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Nummer: 1576.    13 november 2005.         Deadline nästa nr: 25/11 2005 (E mail 27/11 kl. 0900 SNT) 
 

SWB-info 
 

SWB online på HCDX: http://www.hard-core-dx.com/swb 
Dateline Bogotá: http://hem.ektv.nu/~ekt035221/Dateline.htm   
SWB hot stuff: http://hem.ektv.nu/~ekt035221/    (på denna sajt ligger alltid senaste SWB). 
SWB member information: http://www.hard-core-dx.com/swb/member.htm 
Jubileumstidskriften: http://hem.ektv.nu/~ekt035221/     (html- + pdf-version). 
 

QSL, kommentarer, mm.  
 
Jan Edh: 30/10: Gott slut (på sommartiden)! Tyvärr hann jag inte få med detta till den nummer 1575, 
eftersom jag fortfarande satt framför radion då. Nu sitter jag framför datorn, nyligen hemkommen och 
glosögd efter nattens lyssnande. Lördagseftermiddagen och kvällen 29/10) var riktigt nöjsam. Wantok 
Radio Light, en filippin, några japaner men ”tjyvtjockt”  med kineser.  
Och så Australien på både 1620 och 1638, förmodligen även 1611 vid 18.30-tiden och framåt, men hur 
jag slet fick jag inte ut något av det... 
Grönland gick som ett spjut redan halv sju. Men sedan blev det liksom stopp. Var det kanske för lugnt i 
atmosfären? 
Väldigt trögt fram mot midnatt där vi satt fyra man (Rolf Larsson, Peter Stillberg, Dan Andersson och 
jag), Litet bättre när jag började om vid 3-tiden (efter justering för slut sommartid). Men det blev aldrig 
någon riktig fart och framåt sjutiden var det bara några enstaka östkust som gick förutom väldiga signaler 
från en del PR, Cuba och Venezuela, litet fladdrigare mot Colombia. 
Framåt 8.30 började det röra sig igen med signaler på 317- och 345-gradarna, men det var främst MI/IL 
som gick acceptabelt då, även om t ex CFUN och CJVB gick. När jag åkte hem strax efter 10 gick 
fortfarande t ex 1550 med något som vi aldrig lyckades lösa. 
Också väldigt fina signaler på t ex Faro del Caribe, Apintie och LVd Evangelica på 60 mb. 
 

2/11: Inte ett spår av Asien i går kväll, tisdag 1 november. Grönland gick, Norge 685 gick bra - men 
ingenting från NA kom igenom. Ett par Venezuela och brassen på 740 innan vi gav upp vid 1-tiden. 
Ytterligare ett par kollar under natten gav inte heller något som helst napp. 
På kortvåg gick inte ens Yura, Mallku, Huanta 2000 och liknande stationer! 
Efter 5 fanns det dock litet sydliga mv-signaler där Cumbre AM 1400 var ”ljuspunkten” men på en 
väldigt rörig frekvens med åtminstone en spansktalande till och en brasse. Också några till Argentina/ 
Uruguay kunde idas. På 1520 fanns en intressant signal som dock försvann, (troligen) Voz, strax före 07 
svensk tid. 
Vid 7-tiden började det bli några av de vanliga Venezuela/Puerto Rico med bra signaler. Så långt som 
frånColombia tog sig dock inga signaler.  
Dessutom en enda NA: CFAV, Laval 1570 som i gengäld gick riktigt bra... 
Försökte också längre fram på förmiddagen med britter och fick faktiskt fram litet av BBC Sheffield 
1035. På 1287 gick VRN och Radio One. Som helhet en besvikelse och nu blir det nog några dagars 
”time out”. 
 

