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Nummer: 1444, 22 oktober 2000. Deadline nästa nr: 3/11 2000 (fax & E-mail 5/11 kl. 0900 SNT) 
 

SWB-info 
 

SWB online på HCDX: http://www.hard-core-dx.com/swb  
SWB old archive: http://www.algonet.se/~ahk/swbhome.html 
SWB hot stuff: http://home.sverige.net/thomas.nilsson  
 

Komplettering av medlemslistan:  Några stycken har ännu inte skickat in en kort medlemspresentation 
innehållande åtminstone: Yrke, DX-start, Verifierade länder/stationer, Mottagare, Antenner, Ev. andra 
hjälpmedel, Ev. annat avlyssningsställe, Favoritområde, Övriga hobbies, samt annat av intresse.  
Sammanställningen finns på: http://www.hard-core-dx.com/swb/member.htm 
 

QSL, kommentarer, mm.  
 

Dan Olsson: Här kommer några få bidrag ifrån en lyssnarnatt i Saxtorp. Tyvärr var jag ensam att lyssna 
denna natt. Men jag blev trots det nöjd med resultatet: 5 rapporter, två på mellanvåg och tre kortvågare. De 
på mellanvåg var argentinarna på 1620 och 1670. De intressanta på kortvåg redovisas här nedanför. Några 
kortvågsQSL har tyvärr inte inkommit i brevlådan. Får hoppas att detta kommer fram i tid för förra 
veckohelgen hade servern slutat fungera. (Bidraget kom först på måndagskvällen den 9/10 /red) 
 

Christer Brunström : AFRTS Sigonella 4993 E-postsvar samt Radio Damascus 13610 med vackert 
QSL-kort och dekal. Annars tycks kortvågen f.n. vara inne i en downperiod. Jag lyssnar mest på morgonen 
03.00 - 05.00 och då hörs i stort sett inget alls. Har dock hört en station på 4930 kHz runt 03.45 som jag 
tycker ID:ar "Radio Barahona Internacional". Jag kan ha hört fel och ljudkvalitén var inte bra även om 
signalen var hygglig. Jag var med i Nordx 2000 men kunde inte fullfölja tävlingen av olika orsaker. 
Det blir inte mycket lyssning de kommande veckorna pga resor till Frankrike och England. Även jag har 
fått e-post-QSL från AFRTS Pearl Harbor 10320 kHz och Puerto Rico 6458.5 kHz. 
 

Björn Malm : ringde på söndag eftermiddagen och vi hade ett långt och trevligt samtal. BM meddelar att 
om allt är OK efter ögonoperationen så åker han tillbaka till Quito den 25/11. Fram till dess kan han nås på 
telefon 0523 - 66 02 85. Passa på och slå honom en signal – det dröjer nog något år eller två innan han 
kommer till Sverige igen! 
BM meddelar betr. info i SWB 1443 avseende loggningen av 6782,5 Ondas del Pacifico, Ayabaca, Peru: 
Denna station är inte ny, den hördes med testsändning för första gången den 11 nov 99 på 5340,06. Se 
SWB nr 1420 – BM Bandscan nr 3!!!  
 

Jan Edh: QSL har faktiskt kommit: AFRTS Sigonella 4993 också med "halvpersonligt" "riktigt" brev, 
v.s. April K Gorenflo, Broadcast Operations Specialist. 2 mån. AIR Aizawl  5050 kort (från Dehli) 2 år 10 
mån (avdelning "det är aldrig för sent"). Det har inte blivit mycket lyssnat på sistone heller. Jag har varit ut 
ett par gånger till Fredriksfors sedan förra bullen, men kortvågen har inte givit något alls. 
Däremot deltog jag i NorDX förra veckoslutet - en tävling på gott och (mycket) ont. Stationerna var bitvis 
inte särskilt kul. Programmen var rent förfärliga i flera fall. Och konditionerna ska vi inte tala om. Att 
tiderna är tuffa har jag mer förståelse för, och naturligtvis ska det vara svårt och utslagsgivande när det är 
NorDX. Jag är också litet tveksam till reglerna, där inte antalet avlyssnade stationer avgör i första hand 
(inte alls) utan en stationspoäng. Rent hypotetiskt kan alltså en lyssnare missa 24 stationer som alla andra 
hör, men ensam höra en 25:e station. Då vinner denne på 100 stationspoäng, medan alla andra har 24 
poäng. Som att den som gör snyggaste klacksparken vinner en fotbollslandskamp... Eller har jag alldeles 
fel? 
Till råga på eländet visade sig sedan när jag skulle börja skriva loggar att ett band saknas för mig. Jag kan 
möjligen ha spelat över bandet (använt samma två gånger), men jag lutar mer åt att jag trott mig spela in, 
men haft bandspelaren i pausläge och inte kollat att bandet snurrat. Bytt sida när jag tyckte det passade... 
Hur som helst - där ryker en radda detaljpoäng, eftersom det var bland de stationerna jag trodde mig ha 
mest att plocka från bandet också. Nu får bara mina taskiga anteckningar, som jag nästan inte själv kan 
tyda i efterhand gälla, tillsammans med mitt gamla minne... Men det går ju litet fortare så här och det kan 
behövas, för på måndag åker vi till Thailand på semester. Vi var f ö fyra som tävlade från DRAK (Ronny 
Forslund, Rolf Larsson, Peter Stillberg och jag). Hur de anser sig ha lyckats kan jag inte alls uttala mig om 
i dagsläget. Jag tror dock att de har band...  
Så här upplevde jag tävlingen. 
 

