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Deadline nästa nr: 7/1 2005 (E mail 9/1 kl. 0900 SNT)

GOTT NYTT ÅR!

SWB-info

God fortsättning och
tack för alla trevliga
julhälsningar och
bidrag till SWB.

SWB online på HCDX: http://www.hard-core-dx.com/swb
Dateline Bogotá: http://homepage.sverige.net/~a-0901/Dateline.htm
SWB hot stuff: http://homepage.sverige.net/~a-0901/ (på denna sajt ligger alltid senaste SWB).
SWB member information: http://www.hard-core-dx.com/swb/member.htm
Jubileumstidskriften: http://homepage.sverige.net/~a-0901/ (html- + pdf-version).

Julen blev till slut vit
här nere i Skåne.
Hela dagen snöade
lite från och till för
att sätta riktig fart
på julaftons kväll.
Här i trakterna fick
vi en 10-15 cm snö.
Men som vanligt när
man vaknade på
morgonen så hade
nästan allt regnat
bort.

MEDLEMSAVGIFT 2005 (membership fee 2005):
Medlemsavgiften för 2005 är SEK 75:- för internetbulle och SEK 250:- för pappersbulle. För utländsk
medlem, som betalar direkt via postgirot, tillkommer SEK 30:- för att täcka den avgift postgirot tar ut.
Betalning till Bengt Dalhammar, postgirokonto 51 84 47 - 8. Medlemsavgifterna skall vara betalda senast
31/1 2004.
Membership fee for 2005 is SEK 75:- for internet version and SEK 250:- for paper version. Payment to
postal account 51 8447- 8. Add SEK 30:- to cover postal costs.
(Foreign members please contact the editor regarding other ways to pay.)
/Gott Nytt År önskar Bengt Dalhammar.

En hel del bidrag har
hittat fram till
Mardal denna gång
vilket är trevligt och
också inger lite hopp
om att vi kanske kan
presentera en SWB
bulle nån gång då
och då även under
2005.
Återkommer senare
om hur vi skall
hantera utgivningen
under 2005.
Har konfererat med
BD om medlemsavgifter och vi
fortsätter med
samma villkor som
2004. Läs mer på
annan plats.

Keep on ….
=============

R e d a k t i o n:
Thomas Nilsson
Mardalsv. 372
262 93 Ängelholm

QSL, kommentarer, mm.
Christer Brunström: China Radio International via Albanien 5960, 7285 kort. Tack för julhälsningen
och även jag önskar dig och din familj en God Jul och ett Gott Nytt År.
Jan Edh: God Jul, God fortsättning, och må lycka och goda konditioner följa ett Gott Nytt År!
Förmodligen var det sista chansen före jul som togs när jag åkte ut till Fredriksfors på måndagskvällen
20/12. Kylan bet till rejält och det märktes att det var kärvare än vanligt att få upp värmen även om Dan
Andersson förberett med att åka ut och tända i spisen och slå på elementen. Mina försök att höra något
intressant från Pacific under tidig kväll slutade bara med ett väldigt sprak. Däremot var det ovanligt piggt
mot LA på kortvåg och Cultural Coatán var ny för mig, medan mellanvågen var stendöd mot LA och bara
några få, dåliga, östkustsignaler från NA. På morgonen skulle vi dra igång vid 6-tiden tänkte vi, men därav
blev intet. Inställningen av väckarklockan misslyckades(!) och klockan var över 8 (SNT) innan vi var på
benen. Möjligen hade vi missat något eftersom det var bättre fart när vi slog på, än efter en stund. Inte
heller på morgonen fanns tillstymmelse till MV-signal från LA/CA/Västindien möjligen mexikanen på
1570 undantagen. Ingen signal på X-bandet. Ingen sydlig signal. Däremot nå´t för oss så ovanligt som en
Alaska (680 KBRW). Ännu vid 10-tiden (SNT) fanns någon enstaka uppflammande men snabbt döende
NA-signal. Men när jag återigen misslyckades med att få ut något mer än Garrison Radio på 1287 så gav
jag upp och åkte och jobbade en stund i stället.
Kurt Norlin: Först vill jag berätta att jag fått ett troligen sista KV-QSL för detta år. Det var Rádio
Difusora de Macapá på 4915 som svarat med mail efter nära 10 månaders väntan. Det blev dessutom min
100:e brasse vilket gläder mig extra mycket. Att det dessutom medföljde en bilaga som ej kunde öppnas
pga virus gör inget en sådan gång. Ingen lyssning på sistone men jag planerar att åka till Parkalompolo
efter helgerna. Jag borde kanske vara hemma eftersom jag fortfarande ej mår så bra, men en Dx-expedition
kanske verkar som medicin, vem vet?!
Dessutom vill jag tillönska Dig en Riktigt God Jul och ett Gott Nytt År samt tacka dig på det
varmaste för det fantastiska arbete du utför med SWB. Att du dessutom åker till jobbet och kopierar
på söndagarna är nästan för mycket av det goda från din sida. Varken jag eller de andra med "pappbullar"
skulle klaga det minsta om du kopierar dom på måndagar och postar breven på måndagarna. Från min sida
så är det helt grönt om du skickar ut bulletinerna en eller ett par dagar senare. Den som väntar på något
gott väntar aldrig för länge sägs det.
Jag hoppas dessutom att din läkning gått planenligt så att du snart kan springa ikapp med dina barn.
Jag kan dessutom berätta att det är ett riktigt busväder häruppe ikväll. Det har varit så sedan i morse och
hade det inte varit för att jag skulle till apoteket och hämta ut medicin så hade jag nog stannat hemma i
dag. Dessutom tillönskar jag resten av gänget i SWB ett Riktigt Gott Nytt År.