10/11: En onsdagsnatt (9-10/11) i Fredriksfors med både bra och dåliga konditioner! 
Rolf fanns redan på plats när jag kom strax före 23. Grönland (både MV och KV) gick mycket bra och 
det gick en hel del östkust över bandet, liksom några vanliga PR och Venezuela. Konditionerna låg kvar 
så under ett par timmar och förmodligen var det också Bermuda på 1280. Det ”irriterande” var bara att 
NA-signalerna var så störda att det i princip inte gick att uppfatta vad som sades. Fadingen var också 
snabb och splattret från starka Europasignaler förödande. 
Samtidigt gick de vanliga Peruanerna, men inte speciellt bra och vi kojade. 
Vi började om vid 5-tiden. Då var det åter en hel del NA-signaler, huvudsakligen inifrån landet, även 
västkust,  men också enstaka östkust. I princip inga signaler ens från Venezuela och PR. 
NA-signalerna var av bättre kvalitet, men inte bra. Och det var en fortsatt besvärande fading som snabbt 
släckte fina signaler. Men strax före 8 (följer i stort sett ”perfekt” en stapel i Canadensiska RWC:s tre 
grafer för en störning) dog varenda NA-signal. Inget hade sedan kommit tillbaka ännu kort före 09.30, 
däremot började en del Venezuela, i vissa fall väldigt starkt, gå strax före 9. 
På kortvågen var det efter 9 väldigt bra signaler från t ex Apintie, Faro del Caribe och LVd Evangelica. 
Vare sig Guaviare 6035 eller Lider6139,8 tycks däremot vara igång. 
 
Arnstein Bue: På under tre døgn har jeg mottatt epost-QSL fra følgende stasjoner - alle hørt på 
KONG13:  2AP Samoa Broadcasting Corporation, Apia 540, Samoa er nytt land og har stått øverst på 
ønskelista siden oktober 2003, da den ble hørt på KONG8 av de som var der. 2ZB NewstalkZB, 
Wellington 1035. 1ZD NewstalkZB, Tauranga 1008. 1XD Radio Pacific, Auckland 1476, 1XD svarte på 
under 6 minutter nå i kveld. Stort flere rapporter har jeg ikke rukket å få ut fra KONG13, og nå på 

Så är det dags igen 
att sammanställa 
ännu ett nummer av 
SWB.  
De flesta har väl 
lyssnat på MV där 
loggarna från norr 
vittnar om superba 
konditioner. 
Både NA, Asien och 
Pacific har varit 
hörbara att antal 
gånger. 
Tom i Tyskland har 
det gått att plocka in 
stationer med bra 
styrka på den nya 
EWE antennerna. 
Lyssna på 
inspelningar som bl 
a Michael Schnitzer 
gjort och lagt ut på 
sin hemsida. 
Ganska otroligt. 
 
Tyvärr är inte läget 
hos mig längre 
särskilt 
inspirerande. En 
knatterstörning 
ligger numera på 
med mer eller 
mindre kraftig 
styrka och 
omöjliggör att svaga 
stationer går igenom. 
 
Henrik Klemetz har 
skickat in ett par 
trevliga bidrag, bl a 
ett som är riktig 
radiohistoria. Läs 
mer längre fram. 
 

Keep on …. 
============= 

 

R e d a k t i o n: 

Thomas Nilsson 
Mardalsv. 372 

262 93 Ängelholm 
 

Tel: 0431-27054 
 

E-mail: 
thomas.nilsson@ektv

.nu 
(thomas@mafa.se) 
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http://www.hard-core-dx.com/swb/member.htm
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torsdag går ferden til Lista og DXLC's jubileumstreff. Stiller med "full oppakning" og håper på gode conds. Foreløpig ser det veldig 
lovende ut. 
 
Björn Fransson: Hej! Just hemkommen från en studieresa till Helsingborg och besök även i Helsingör och Lousiania har jag inte så 
mycket att komma med, men om alla bidrar med litet, så blir det i alla fall en SWB. 
QSL: Ammassalik Radio, "OZL", Grönland-3815. Kort verifikationslapp med databild av anläggningen, v/s: Bo Magnuson. 2 v. Kan 
jag räkna den som BC-stn eller.? IBB, Selibe-Pikhwe, Botswana-4930. Direkt-QSL-brev via email-fil, v/s:  Thomas R. Powell. 9 m 
efter f/up.   
 