Fredag 13 
1800-1825  10940 AFRTS Sigonella gick bra på USB, men ganska trist program. Ger PSA:s detaljpoäng har jag bränt 
många p g a bandspelarmissen... 
1830-1900  6220 Laser Hot Hits (between 6218-6220). Gick bra på 6218,9. 
1905-1925  4890 Karai National Radio. Hördes inte alls. Gick däremot bra alldeles efter 19.30 - startade sent? 

Som synes har 
antalet bidrag till 
SWB:s logg minskat 
efter sommaren för 
att nå en katastrofalt 
liten omfattning. 
Tendensen verkar 
också tyvärr hålla i 
sig. 
Det är därför 
glädjande att vi 
ändå kan räkna in 
bidrag av annan 
karaktär än rena tips 
från några. 
 
Men, skall det 
fortsätta i denna stil 
under längre tid, så 
är det väl tveksamt 
om SWB kan hålla 
sin traditionella 
utgivning var 14:e 
dag.  
Det är nog på sin 
plats att alla tar sig 
en stilla funderare 
på detta inför nästa 
verksamhetsår. 
 
Vi får hoppas att 
övergången till 
vintertid nästa 
veckoslut ger en 
ökad aktivitet. 
Förhoppningsvis 
skall Asien kanske 
kunna tränga 
igenom bruset i 
högtalaren innan 
tomten hälsar på. 
 

============= 

R e d a k t i o n: 

Thomas Nilsson 
Mardal 3669 

262 93 Ängelholm 
 

Tel: 0431-27054 
Fax: 

0431-411501(arb) 
E-mail: 

thomas.nilsson@ 
sverige.net�

http://www.hard-core-dx.com/swb
http://www.algonet.se/~ahk/swbhome.html
http://home.sverige.net/thomas.nilsson
http://www.hard-core-dx.com/swb/member.htm
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1930-2000  15475.7 Radio Nacional Arcangel San Gabriel. Brukar gå bra också vid störda konditioner. Inte ett ljud nu. 
2020-2040  5020.7 La Voix du Sahel. Franska på afrikanska är krångligt även med bandspelare. Inget fel på hörbarheten. 
2045-2105  3380 Malawi BC Gick också hyggligt. Men jag missade musiktitlarna. 
2200-2225  7125 Radio Guinee. Bra. Men franska igen... 
2230-2300  252 Atlantic gick bra förstås. Samma syndrom som många andra –massor av oannonserad musik. 
 
Lördag 14 
1000-1029  6030 SWR starkt och bra. 
1030-1059  12085 V.o. Mongolia gick förfärligt dåligt när den väl smög igång. Med den undermåliga modulationen dessutom blir det att försöka beskriva 
vad som sändes. 
1100-1130  15175 Radio New Zealand. Hyggligt men som alltid litet trist. 
1410-1439  7295 R Malaysia. Gick svagt men klart - här fanns en hel del för den med bra styrka. Skulle kunna tänka mig att den gick mycket bättre i 
Finland med tidigare solnedgång? 
1440-1503  6150 R. Corp. Singapore. Gick betydligt bättre än Malaysia. Men mest oannonserat. 
1630-1659  12579 AFRTS Diego Garcia (alt. freq 4319). Gick svagt tidigare på dagen på högre frekvensen. Borde väl ha sänt på 4319 nu, men inte ett 
ljud. 
1700-1728  11734.1 Radio Tanzania Zanzibar. Bra. Swahili är lättrepat... 
1730-1800  15475 Africa No 1 gick också starkt med sin franska. 
1805-1825  4976 Radio Uganda. Inte var programmet underhållande i varje fall. Hygglig signal, men mycket sprak. 
1830-1900  9785 // 11765 V. o. Turkey gick bra. 
 
