyrning

CW-nyckling

CW-nyckling



Använda Dator Använda Dator -- SSBSSB

Datorstyrning

Voice Keyer

Voice Keyer



Hur kör man ett testHur kör man ett test--QSO?QSO?

SM7A:  CQ TEST SM7ASM7A:  CQ TEST SM7A

SE5E:  SE5ESE5E:  SE5ESE5E:  SE5ESE5E:  SE5E

SM7A:  SE5E 59 21 JO89DASM7A:  SE5E 59 21 JO89DA

SE5E:  Tack 59 01 JO89LWSE5E:  Tack 59 01 JO89LW

SM7A:  Tack SM7A TESTSM7A:  Tack SM7A TEST



…samma sak på CW…samma sak på CW

SM7A:  TEST SM7ASM7A:  TEST SM7A

SE5E:  SE5ESE5E:  SE5E

SM7A:  SE5E 599 21 JO89DASM7A:  SE5E 599 21 JO89DASM7A:  SE5E 599 21 JO89DASM7A:  SE5E 599 21 JO89DA

SE5E:  599 01 JO89LWSE5E:  599 01 JO89LW

SM7A:  TU SM7A TESSM7A:  TU SM7A TES



Några komNågra kom--ihågihåg

nn Var kortfattad Var kortfattad –– inget småsnackandeinget småsnackande
nn Sänd anropssignalen EN gångSänd anropssignalen EN gång
nn Sänd testmeddelandet EN gångSänd testmeddelandet EN gång
Använd ”rätt” bokstaveringsalfabetAnvänd ”rätt” bokstaveringsalfabetnn Använd ”rätt” bokstaveringsalfabetAnvänd ”rätt” bokstaveringsalfabet

nn Undvik förkortade siffror på CWUndvik förkortade siffror på CW
nn Använd aldrig ”de två sista” Använd aldrig ”de två sista” –– Ropa alltid Ropa alltid 
med fullständigt call!med fullständigt call!



StrategierStrategier

nn Ropa CQ!Ropa CQ!
nn Kör Search & Pounce när CQ inte ger nåtKör Search & Pounce när CQ inte ger nåt
nn Två VFO:er Två VFO:er -- VFOVFO--A: CQ  VFOA: CQ  VFO--B S&PB S&P
Sänd ofta Sänd ofta –– Det blir inga QSO om du inte Det blir inga QSO om du inte nn Sänd ofta Sänd ofta –– Det blir inga QSO om du inte Det blir inga QSO om du inte 
sänder!!! sänder!!! 

nn Motionsoperatören ropar upp Dig! Motionsoperatören ropar upp Dig! 
Men ropar sällan själv CQMen ropar sällan själv CQ



DXDX--ClusterCluster

nn Använd bara när det är tillåtet enligt Använd bara när det är tillåtet enligt 
reglerna !!!reglerna !!!

nn Spotta aldrig dig själv Spotta aldrig dig själv –– Inte ens i NAC28Inte ens i NAC28
Cluster kan distraheraCluster kan distraherann Cluster kan distraheraCluster kan distrahera

nn Cluster är bra för motionklassoperatören Cluster är bra för motionklassoperatören 
för att  hitta nya multipliersför att  hitta nya multipliers

nn Clusterspottar ger ofta STORA pileClusterspottar ger ofta STORA pile--upsups



Skicka in loggenSkicka in loggen



SACSAC
SAC - Antal loggar
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SSA HFSSA HF--CupCup



SUMMERINGSUMMERING

nn Contest är roligt!Contest är roligt!
nn Contest är ännu roligare när du kan mer…Contest är ännu roligare när du kan mer…
nn Aldrig kört någon test? Prova!Aldrig kört någon test? Prova!

SSA Månadstest SSA Månadstest –– 1 timma per mode1 timma per modenn SSA Månadstest SSA Månadstest –– 1 timma per mode1 timma per mode
nn NAC28 NAC28 –– 1 timma per mode1 timma per mode

nn Kör SAC i höst!Kör SAC i höst!



See you in the See you in the 
next one …