Börge Eriksson: Vi fick bredband idag, men eftersom telefonabonnemanget står på frugan är det bara hon som fått e-mail adress idag. 
Min adress kommer senare när abonnemanget är registrerat.  
 
 

------------------000000000------------------ 
 
Diverse från SWB:s specialreporter i Paraguay:  
Jag sitter nu på Gato Verde som vanligt och kollar mailen.  
I tisdags var jag ute på barrunda i centrum. Jag sprang på en norsk-tysk kille och en kanadensare, och vi och några paraguayaner var ute 
tillsammans. Norsk-tysken är här för att besöka sin bror som är i ”bilbranschen”. Kanadensaren har bott här i fem år eftersom han 
uttryckte det ”hade behövt lämna Kanada”. Han är i 40-årsåldern och hade med sig sin 18-åriga flickvän. Jag fattar inte vad han sysslade 
med här och detta är något som kännetecknar alla västerlänningar jag möter. Alla uttrycker sig mycket vagt om vad de gör här. Det är 
ingen som säger att de reser runt i Sydamerika, att de driver något företag här eller att de jobbar för någon organisation som man ofta hör 
när man är ute och reser, utan de flesta verkar vara mer eller mindre halvskumma.  
Senare på kvällen stack jag med paraguayanerna till ett av de få ställena som fortfarande hade öppet efter kl. 3 en tisdagnatt. Den ene 
paraguayanen hade jobbat där som vakt tidigare och han är en ganska hård typ. Stället är väl på gränsen till vad man skulle kunna kalla 
en sylta men där var mycket folk. Jag tror att ungefär hälften av alla tjejerna var prostituerade. Vakterna varnade också mig för att många 
tjejer har händerna både här och där på en och sedan upptäcker man att plånboken är borta. Kvällen förlöpte dock lugnt och när jag kom 
hem halv sju på morgonen hade jag fortfarande min plånbok och kamera kvar.  
Musiken som spelades på stället var mycket bra – cachaca, cumbia, reggaeton, samba och annat som är populärt här. Merengue som man 
hörde hela tiden i Honduras har jag inte hört en enda gång här och ingen salsa heller. Mexicansk smörmusik är däremot mycket populärt 
men inget som man hör ute på dansställen.  
Imorgon ska jag ge mig iväg på en miniresa för att se lite annat än Asunción och ta en paus från alla sjuka ställen man hamnar på här. 
Tidigt imorgon åker jag till Encarnación i söder. Enligt familjen är det en ganska vacker stad som ligger utmed floden Paraná och man 
kan ta bron över för att besöka den argentinska staden Posadas. Ungefär en timme från Encarnación ligger två stora jesuitruiner från den 
tiden då de hade stora områden här där de levde tillsammans med tusentals indianer (som man kan se i filmen ”The Mission” med Robert 
De Niro). Det verkar även finnas en del andra platser av intresse i närheten. Jag kommer tillbaka på söndag så jag hinner i och för sig inte 
med så mycket. Jag hade vissa planer på att åka till Filadelfia och kolla in mennoniterna men de jag har pratat med säger att det inte är så 
mycket av mennonitvärlden kvar i den staden. Man får åka längre ut i Chaco till mindre byar där mennoniterna lever ungefär som de 
alltid har gjort men man måste förmodligen ha någon kontakt för att kunna åka till dessa platser. Jag ska kolla upp det för det hade så 
klart varit intressant att se. /Jesper  
 
 

 
3578,8  29.10  1345  RSPK Ngado, Bejawa. QSA 2. Indonesiskt ”klassiskt” musik (med gamelang-instrument). JE 
3815U  9.10 2200  Grönland poppade till det rejält och bra styrka (QSA 3-4). Däremot stundtals utstörd av någon form av 

datatransmission eller liknande. JE 
3905  29.10  1930  Radio New Ireland med söderhavsmusik. Pidgin.  QSA 2-3 JE 
5019,9  29.10  1130  Solomon Islands BS svag  men läsbar. Sedan betydligt bättre (QSA 3) med BBC-relä. JE  
5025  28.10  0600  Radio Rebelde kollade jag mest av för att höra om det var samma program som namnen på 670 och 710, 