Tel: 0431-27054

Leif Blomqvist: skickade vykort till förra numret och meddelade att han var i Parkalompolo.

E-mail:
thomas.nilsson@
sverige.net

Börge Eriksson. I förra numret var det en del som skrev att de varit i Köpenhamn. Nu har jag varit där
också på en weekendtur torsdag-söndag. Lite otur med vädret, småregnade, men i övrigt bra. Och så fick
man litet flytande varor med sig hem till julbordet till ett hyfsat pris. Vi gjorde resan mycket för att se hur
frugan skulle klara sina hygieniska handikap under litet mer stressade förhållanden och det hela gick
förvånansvärt bra. X-2000 hade ju handicaptoaletter. 520 kronor tur och retur per person var väl heller
inget pris att gnälla om för sträckan Borlänge-Köpenhamn.
Men den största händelsen sen sist är att jag slagit på min rx för första gången sen sommaren 03. Det var

thomas@mafa.se
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polare Lennart som för ett par dar sedan slog larm om hyfsade eftermiddagskonds med bl.a. Port Moresby på 4890. När jag först gjorde
ett försök så var det bara tyst, men det visade sig att kabeln till min aktiva antenn gått utav vid ett skarvdon utanför balkongen. När det
var gjort hörde även jag Port Moresby vid 13.45 och även en del indier och kineser gick med bra styrkor. Nu kom den här comebacken
mitt i julstressen (jodå, även pensionärer har det bara för att allting går så mycket långsammare) så vi får väl se vad fortsättningen ger. Vi
får gäster i mellandagarna och över nyår och trettonhelg och de kommer att ockupera mitt radiorum så då blir det inget lyssna. Men
kanske har jag fått så pass blodad tand att det fortsätter. Port Moresby var kul då de alltid brukade höras här runt jul-nyår förr i tiden när
det begav sig.
Bifogad lilla annons fanns igår i dalatidningarna och väckte mm uppmärksamhet. Dock har jag ännu inte
haft tid att ringa och forska efter vad annonsören är ute efter, vad han skall ha dem till eller vad han
rundradiostationer, köper
betalar. Får återkomma till detta efter helgerna. Skickar detta idag så kanske det hinner fram före jul så att
gamla QSL-kort/vimplar
Du kan ta med det i SWB på annandagen. Kanske fmns det hopp för oss gamla DX-are som funderar på
(ej amatörradio).
vad som händer med våra QSL-samlingar den dagen vi är borta och våra barn och barnbarn inte visar
070-4158151 (Falun)
något intresse för det. Polare Lennart skulle ringa upp numret idag så vi f väl se vad som framkommer.
Allt från Dalom för denna gång. Till sist önskar jag Dig, Thomas, och alla andra SWB-are ETT GOTT NYTT ÅR 2005!
(Kul att ni kunde ta er till Köpenhamn och få se den enorma julträngseln, det verkar som alla bara skall dit för att gå och kolla på folk.
Några julklappar kommer man knappt åt att köpa! /red)
QSL-kort