Söndag 15 
0000-0022  4716,7 Radio Yura. Gick svagt natten innan. Inte ett ljud nu. Konditionerna? 
0025-0050  6673 Radio Andina. Gick också svagt natten innan. Inget nu. 
0055-0120  3310 Radio Mosoj Chaski. Ofta svårt störd frekvens, så också nu. Fadade in efter några minuter. Svårrepad men hygglig styrka i topparna 
(kraftig fading) och bör gå att beskriva 
0130-0158  4785 Radio Caiari gick med ganska hygglig styrka, men mycket sprak och det blir inte lätt att skilja agnarna från vetet här. 
0159-0228  9370 WTJC gick jättebra. 
0230-0258  15049 // 6969 Radio For Peace International. Överraskande nog inget ljud på någon av frekvenserna. Brukar ju gå... 
0300-0330  10320 AFRTS Pearl Harbor gick mycket svagt på USB. Hade det inte varit så rent på störningar hade den inte hörts alls. Får bli en 
beskrivning... 
 

Leif Råhäll: Inga större nyheter, bara Sarawak som dykt upp några gånger och tryckt ner kinesen som hörs mest normalt. Den 18 kom 
det en snabb och tidig öppning, Port Moresby dök upp redan kl. 1243, vilket är rekordtidigt på denna breddgraden. 
 

Börge Eriksson. Väl hemkommen igen från Oktoberfesten i Tyskland kan jag bara konstatera att denna tyska öltradition (som firades för 
965 året i följd i år) är sig likt fast det nu var några år sedan jag var där senast. Vilket ös och vilken stämning i hallarna. Till och med en 
pensionär som jag rycktes med i långdansen över borden. Dessutom kanonväder med + 22 grader gjorde resan värd varje krona. Vid 
hemkomsten upptäckte jag att radiokondsen förbättrats betydligt, hur länge det nu varar, innan nästa solutbrott. Såväl afrikaner, asiater 
och en del LA har hörts i 60 mb och den brusnivå jag haft där tidigare har minskat avsevärt. Kul om det börjar höras en del nu när den 
mörka kulna årstiden tränger sig på och ger bättre tid och lust att sitta i radiohörnan. Tack och lov så får vi snart vintertid igen som 
framför allt underlättar midnattslyssnandet. Ett vykort till Shortwavebulletin men adresserat till mig har kommit från EDXC-mötet i 
Barcelona med en massa namnunderskrifter, Jag har kunnat tyda en del bl.a. Torre, Dario Monferini och Euric Roca. Kortet är skriver 
med Darios slafsiga stil så det är väl han som ligger bakom. Nu har jag i alla fall framfört hälsningen. På tal om det så kommer 
fortfarande ett utbytesex. av Play-DX adresserat till mig varje vecka. Har Du meddelat honom, Thomas, att det är Du som skall ha 
bulletinen i egenskap av redaktör? Bulletinen är inte mycket att ha, men det tycks vara omöjligt att få honom att ändra adress på 
utbytesexemplaret. Inga tips från mig den här gången eftersom det endast är standardhörigheter än så länge och dessutom har jag inte 
tagit några ID:s på det som hörts utan bara konstaterat att det finns något både här och där. Fortfarande bra hörbarhet på de höga 
frekvenserna i både 17 och 19-metersbanden, medan brassarna i 25 och 31 mb har blivit allt svagare. Inga QSL de sista två veckorna 
heller. Sällar mig också till de som berömmer Dig för jobbet med SWB. Nästa år är det 40-års jubileum och vi är väl några som 
fortfarande var med när det hela började.  
(Dario Monferini har meddelat mig att han vill sända ett ex av Play-DX resten av året även till dig  - jag erhåller numera SWB:s 
utbytesex varje vecka direkt i min brevlåda /red)  
 

Björn Fransson: Några tips blev det! Och följande QSL: Tyvärr kommer bara AFRTS-mails nu för tiden, men man får vara glad för att 
någon ställer upp och QSL-ar, trots att de blir stereotypa och trista. V/s sätter i alla fall korrekt ut datum, frekvens och station. Men hur 
kul är det? AFRTS via Sigonella, Sicily, Italy-10940.5. E-mail på en dag. V/s: Michael Foutch. AFRTS via Barrigada, Guam-13362. 
E-mail på 2 dagar. V/s: Michael Foutch..  
 