som gick parallellt, men sämre. Det var det! ”Romanticos” stod på programmet. S 3-4. BEFF 
5054,6  10.10  0815  Faro del Caribe går bra fram på förmiddagarna. QSA 3. JE 
5890  30.10  1530  Shiokaze (Sea Breeze) via Khabarosk läste upp namn på en massa försvunna japaner. Ingen höjdare, 

precis! S 3. BEFF 
6040  31.10  1600  Radio Hrodna, BLR med lokal-ID och sedan bara RCI på ryska tvärs över alltihop. S 3 först och sedan 

svagt i bakgrunden med lokalprogram. BEFF 
7120  29.10  1030  Wantok Radio Light, Papua. Först ganska stört av en (också religiös?) station, men senare ensam och 

mycket bra. QSA 3-4! Spelade Blott en dag och O Store Gud bl a. JE 
7120  31.10  1225-

1255  
Wantok Radio Light with very good id at 1233. Weak to fair, but at times terrible splashes from adjacent 
qrgs. From 1255 carrier on 7120 and at 1300 station in Romanian (?). Also momentarily cw and U.K. hams 
in USB too. Those are not supposed to be in this range, I think. They might have been com radio stations, 
anyway very Scottish accent. Besides some talk in English, just male voices, Christian songs. JB 

7120  29-
30/10  

1200  Wantok Radio Light, PNG äntligen med många kör- och gospelsånger. ID på engelska med FM-
frekvensen kl 13.00. S 2-3 och mycket QRM från ovälkommen radioamatörtrafik. BEFF 

11735  4.11  1800  Spice FM med nyheter på engelska och många Zanzibar-inslag. Kl 18.10: Swahili-ID: Voice of Tanzania 
Zanzibar. S 4. BEFF 

12130  6.11 1800  Radio Free Southern Cameroon’s via Krasnodar med EE propaganda för en delning av Cameroon. S 2-3 
och en del tekniska problem. BEFF 

                                

LOGGEN - ALL TIMES ARE  UTC                        
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The following stations have been uploaded during the last 14 days at  http://www.malm-ecuador.com   
 

3340.00 Radio Misiones Internacionales Comayagua (Honduras). Just a few times over the years I have noted this station and always 
with very low signl strength, impossible to ID. Last night, Friday, rare conditions with 3-4 Africans together with Honduras on 3250 and 
3340 kHz, both with very good signals. 
Don´t mix it up with Bolivia! Up to 0335 UTC a program called "Historia preferida" produced in Cochabamba, Bolivia. The sound is a 
little bit distorted. ID with MW 1480 and SW 3340 kHz. 
QTH Info: "Comayagua, founded in 1537, was the capital of Honduras for more than 300 years but was heavily damaged by fire during 
a civil war in 1873. Consequently the capital was moved to Tegucigalpa. Comayagua features historic monuments like Central America’s 
former oldest university, founded in 1632 and now functioning as the Bishop’s Palace; another historic feature is the lovely cathedral in 
the Parque Central which has the oldest working clock in the Americas in its tower along with some nice colonial artwork. You can visit 
the cathedral and even climb up the tower to see the clock tick away the hours as it has since the 1500s. 
Most of the attractions are located in and around the Parque Central. The streets of Comayagua, unlike many small towns in Honduras, 
are paved and pleasant. 
A nearby military base is home to about 1,000 American soldiers stationed there and you will notice hints of American influence in 
English on signs among other things". 
 
4299.69 Radio Bella, Tingo María (Perú). This new Perúvian station has now regular transmissions with music and greetings. On this 
my first recording with ID there is also adress to the station. Is transmitting also on mediumwave 1040 kHz and will soon be on FM. 
......some more about Radio Bella, Tingo María (Perú) and "La Bella Durmiente" ( the Beautiful Sleeping Woman).Recording of 4759.00 
Radio Tingo María, Tingo María from 1996 (Henrik Klemetz) This is the perfect feedback from Henrik Klemetz and Alfredo Canote! 
Alfredo with adress to Radio Bella and Henrik with a nice recording of "Radio Tingo María". Thanks to both of you! 
 