Lennart Weirell: God Jul och Gott Nytt År till dig Thomas och övriga SWB-are från Västerås och
Rolf Wikström: Vill önska dig och alla SWBare en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR !
Björn Fransson: Jag ska försöka ”göra min plikt” och skicka in litet som fångats in, trots de mediokra förhållandena på alla band! Om
det skulle underlätta mycket för dig, så är det OK om jag får min SW-bulle bara med e-mail i fortsättningen. Bara du inte ger upp! Tala
om hur du vill ha det, så nog ska jag försöka ställa upp med det som behövs av små ansträngningar för att få vår bulletin att fortleva på
något sätt.
QSL: Radio Traumland, Belgien via DTK-5925. Mycket enkelt, i svartvitt, datatryckt kort + ännu mindre info. 2 v. AWR kom med
sitt sedvanliga, vackert frimärkerade kuvert, som den amerikanska posten lika sedvanligt förstört genom att trycka en massa ful, svarta
stämplar överallt på. Innehåll: Vanliga QSL från KSDA, Agat, Guam-9385 och Abu Dhabi, UAE-15225 samt special-QSL från
KSDA4, Agat, Guam-11980 + QSL-frimärke + kalender + pers hälsning från Adrian P + julkort + resultaten av AWR DX Contest 2004,
där jag i år tilldelades ett ”Award of Merit” ”for excellent entry”. För detta kommer det så småningom ett pris också. Kul!
Nyhörda tips: (”Inte mycket att hänga i julgranen”, brukar man säga, så det gör jag inte, utan skickar iväg dem till dig i stället!)
Dan Olsson: Hej Thomas och alla andra SWB:are jag önskar er alla en god fortsättning på julen. Julvädret här har varit omväxlande med
igår snö och det riktigt mycket. I natt när jag gick och la mig hade vi 1 dm snö och i morse när man vaknade var allt borta. Det går
verkligen undan med vinter här på skåneslätten. Har i veckan gjort TV-debut, för de som missade det hela kommer en repris 26/12 15.40
i programmet Anders och Måns i TV 2. Med tanke på de andra programmen i serien så blev inte så tokigt även om det blev fel ort i
texten. Annars det som gjort mest intryck denna vecka var att min bil blev påkörd på en parkering med resultat att förardörren blev
intryckt och en repa på framskärmen. I övrigt har jag inte lyssnat så mycket på kortvåg. Två QSL som kommit är 6115 R Tirana med
kort och julhälsning samt 6290 R Mazda med brev och julhälsning. Önskar er alla ett Gott Nytt (DX-) År.
Bengt Dalhammar: Först en önskan om en fortsatt God Jul och ett Gott Nytt År. Vi hoppas på bättre cx och att inte allt för många
stationer försvinner från banden, det måste finnas något kvar att rapportera. Självfallet också ett stort tack för Dina insatser under året till
allas vår glädje och nytta. Det är naturligtvis positivt om Du vill fortsätta ett tag till trots alla svårigheter, både vad gäller radion och de
svårigheter Du råkat ut för själv under året.
Henrik Klemetz: Samtidigt som DRM-gisslet sprider sig blir kortvågen allt tråkigare. Och tropikbanden tycks bli allt tystare. Det var
inte oväntat. Se bara på vad som hänt i Europa och i Canada på MV. På KV stannar tills vidare en del stationer med s k
”utlandsprogram”. En del av dom tycks inte bry sig om lyssnarkontakt, medan andra tigger om respons och belönar den som har något
konstruktivt eller kritiskt att säga om innehållet. Men nog hör man i brevlådeprogrammen att det är ”QSL-kort och souvenirer” som
föresvävar tanken för de allra flesta rapportörerna. När DXare fått lön för sin möda är det adjöss och så bär det iväg till nästa ”tankställe”.
Det ligger något av gammal jägarkultur över det hela, eller hur? Det var förresten en fransk lyssnare som frågade RKI om koreanerna är
ett folk som gillar att samla på saker? Svaret blev nej. Det hade det väl också blivit om man frågat Radio Nacional de Venezuela. God
fortsättning och ett gott nytt år!

DON´T LIKE THOSE EMAIL VERIES?
For a DXer and his "visual arts album" it is a problem that out of sight is also out of mind, or as the Spanish say, "Ojos que no
ven, corazón que no siente".
I can understand the frustration with a DXer receiving an email verie from someone-I-can´t-remember-his-name@hotmail.com saying
"thank you ever so much for your report; indeed, you were listening to our station", etc. etc.
From time to time I have been asked to help. By scrutinizing the message one can usually find some linguistic evidence of the country
of origin. Then there are also the internet search engines. Usually, I can come up with the right answer even though the listener can
provide no clue as he has been sending out lots of reports. (1)
Many stations will refuse to send out written veries (they may be pirates, or almost) but they will be happy to acknowledge reports on
the air. You set the date and time, tune the frequency and keep your recorder handy, and the station will provide the rest. (2)
I can assure you that such moments are thrilling and listening to those veries again is a real treat ... to your ear.
(Henrik Klemetz, dxldyg via WORLD OF RADIO 1258, DX LISTENING DIGEST)
(1)
(2)

Radio LTC, Radio Puerto Cabello, Radio Estación Tarapoto, etc.
Radio Gotas de Oro, Radio San Juan, Radio Luz y Sonido, Radio Power, Radio Colina, Radio Uno, Estación Yurimaguas, Radio San Ignacio,
Radio, Ondas del Río Mayo, Radio Jaén, Radio Catatumbo, Radio San José, etc.
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LOGGEN - ALL TIMES ARE UTC
3375,11