 
 

3324,9  12.10  1553  RRI Palankaraya med ballader 3 LRH 
3945  20.10  2025  NSB2 startade sitt program och hördes // 3925. S 2-3 BF  
3960,4  8.10 1520  RRI Palu med soft mx,  close down 1532 med south sea mx 2 LRH 
4702  18.10  2245  R. Eco tlkpx QSA2/3 TBV 
4774  18.10  2300  R. Tarma med stort ID QSA 2/3  TBV 
4797  18.10  2305  R. Malku med pratpx + litt mx  QSA2/3 TBV 
4825   20.10  1530  All India Radio med "The News at 9". Lokalt anrop kl. 1600 låter som "All India Radio Calcutta". De 

annonserar MV och KV. Sedan Western Music. Ny frekvens för Calcutta (x4820)? 3  CB 
4890,0  18.8  1243  PNG Port Moresby med pop mx (en rekordtidig öppning här nere) 2 LRH 
4895   24.9  0040  OID brasse med fotboll försvann efter par minuter under en fransktalande. Den fransktalande tror jag var R 

Rossia.  DO 

LOGGEN - ALL TIMES ARE  UTC                        
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4940   24.9  0250  R Norte med musik som får en att längta tillbaka till Sydamerika. Q  3   DO 
5025   24.9  0010  R Vale do Xingo Stereo FM med ID och sen fotboll ifrån Säo Paolo  DO 
5030,0  8.10  1430  MLA Sarawak med country and western mx,close down 1700 2-3 LRH 
5054,2  12.10  0530  TIFC Faro del Caribe - rlg px - QSA2/3 TBV 
5830  19.10  1800  Radio Iran of Tomorrow med revolutionära sånger och prat. S 2-3 och en massa oljud. BEFF 
6035  19.10  0545  Radio Racyja via Polen med anti-Belarus-program. S 4. BF 
6115  19.10  2320  R. Union nyheter og musikk QSA2 TBV 
7335  20.10  1630  Radio Chechnya Svobodnaya via St Petersburg pratade om medicinska katastrofer. S 4-5 BEFF 
9320USB  19.10  0030  WGTG ligger nu här och har hörts ett par nätter. Q 3 och inga svavelpredikningar när jag hörde dem. BE 
11590  14.10  1530  China Huayi Broadc. C. med kända italienska operaarior + O sole Mio fick mig att ta en rapport på en 

kinesisk station. Q 3 innan man stördes ut 15.54, men det engelska ID-et uppfattades vid sign/off 16.01.BE. 
 

Stationsnyheter 
BOLIVIA.  
4410.19, R. Eco at excellent levels from 0105 Oct 3. Abrupt shot down [sic] of musical selection at 0119 and into another. No fade 
in/out of audio, just an abrupt swap (Chuck Rippel, VA, Cumbre DX via DXLD)  
But did he hear any ID? This would apply to the unID previously published here, but in the meantime we have another report of it: 
(Glenn Hauser, DXLD) 
---------------- 
UNID 4410.21 Oct 14 0125 tnx to WOR tip; continuous religious music, weak, barely audible by 0220 (Brian Alexander, PA, DX 
LISTENING DIGEST) 
 

INDIA 
Today I could listen to an AIR station on 4825.5 kHz. Actually there is no AIR station listed here. To my great surprise I could hear a 
relay of Radio Australia. Here now the logging in detail: 4825.5  AIR Bhagalpur, October 12, 1615-1700, English, Hindi, relay ABC 
program until 1630 followed by a news bulletin in Hindi  till 1645, ID in English: "This is the B-service of All India Radio Bhagalpur 
...."  SINPO 33423 Does anyone know, what B-service means? Are there observations of rebroadcasts or relays of international services 
by local AIR stations?  [Michael Schnitzer, mschnitzer@cc-online.de via HCDX] 
------------------- 
Heard this on 4825.78 at tune-in 1430 with EG news bulletin. Not // to any other 60 mb frequencies. Normal times for AIR Regional EG 
news is 1530 UTC. Drifted up to 4825.81 by 1450 UTC. [Terry Palmersheim, KC7LDP/FOØPAM via HCDX] 
 