4716.752 Radio Yura, Yura, Quijarro, Departamento de Potosi (Bolivia). Radio Yura with good signal strength this monday morning. 
Carneval music and as always female DJ. 
 
4845.18 Radio Norteño, Caranavi, Dpto La Paz (Bolivia). For the first time I now can present a good recording of this new name "Radio 
Norteño" (ex Municipal). 
 
5745.29 Radio Virgen de los Remedios Tupiza, Sud Chichas, Potosí (Bolivia). I have been trying a very long time to get some "hard-
proof" showing that the spanish speaking "Radio Católica Mundial" station really is the Bolivian station reported by some DXers: Radio 
Virgen de Los Remedios. To be honnest I thought it wasn´t but last night 0000 UTC I finally got the answer, the "hard-proof": recording 
of a perfect ID for the Bolivian station. Live transmission from a Bolivian church up to 0000 UTC when the ID came. After 0000 UTC 
news from "Radio Católica Mundial. ". 
I have also noted the USA station WRRB with Spanish, religious programs, the last time up to WRRB-ID at 0000 UTC on 5745.00 kHz. 
 
15355 Radio Transmundial Bonaire (Netherland Antilles). Recording by Daniel Camporini (Argentina). On this recording you hear at 
the beginning the voice of Daniel Camporini closing down his DX program "Monitor DX". 
 
 

 

Saludos Cordiales desde "La Mitad del Mundo"!  (When using my information give credit to: Bjorn Malm, Quito, Ecuador, SWB 
América Latina) 

 

 
BHUTAN: Bhutan is well heard at 0100 hrs on 6035 kHz here in Calcutta. Noted English at 0500-0600 & again at 0800-0900 hrs. Now 
the winter is approaching us 0800 hrs txion is now audible. A few years back they were b'casting English at 0300 hrs and also at 1000 hrs 
which was good for propagation. Perhaps the present b'cast timings at 0500 and 0800 are for the single shift work for the employees - 
certainly not a convenient timings for the listeners. Now 6035 kHz is s/off at 1300 hrs and not relaying the TV b'casts after 1300 hrs. 
(Alok Dasgupta-IND, wwdxc BC-DX Oct 17 via Conexion Digital) 
 
SOLOMON ISLANDS. Solomon Islands Broadcasting Corporation on 9545 kHz --- Hi Glenn, SIBC have reactivated 9545 kHz. I 
am hearing it from around 0900 UT causing interference to Deutsche Welle on the same frequency. The transmission is in parallel with 
5020 kHz, but it is an overmodulated, distorted, virtually unintelligible mess! Regards, (Barry Hartley, New Zealand, Nov 4, DX 
LISTENING DIGEST) 
-------------- 
So, does SIBC have two SW transmitters? I mean the mentioning of parallel 9545 // 5020. Btw, they are audible (mostly poor signal)  
with BBC relay during UT afternoons on 5020 (a bit low, maybe 5019.9). (Jari Savolainen, Kuusankoski, Finland, Nov 4, DX 
LISTENING DIGEST) 
---------------------- 
Yes, they have two transmitters. They only way I could actually identify 9545 kHz given its distorted mess was to listen to 5020 kHz  
and confirm that the programme was the same on both frequencies. Adrian Sainsbury was in the Solomons a few months ago on behalf 
of RNZI and said then the SIBC was about to reactivate 9545 kHz with a new transmitter, I think he said, but I'll clarify that next week 

Stationsnyheter

 
    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

mailto:bjornmalm2003@yahoo.com
http://www.malm-ecuador.com
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when he returns to work. He may also be able to speak to someone there about getting the technical problems fixed as well (Barry 
Hartley, NZ, DX LISTENING DIGEST)  
 

 
Ansiktet bakom rösten 
The Voice of Mongolia har åtminstone två ”regular listeners” i Sverige. Ja, så kallas vi, CB och jag när det är brevlådeprogram på 
måndagar, med repris på tisdagar, efter nyheterna kl 1000 UTC på 12085 kHz. 
 