20.12

2300

Radio San Antonio, Padua de Callali kom både med ett litet Jingle Bells och en del japansinspirerat när
frekvensen blev ledig. Ren fin signal, QSA 2-3. JE
OID brasse med magasinprogram, bl a Jornal do Senado och annat från olika håll av det väldiga landet.
Stängde abrupt 22.58 (och släppte fram peruanen, som innan stört en del. QSA 3-4 men litet distad signal
och störningar från peruanen. Educadora Guaruja Mirim tycks ju stämma tidsmässigt? JE

3375,12

20.12

-2258

3650L

18.12

0650

Scheveningen Radio med ”Special Event’s station” med anledning av 100-årsjubileum och en
massa radioamatörkontakter. Flyttade till 3649 efter en massa störningar. BEFF

4775
4777
4779,97

20.12
16.12
20.12

2315
1900
2330

Radio Tarma. Internationell musik. QSA 2 men väldigt fin signal. JE
Radio Gabon med prat på franska. 2 CB
Radio Cultural Coatán. Litet predikan, litet intetsägande religiös sång och musik, men också ett par
Jingle Bells. har jag försökt på många gånger, men alltid en ton som förstört försöken. Inte alls så
besvärande nu och ok på USB. QSA 2. JE

4905

17.12

2145

Xizang PBS Lhasa med oerhört vacker musik //4920 etc. S 3-4. BEFF

4955
5925

20.12
25.12

2320
1030

6055

23.11

2000

6165
6170

16.12
25.12

1905
1055

9595

24.12

0800

Radio Cultural Amauta, Huanta. Religiöst. Går väldigt bra ofta nu. QSA 3-4. JE
Hamburger Lokal-Radio drog två av H.C. Andersens julsagor i sitt specialprogram på juldagen. Bara
QSA2-3 i början men ca 1430 kollade jag igen och då var signalen en klar 4:a. Kl 1500 utstörd av VOR.
HK
VOT, Ankara, med Ullmar Qvick på tråden. P g a QRM gick jag till
http://www.trt.net.tr/wwwtrt/canli.aspx och tryckte på knappen ”VOT”, vilket UQ också hade gjort.
Eftersom han talade till ”hela världen” kan det inte vara fel att här i SWB gratulera honom till 1:a-priset i
poesitävlingen på albanska språket i Malmö härförleden. Ullmar har ägnat 35 år åt albanska, berättade han.
Om jag minns rätt började det hela med rapporter till Shkodra (8215v), Kukesi (6660v) samt Gjirokastra
(på mv). UQ är i berättartagen varannan tisdag på VOT fr o m ca 1950. HK
Radiodiffusion Nationale Tchadienne med ID. 2-3 CB
SWR, Virrat: Jag bad Jan-Erik Österholm ringa in till deras live-program. Vilket han gjorde. Och så bad
han om lov att få hälsa till mig på svenska. Då – inte bara för att han bad om lov först innan han började
tala på svenska – blev dom glada på stationen. Det här är en station som har mer än QSL att bjuda på: jag
har fått en T-shirt, en CD-skiva mm för deltagande i en enkel tävling. HK
Radio Nikkei (enligt WRTH05) med ett program med klassisk musik på julaftonsmorgonen. 2 här i
Halmstad. CB

9820

13.12

1300

AIR/Panaji med Sinhali och störd av en kines, som spelade ”Mama Mia” i ett ”Studio
Classroom”-program. S 2-3 på indiern. BEFF

11930

22.12

1940

12085

21.12

1015

Radio Martí berättade om nordkoreaner som tagit sig in i svenska ambassaden i Hanoi om de bett om asyl
eller inte ville ambassaden inte avslöja. Nämndes i förbifarten i samma dags morgon-Eko. 4 HK
VOM, Ulanbaatar, tycker mycket om meddelanden som Christer Brunström och jag skickar,
hallåkvinnan Oyuna (kortform av längre förnamn) som varit i farten i över 20 år. Om man missar
brevlådan på måndagar kommer en repris dagen efter och då brukar hörbarheten vara bättre!! Stationen
har skickat ett tjusigt julkort och varje QSL är av hög klass. 3-4 HK

15385

11.12

1200

Radio Que Me, vietnamesisk clandestine via Tashkent med härligt fin musik och obegripligt
program. Jag har kontakt med en adress i Paris, som lovat QSL-a, när vicepresidenten kommer
hem efter att ha varit i just Vietnam. S 4. BEFF

Bandscan from BM, Quito, Ecuador
Björn Malm, c/o Susana Garcés de Malm,
tel.: (+ 593 2) 2598 470
Avenida la Prensa 4408 y Vaca, Quito, Ecuador.
email: bjornmalm2003@yahoo.com
Rx: JRC-535, Loewe HF-150, Sangean ATS-808 Antenn: 12 m lw Ö/V, 24 m lw N/S + Lw Magnetic Balun + MFJ1025 phaser