INDONESIA 
Few RRI stations have been logged here during past few days: All these between 1400-1500 UTC: 3214.8, 1445-, RRI Manado. 
3325 RRI Palangkaraya. 3395 RRI Tanjung Karang/Bandar Lumpung. 3960.5 RRI Palu. 3976.0 t. RRI Pontianak.. 4000.1 RRI Kendari 
closing at 1459. 4606.3 RRI Serui. 4753.4 RRI Makassar,  Ujung Pandang. 4925 RRI Jambi closing now around 1515-1520. 
11759.95 RRI Jakarta,  Bonto Sunggu. Not many in the air nowadays ! Or closing very early. ["Jarmo Patala" jp@pp.inet.fi via HCDX] 
 

ISRAËL 
Galei Zahal Radio in Hebrew noted on October 19, 20, 21: 1600-0700 (time vary) on NF 6983-6986 (55544), ex 2442v, 0700-1600 
(time vary) on 15783-15786 (55544) (Ivo and Anguel, Observer, Bulgaria, via DXLD) 
--------------- 
On Oct 12 I heard a station on 2442.1 kHz in the Hebrew language.  They discussed the recent unrest in Palestinian areas and may 
have had an announcement at 2100 UTC, but nothing that I could identify.  Anyone know about this? ["Bjarne Mjelde" 
bjarne.mjelde@monet.no via HCDX] 
---------------  
2442,1 Galei Zahal. They are back on this frequency since August. 2442 kHz is an old frequency, they had a 1 kW transmitter here in 
the 70ies, if I remember right. [Martin Elbe elbe@wolfsburg.de  via HCDX] 
 

KIRIBATI 
Kiribati has been promising for several years to get back on the air, but have not heard them.  They used to be a fairly easy catch in 
the Pacific northwest.  Tahiti has left shortwave for good several years ago. [Walter R. Salmaniw, email:  salmaniw@home.com via 
HCDX] 
 

MAURETANIA 
7245, Mauretania. On Friday Oct.13 Mauritania was heard on 7245 (now clear channel – Algiers off air) starting with carrier and tone 
0754 then Guitar notes 0757 til 0759 when ID in Arabic starting with "Huna Nouakchott....". Then into lengthy Koran followed by a talk. 
At 0831 a long mournful song until 0901 then more talk. All in Arabic.  Signal good at first, but faded down by 0900. This is the Friday 
exception to sched - only on 4845 since then. No drifting now??? ["Noel R. Green" nrg@bpl-fylde.freeserve.co.uk via HCDX] 
 

PAPUA NEW GUINEA 
9675, NBC; Port Moresby (p), Oct. 13, 0748-0802, South Sea song, male  announcer in English. Then 80's popmucic (Fleetwoord Mac, 
Mike and the Mechanics). Weak signal on clear frequency. After 0800, when signalstrength was decreasing, there was what sounded like 
a promo. This was followed by drums, and male speaker with news in English. At least 1 clear mention of Papua New Guinea, but no 
positive ID heard. [Veldhuis via HCDX] 
 

PARAGUAY 
8921, Radio Primero de Marzo, Asunción (780 kHz in mediumwave). Frequency for technique connexion with external team 
transmission!!!!!!. 1041-1055. USB mode. Transmission of cars rally from Chaco Paraguayo ----it`s the XXVII Transchaco Rally. 
34433. Tnx to Marcelo Cornachioni, of Argentine, for the discovery! (Arnaldo Slaen, Argentina, October 15, Cumbre DX Oct 20 via 
DXLD) Too bad we didn`t have this a week ago. I assume it is finished by now; make a note for next year? (gh, via DXLD) 
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PERU 
4388.97, R. Estereo, 0912-0920, Soft campo music.  Finally got official ID (twice) during canned promo by man at 0913.  "La Voz 
Salvacion" program started at 0930.  Fairly weak with QRN.  (Valko 13 Oct. via HCDX) 
 

4750.14, R. Difusora San Francisco Solano, They're now adding "Difusora" to the IDs.  The fast-paced male announcer in the 0945-
1030 time frame gives many IDs but are difficult to copy.  "San Francisco" is almost impossible to hear.  Difusora is easy.  (Valko via 
HCDX) 
 