Ibland är det fru Oyunchimeg Alagsai som läser brev, ibland är det Densmaa Z. som gör det. Båda blir mycket glada när de får höra från 
lyssnare i Sverige inte minst för att Oyunchimeg för ett halvår sedan tillbringade tre veckor i Stockholm och Jönköping för att lära sig 

mera om produktion av radioprogram. Det var en kurs som SIDA 
anordnade med deltagare från 24 länder som satt på skolbänken i Kgl. 
Hufvudstaden.  Den mongoliska hallådamen huserade på Hotell Gustav 
Vasa som var ett bra hotell, tyckte hon. Roligast var dock att åka till 
Jönköping och se hur lokalradioprogram gjordes. 
 

Mongoliet har mycket att erbjuda turister, menar Oyunchimeg.  Så lät det 
också på f d DX-aren Maarten van Delft när han med hustru besökte 
landet i fjol och intervjuades i ett radioprogram. Så välkomna alla som vill 
söka sig till ett annorlunda turistmål. 
 

VOM svarar snabbt och bra med vackra QSL-kort om man mejlar 
densmaa9@yahoo.com.  
Bilden som jag fått från stationen är tyvärr liten, men bättre en liten bild 
än ingen alls. Densmaa t.v., Oyunchimeg t.h. 
/Henrik Klemetz  

 
 
Återfunnen 88-åring 
Ingen trodde det var möjligt. Men efter detektivarbete med finska, 
svenska och danska spårhundar inkopplade hittades han. John 
Handrick, 88, som för 51 år sedan var hallåman på "Danmarks 
Reklame Radio", ett program som sändes ut två gånger varje kväll 
från WIET, föregångaren till WTAN, the Voice of Tangier, på 41 
metersbandet. 
 

Det var i januari 1954 som flera lyssnare rapporterade att ”en dansk 
reklamsändare från Marocko” sände på 41 metersbandet, på 
frekvenser omkring 7300 kHz.  Adressen i Köpenhamn publicerades i 
Sweden Calling DXers. En av tipslämnarna var Lars Rydén i 
Sollentuna. Och i Nattugglan kontaktade tidningens danske 
spaltredaktör Erik K. Jensen DRR per telefon. Skulle några QSL 
skickas osv?  Hur det nu var så skickades inga QSL ut, och i Danmark 
har saken i stort sett fallit i glömska.  Fram till nu. 
 

Om man i Sverige kunde köra reklamsändningar från Tanger (Dux 
Radio Stockholm – Tanger) så kunde man väl i Danmark. Det var 
tanken. Men det slog inte så väl ut. John Handrick förlorade själv en 
del pengar på sändningarna som pågick under flera månader i början 
av 1954.   
 

Tack vare Jari Savolainen och Stig Hartvig Nielsen kunde mannen 
lokaliseras i sin med elektronik från golv till tak belamrade 
reparationsverkstad i Köpenhamn. Erik Köie har tagit fotografiet. 
/Henrik Klemetz 
 
 
 
A HIGHLY SUBJECTIVE FIRST IMPRESSION OF MY NEW E1XM, SERIAL NUMBER 1243 
My E1 was waiting for me when I arrived home yesterday night. I had ordered it at Circuit City on Sunday - they were out of stock at the  
actual store, but could take my cash payment (I don't use credit cards) and promise delivery on Tuesday to my house, which is exactly  
what happened. They didn't have the XM module, even for web order, so I picked one up at Best Buy, even though the unhelpful 
employee assured me that it not only wasn't in their store, but that it didn't exist at all!  
I found several of them next to some temptingly nice-looking stereo receivers that were also XM ready and which screamed, "potential  
Christmas gift" to me, and now I am fully operational. I am the fortunate owner of many excellent radios including a Sony 2010, Drake  
R8, FRG 7, Satellit 700 and 800, etc., but this radio has become my absolute and total favorite already.  
I admit to being much more interested in DXing to know everything that is going on in the world as opposed to logging every possible 
remote station (although that has its charm...) That said, the E1 is, for me, Radio Nirvana. This is my PERFECT radio! It is a wonderful 
size, neither too big to carry around nor too small to house a meaningful display and speaker. The sound is delightfully clear and well- 
balanced. It picks up all the fuzzy semi-local FM classical stations that elude me on nearly every radio I own unless I hook them to the  
roof antenna.  