The following stations have been uploaded during the last 14 days at http://www.malm-ecuador.com
You can write to 5544.65 khz Radio San Andrés using this adress: Radio San Andrés, La Municipalidad, Distrito de San Andrés
Provincia de Cutervo, Dpto de Cajamarca, Perú
Recording of 5975 / 835 kHz ZP6 R. Guairá from 1960 (Daniel Camporini) This is a christmas present to me and to all of you from
Daniel Camporini, Buenos Aires(Argentina). He made the recording as early as 1960, two years before I started DXing in Kungshamn
located on the west coast of Sweden! Daniel tells us that the station started 1950 on shortwave 5975 and mediumwave 835 kHz
transmitting from Villarica, Paraguy with 5 kw/MW and 1 kw/SW. R. Guairá is of course inactive on SW but us still on mediumwave.
Thank you Daniel for a very nice christmas present!
Recording of 3279.54 kHz La Voz del Napo, Tena, This is my first recording of a shortwave station made with my new DSP radio TenTec RX 350D. I had problems at first with the synchron-detector but after I made a so called "hard reset"(back to factory settings) it´s
working wonderful. On this recording made this wednesday morning you can listen to a very nice song-ID from Radio María - as you
know LV del Napo is relaying "Radio María Ecuador"many hours every day.
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Saludos Cordiales desde "La Mitad del Mundo"!
(When using my information give credit to: Bjorn Malm, Quito, Ecuador, SWB América Latina)

Stationsnyheter
AUSTRALIA: This is really only a tentative logging. I just heard December 17 at 1350 UTC an English speaking station on 5025 kHz
with Australian accent, I suppose. This must be ABC Katherine. Unfortunately reception was very, very poor indeed. No other SWAussies were audible. EiBi gives these hours for this station: 2130-0830 UTC. Same schedule with ABC Alice Springs 4835 kHz. Alice
Springs comes sometimes with booming signal at this time, local afternoon. 73´s and happy weekend! (Jouko Huuskonen via HCDX)
CONGO: On 14 Dec at 1545 noted a station on 5066.4 with talks in local African language. At 1557 the language for a moment sounded
like African accented French. Around 1602 some African music and mentions of Bunia and Congo. Then into a local language program
which sounded religious, many mentions of Maria and Jesus with short music bridges. The signal was best around 1610, then gradually
decreasing. At 1630 a bit of music and pulled the plug. I guess this was the Bunia, Congo DR transmitter. Last time I've heard them here
was December 2003. On 15 Dec the reception was better and yes, they ID as "Radio Candip". Mainly in French and sign-off was today
at 1604. Jari Savolainen Kuusankoski Finland via HCDX
GREENLAND: Although it apparently never has been reported outside Greenland, KNR continues to use short wave from Tasiilaq on
the Greenlandic east coast. The frequency is 3815 kHz (USB) and the current schedule is: 1500-1615 and 2100-2215 UTC. The power is
200 W and the aerial used in an omni-directional cage aerial. (Stig Hartvig Nielsen for WRTH 2005)
(Best 73s, Stig Hartvig Nielsen via HCDX)
TCHAD: 6165, R. Chad, back here and heard in the window between Bonaire's close circa 0457 and its reopening an hour later. Pretty
good on Dec 12 with African music in progress when I tuned in at 0504, then French talk to a segment of really wild music at 0521.
Program at 0525 with animated M&W voices, talk of "democracie," "liberté," "electorale," then singing by kids at 0529, drums, ID by
man, into news with several direct reports and mentions of Chad. Chad far dominant over co-channel Croatia at the start, but the two
were about even after 0535. In a way the bigger story here is the variability of the Croatia QRM; one day Croatia was not heard at all, on
another it was stronger than Chad (Jerry Berg, MA, NASWA Flashsheet Dec 12 via DXLD)
U S A. SATERN begins 60-meter net (Dec 21, 2004) --- The Salvation Army Team Emergency Radio Network (SATERN) has begun a
weekly net on 60 meters. Sessions take place Tuesdays at 0130 UTC (Monday evening in US time zones) on 5330.5 MHz, which is the
first of the five 60-meter channels. ``If there is activity on that frequency, the net will migrate up channel to the first clear one,`` says
SATERN National Director Pat McPherson, WW9E. The net, which held its first session December 7 (UTC), operates out of SATERN`s
Metropolitan Division in Chicago, but all radio amateurs are welcome to check in. McPherson says the idea behind the 60-meter net is to
link the 11- county Salvation Army Metropolitan Division and network with other regional SATERN and amateur stations for emergency
preparedness. (arrl.org main page via John Norfolk, dxldyg)