5235.5 Radio La Voz de Abancay, Abancay; observada por primera vez el 29/SEP/2000, durante mi visita en Abancay. la emisora 
anuncia la frecuencia nominal de 5235 kHz  (0.25 kW) y los 96.9 MHz (0.06 kW) de 0900-2400 diariamente. El dueNo de la emisora es 
Lucio Fuentes, el fundador y dueño de Radio La Voz de Andahuaylas. Direccion: Av. Noviembre Lote 6, Urbanizacion Micaela 
Bastidas, Abancay, Departamento de A purimac, Peru. (Takayuki Inoue Nozaki, Japon via Coxion Digital no 77) 
 

6292.1 Radio Uripa, Uripa, Provincia de Chincheros; observada por primera vez el 2/OCT/2000, durante mi visita en Andahuaylas. Yo 
visite la emisora el 3/OCT/2000. La emisora fue  fundada por Lorenzo Alejandro Espinoza, y comenzo su emisones en Mayo de 1999. 
La estacion fu transferida al actual dueNo Lorenzo Quispe Nauto el 15 de Noviembre, 1999. El  transmisor fue hecho por Lucio Fuentes, 
el fundador de Radio La Voz de Andahuaylas. La potencia nominal es 0.25 kW. El esquema de transmision es de 1000-1600 y de 1900-
0100 diariamente. Direccion: Avenida Tupac Amaru s/n, Uripa, Provincia de Chincheros, Departamento de Apurimac, Peru. (Takayuki 
Inoue Nozaki, Japon via Coxion Digital no 77) 
 

RWANDA 
6055, Radio Rwanda; Kigali, Oct. 12, 2057-2101, Noted with IDs and S/off announcement in several languages, including English and 
French. NA just before 2100, followed by testtone untill almost 2101. Weak signal tonight; 24332. [Veldhuis via HCDX] 
 

VANUATU  
7260 R. Vanuatu 0602-0645 in Bislama (Pidgin English), animated speech by OM, 0622 short announcement by YL, fair to poor signal, 
some QRM from Voice of Nigeria and SWF3 on adjacent channels [Gehrig Oct 14,  "Enzio Gehrig" enzio.denia@teleline.es via HCDX] 
 

Övriga radionyheter 
 

Three loop antenna array 
I have a new article about a three loop antenna array which provides an electrically-rotatable cardioid pick-up pattern as well as 
partially rotatable figure-of-8 patterns.  Links to the article in PDF and zipped Microsoft Word DOC formats are on my RF Circuit Web 
Page at "http://www.qsl.net/wa1ion/index.html". [Mark Connelly, WA1ION, via HCDX] 
 

Satellite maps 
Those interested in satellite maps should try http://www.mapplanet.com/. It's much faster than National Geographic's mapmachine and 
gives weather information, too. [Enzio Gehrig, Dénia/Spain via HCDX] 
 

Patepluma Radio website 
If you have a link or bookmark to my Patepluma Radio website, please update it to  http://donmoore.tripod.com/index.html 
If the link is something other than the main menu, just change http://www.swl.net/patepluma to  http://donmoore.tripod.com 
[Don Moore, mooredxer@yahoo.com via HCDX] 
 

Recent international medium wave DX loggings 
A compendium of recent international medium wave DX loggings from both the US East and West coasts (as well as from Central 
Canada and from Denmark) is now on the Web. It encompasses the late SEP and early OCT 2000 period which included a major auroral 
event. This report is a good preparatory document to lead into this season's major dxpeditions that will occur in Newfoundland, Scotland, 
and elsewhere. Go to: "http://members.aol.com/DXerCapeCod/sep-oct2000.htm" for the whole story. [Mark Connelly e-mail: 
MarkWA1ION@excite.com via HCDX] 
 

AM sync (rec.radio.shortwave) 
“I would like to hear from owners that are finding the AM sync. effective on their R75.” 
------------------- 
I use both an Icom R-75 and an AOR 7030+ receiver for my listening. The Sync on the AOR is excellent, I use it to find the exact freq of 
a station. E.g. I enter in 4975 kHz, and hit the AM Sync and the receiver retunes to the stations exact freq, e.g. 4976 kHz for Radio 
Uganda. Listening is much better in AM Sync mode as the fading is hidden and it is much more enjoyable. 
Now the R-75.  I have had the receiver for only three weeks and at first I thought that I was doing something wrong, so out came the 
manual again.  I have tried the Sync mode on every possible type of AM signal from my local AM station to badly fading Tropical 
Stations. No matter what signal I pick, I CANNOT tell any difference between AM and S-AM on this receiver. 
[Graham Powell, "Online DX Logbook" odxl@hotmail.com]  
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