Övriga radionyheter  

mailto:densmaa9@yahoo.com
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The MW is extremely sensitive - I didn't miss the ferrite bar at all - and it did very well with my Quantum Loop as well as on its own. 
The SW is excellent - the tuning options were exactly right for my needs. and the radio is bursting with stations here in SW PA. I heard 
some stations last night that I haven't picked up in years. What a delight!  
The SSB is easy to use, and since I love to listen to the local hams, this matters enormously to me. I've never been able to get those  
signals so clear so quickly.  
The XM is almost too much fun - this is my third XM radio - and although I wanted this radio primarily for SW, I keep tuning in to the  
occasional song on XM as a guilty pleasure. The module picks up well from some locations where my other XM antennas failed to find a  
signal.  
I think I'm in love. Oh - and what a marvelous surprise to find that the clock sets itself! I look forward to loading up my memories today,  
and reading the manual in detail. This truly was worth the wait and expense. (The expense was considerable since I had to let my 
husband buy $500 worth of DVD's to keep it fair!) (Emily Keene KB3MKQ, Uniontown, PA, Nov 2, ABDX via DXLD) 
 

Welcome to participate in NORDX 2005 http://ndl-dx.se/nordx2005/eng.htm  
NORDX 2005 will be held between November 18, 2005, 00:00 UTC and Thursday 1, December 2005, 24:00 UTC. All DX-ers in the 
Nordic countries are welcome and there is also an "open class" for participants from the rest of the world.  
The task is to hear and report one (1) station from each country on the country list. The country list will be published on this page 
November 4, 2005. 
Only broadcasting stations between 0 – 30 MHz. No utility, NDB, clandestine or pirate stations. No relay, e.g. BBC relay from 
Singapore. 
Listening time is at least 15 minutes for each station. Program details should be reported but gives no point. Each report should contain: 

- Your name, country, DX-club (if any) and your e-mail address  
- Country 
- Station 
- Frequency 
- Date and time 
- SIO rating 
- Program details 

All reports should reach the NORDX committee as latest December 5, 2005, 24:00 UTC. All reports should be written in English and is 
to be sent as an attachment (text format if possible) to nordx2005@ndl-dx.se Make a recording of each station, which can be used if 
there are any doubts. The decisions of the jury are final. 
Points: If there are 50 participants and you alone have heard a country, you get 50 points. If two or more participants have heard a 
country, each one get a point of 50 divided with the number of participants. There is no contest fee and there is no need to enrol in 
advance. Just listen and send your entrees to the e-mail address above. And don’t forget to look for news and updates at this web site! 
There will be prices to the bests and also other prices, which will be given out randomly among all participants. 
Welcome to take part in NORDX 2005! 
NDL - Norrköpings Distanslyssnar, Claes Olsson, Jan Görlin, Jan-Erik Järlebark, John Ekwall, Lennart Deimert 
Email: nordx2005@ndl-dx.se 
 

DX-Pedition to Kongsfjord, Norway 
The weekly media magazine "Kurer" which is heard on NRK home service once a week made a brief visit to the Kongsfjord DX-
Pedition site in October.  At this place in northern Norway all continents can be heard.  
In October New Zealand was logged and verified for the first time in Europe.  The reporter talked to Norwegian top-DXers Bjarne 
Mjelde, Jan Alvestad, Ole Forr and Tore B. Vik, who devote much of their spare time to "fishing and hunting" on the MW band. Pictures 
and text at http://www.nrk.no/programmer/radio/kurer/5206765.html 
(Henrik Klemetz  via HCDX) 
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