Övriga radionyheter
200Mbps shock for Broadband over powerlines
A new 200Mbps technology called Broadband over Powerlines (BPL) has been tested successfully by Energy Australia in
Newcastle. Initial feedback has been overwhelmingly positive following the three-month trial, which finished last month.
http://www.pcworld.idg.com.au/index.php/id;1826952087;fp;2;fpid;1 (Andy Sennitt [andy.sennitt@rnw.nl] via HCDX)
American CQ Amateur Radio magazine
Congratulations to the American CQ Amateur Radio magazine http://www.cq-amateur-radio.com/ , which celebrates its 60th anniversary
in January. Amateurs who have had an association with CQ, as a staff member, contributing editor or author may sign "/60" after his or
her callsign in those countries where it is permitted, during the first 60 days of 2005. Certificates will be available for certain numbers of
contacts made with these stations. The CQ club station WW2CQ will also be activated from various parts of the United States during the
special event period. Complete rules for the 'CQ Gang' 60th anniversary activity are in the December issue of CQ magazine and on the
magazine's website. (Mike Terry via HCDX)

More on Beverages
Yes, this ties in with my own experience. I live in an exposed location on a peninsular on the north-west coast of Scotland, where we
regularly experience storm-force winds and salt-spray from the sea; my experiences may also be of interest. My beverage transformers
are in sealed boxes, but it didn't stop an earth tag (lug) on the coaxial connector rusting away - turned out it was nickel plated steel, not
nickel plated brass as I had thought. Now replaced with silver plated brass tags. But I've also found that some supposedly high quality
silver plated brass TNC connectors on the feeder coaxes also show signs of rust - I think they must have a steel insert to strengthen the
peened-over end of the screw part of the connector. Fortunately it doesn't seem to have affected the RF performance.
The main antenna damage here is from sheep, wind and deer (in that order). It's actually surprising how robust the antennas are under
such adverse conditions - I use 16/0.2mm insulated copper wire mounted on 2 metre (7 foot) bamboo canes, and the usual damage is the
canes becoming loose in the ground or just snapping in two. The antennas are checked for electrical continuity and physical damage at
least twice a week during the main DX season. (73s, Martin, Clashmore, Scotland. DX Loggings Editor, Medium Wave News (via
HCDX)
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NORDX 2004
Grattis till deltagare och arrangörer!
Jag har tittat på reglerna och resultatlistan och har ett par funderingar.
1. Enligt reglerna ska t ex inte relä-sändningar godkännas. Principen är väl OK, men hur har de faktiska förhållandena kunnat
kontrolleras?
2. Jag tycker det är intressant att varje station getts en vägd poäng beroende på hur många som fått godkänt på den. Men betyder det inte
då att programdetaljerna ändå har tillmätts viss betydelse? Några har kanske försökt sig på en rapport men ändå inte fått den godkänd.
3. Vad jag saknar i Excel-listan är därför en anteckning om vilka deltagare som rapporterat ett land men inte fått det godkänt. Det skulle
ha kunnat ske i form av en asterisk eller något annat icke summerbart tecken, medan 0,0 ges åt deltagare som inte rapporterat eller
försökt sig på att rapportera en station.
4. Det kan således ha hänt att någon deltagare ställt in rätt frekvens vid rätt tid för rätt land men ändå inte fått ihop en godkänd rapport,
medan en annan gått in på internet och hittat programtitlar (i efterhand) eller t o m strömmande ljudfiler och då fått hjälp för att få
landet godkänt. (Grönland, RCN, Radio Illimani, Afrique No. 1, Armenien och många andra hör ju till denna kategori). Jag säger inte att
detta skett, men det vore önskvärt att förhindra allt slags fusk.
Jag önskar alla en god fortsättning på julen och ett gott nytt år!
/Henrik Klemetz [ http://groups.yahoo.com/group/swedx/message/2447 ]
----------------------------------Här en kommentar som inkommit idag på morgonen från Claes Olsson. Det har inte lagts ut på listan så jag kanske kan låta SWBläsarna ta del av den på en gång:
Hej Henrik
Såg ditt mail på listan och ska försöka besvara dina frågor.
1. Vad vi avsåg med reläer var i första hand t.ex. som Radio Sweden, som kan höras via RCI men också med samma program via sändare
i Sverige och säkert över andra också. Samma sak gäller ju för BBC, som kan höras med samma px över många sändare världen över.
2, 3,4 Visst har vi tittat på programdetaljer. Sådant som "tal, manligt" eller "sång, kvinnlig" godkändes inte. Vi har dessutom infordrat
band vid ett par tillfällen, t.ex. från Cypern och på så sätt kunnat godkänna stationen eftersom det fanns id på bandet. Det finns säkert
stationer från de flesta av länderna som kan höras via nätet, och visst går det att fuska, men som vi sade i inbjudan, ärlighet gäller och vi
får hoppas deltagarna följt detta. Vi har inga misstankar om att någon har fuskat. Det är ju i alla fall bara en hobby (om även något
kufisk) vi håller på med. Från början var listan utformad så, att man kunde se inskickade länder som inte godkänts. Vi ska försöka fixa
till så det blir så igen. , För NORD 2004 Claes Olsson
PS! Bifogar en Excel-fil där du kan se vad som är inskickat men inte godkänt. DS

LF Conference Still Under Consideration Decisions to be made in December.
Carl-Henrik Walde, Secretary of the Swedish National Committee of URSI, says response to his earlier announcement of a
possible LF conference near the site of SAQ in Sweden has been enthusiastic, but somewhat limited in numbers. He writes, "We
have tried to estimate the number of participants and I always come up short of what we really need. That said, we are in the process of
finding sponsors. Without such support, it will not be possible to keep the cost sufficiently low. We might have 'VLF05' as a seminar as I
think that the most important thing is to offer a gathering in a suitable meeting area." He adds, "I hope you will still set aside space in
your 2005 calender for VLF05. We still have hotel rooms."
Walde and other planners are due to meet in Varberg, the proposed venue for the gathering, this month to establish the scope of the
conference or seminar. Invitations, if the event is to be held, will possibly be e-mailed in January.
The event is planned for the end of June and first of July, 2005, to include the 80th anniversary of SAQ's formal inauguration on July
2nd. (The station actually began handling traffic on the first of December, 1924, for those interested in historical side notes.)
To learn more about the possible event and to offer your thoughts, please read the earlier announcement
http://www.lwca.org/library/lowdown/Varberg2005.htm
For additional information on the Nordic HF04 conference, SAQ, or the Varberg area, see the following:
· HF04 www.nordichf.org
· SAQ www.alexander.n.se (click Union Jack)
- Town of Varberg www.varberg.se (click Union Jack)
· SAQ Articles in English www.hem.passagen.se/sk0mt (click TSA logo to proceed, look for Grimeton 2/3 down in left column).
(LWCA via DXLD)
15th DX camp Bavaria
Once again the traditional Bavarian DX-camp took place from November 24th to 28th 2004. Let's concentrate first on the
highlights: On the opening day - the eight 300m-Beverage-antennas were completely constructed and the distribution system was
correctly adjusted - we could hear R Peace from Sudan quite well on 4750 at around 16.15 UTC.
Remarkable also the quite good conditions towards Pacific as well as the relatively early reception from PNG-stations. Who did not yet
have enough after close down of NBC Port Moresby on 4890 at 14.00 UTC, could continue with ABC Alice Springs on 4835 without
any problems. And in the evening SIBC Honiara was audible well over the loudspeaker at dinner time.
On the first evening of the Camp we tried to identify an unknown Latino station. Starting from 22.10 UTC we could listen to typical
huayno music from Peru on 5050.7, however without any announcement. Unfortunately WWCR blocked at 23.00 any try of
identification. Who does know more?
In the early evening hours of November 26th we could hear a weak station on 4960 with endless instrumental music. Also in this case
without any announcements. Due to the used antenna direction of 50° and due to the frequency we presumed the new Christian station
Catholic Radio Network, which is operating here since some time.
In the local morning of November 27th the 310°-antenna enabled excellent reception of R Transcontinental XERTA from Mexico. This
radio country offered still more surprises: Thus our MW-specialists were very happy about the reception of the Mexican station XEAI R
Fórmula on 1470 kHz.
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Let's come now to my special personal highlight: There are frequencies, which a DXer observes automatically and by routine for many
years. One of it is 2390 kHz. What can be heard there, if something is to be heard? R Huayacocotla from Mexico! I am not sure, if this
station has been logged already here in Europe. Unfortunately I could catch the last ten minutes only before QRT at 01.04 UTC. After
listening almost 50 times to my recording I'm relatively sure that I received indeed this rare station.
PAPUA NEW GUINEA
3220 R Morobe, November 26th, 2000, English, news // 4890, local ID; O=2
3365 R Milne Bay, November 26th, 1930, English, soft pop, // 4890; O=3
3905 R New Ireland, November 26th, 2015, English, talk, ID; O=2
4890 NBC Port Moresby, November 25th, 2015, English, south sea songs, child program, station "booming in" partly with S9+10; O=4 (also audible in
the afternoon until sign off at 1400)
4960 Catholic Radio Network (presumed), November 26th, 1945, endless instrumental music without any announcements; O=2
SOLOMON ISLANDS
5019,9 SIBC, November 26th, 1900, English, singing on, ID ("Radio Hapi Isles"), nice south sea songs, fantastic quality with O=3-4
UNIDENTIFIED STATIONS:
5050.7 UNID Peruvian, November 24th, 2210, Spanish, one hour non stop huayno music, blocked by WWCR at 2300 on 5050; O=3 until 2300

(Michael Schnitzer via HCDX)

Mod on MW attenuation on ICOM IC-756PRO 2
Despite the dire warnings of the other person who responded to your request, I've done the MW attenuator removal for an IC756Pro and it works great to improve the trans-Pacific MW DX I hunt for. The attenuator is the same in both the IC-756Pro and the
IC-756Pro2, so I'm going to send you files via email that should help you out.
In fact, I'll be performing this mod on a friend's IC-756Pro2 soon. He's also a foreign MW DXer who bought the transceiver just for it's
excellent receiver section (like I did).
I need to give credit to Dallas Lankford (an electronics prof. at a college) who figured out the mod. The file with the schematic was
done by Dallas, and I created the file which shows the component layout. I also have Dallas' modification for enabling the preamp on
mediumwave if you want it (I have not done this mod, as I already have a high-IP3 Wellbrook preamp inline after my antenna splitter).
Dallas Lankford is definitely not an inexperienced tinkerer; he's one of the two most brilliant people in electronics that I know
personally; the other is my good friend Craig Siegenthaler at Kiwa Electronics.
All you need to do for the attenuator mod is to carefully remove one SMD cap and one SMD resistor, and add a short jumper wire (I
used wire-wrap Kynar). The mod took me less than 1/2 hour to perform. It's supposedly good for 10 or 11 dB gain.
The mod definitely helps the 756Pro series to hear weak MW DX better... mine is now in a virtual tie for MW sensitivity with my
modded R-75.
BTW, I use 450 ft. and 700-ft. Beverage antennas at home, and have found no adverse effects from the mod, despite a number of
S9+60db local transmitters in the area. I live in a high-RF area near Seattle/Tacoma and the trans-Pacific (and rarely European)
mediumwave stations are still heard here. The MW attenuator removal mod has helped, not hindered.
I've removed MW attenuators in an IC-R70, an R-75, and now a IC-756Pro. In all instances my DX reception improved. The foreign
MW DX on mediumwave is often weak, and sensitivity is frequently a major issue. I've DXed these foreign MW stations for 15 years,
and have found this consistently to be the case. Overloading & images have been rare with these receivers as-modded, and if they do
crop up and/or interfere, it's a simple matter to add attenuation as needed, reduce the RF gain, or both. (Guy Atkins via rec
radio.shortwave)
--------------------------Afterthought -- I modded a Kenwood to take out the attenuator -- the dynamic range was apprecably degraded so I put the attenuator
back in.
In the second Kenwood -- the mod had provision to switch the attenuator in or out from the rear panel and most of the time -- the best
results were with the attenuator in.
On the MW band there is so much noise -- person made and atmosperic that the increased sensitivy does little good\
If you have a beverage antenna -- thats a noise reducer and I'm sure helps reception as the Beverage antenna is highly directional,
responsive to low-angle signals, has little noise pick-up, and produces excellent signal to noise ratios. Your reception may vary. -- (The
Anon Keyboard via rec radio.shortwave)
--------------------------That's true about the Beverage antennas. Every one I've used, whether at home or on DXpeditions, has benefited from a bit of
preamplification. At home I only use the Wellbrook module I have, because of the modest gain (10-12db) and high IP3 (+43dBm) and
high IP2 (+78dBm) it has. I save my higher gain ARR preamp (18-20dB) for use in rural areas on DXpeditions in case I need the extra
gain (usually I do not... the Wellbrook preamp is sufficient most of the time).
Here in the Pacific NW we are in an unusual situation regarding noise on the bands. We have the fewest T-storm days of anywhere in
the continental US, and the natural background noise can be very low in the mid-winter. This is particularly true at a coastal DXpedition
site (with Beverage antennas) just past sunrise when the noise levels drop even further. (Sunlight has wiped out the QRM from the east.)
In these circumstances, other DXers and I have found that extra amplification on mediumwave is VERY helpful for logging the transPacific mediumwave DX. I know this seems counter-intuitive, but readability of the foreign DX between the 10-kHz domestic channels
is really helped in these situations. Perhaps with a higher gain, noisier antenna the preamplification would be worthless.
I mentioned the R-70 receiver in my last post; I need to make a correction. It was not a MW attenuator I removed for that radio, but I
enabled the preamp below 1.6 MHz by the cutting of a logic control wire. The preamp *did* cause overload problems at my former
Seattle QTH, but it was useful on DXpeditions away from local transmitters and RF.
(Guy Atkins via rec radio.shortwave)
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