
Vill du vara med och köra SK9HQ i IARU-testen? 

 
Andra helgen i juli varje år går International Amateur Radio Union HF World 

Championship av stapeln. Pampigt namn på denna tävling och det är också en av de 

mest populära testerna under året. Den går på både CW och SSB och på alla band 10 

– 160 meter utom WARC-banden. Tävlingstiden är från kl 1200 UTC lördag 9/7 till 

1159 UTC söndag 10/7; alltså en 24-timmarstest.  

 

SSA söker nu ett antal operatörer som är villiga att ställa upp i vårt ”landslag”. Ett 

deltagande i tävlingen garanterar pile-up under hyfsade konditioner eftersom alla 

HQ-stationer ger ut multipliers på varje band och jagas därför av alla deltagande 

stationer. Ni kör hemifrån med er egen station (eller er klubbs om den är tillgänglig) 

och alla våra deltagare använder samma signal: SK9HQ. Det testmeddelande vi 

sänder är 59(9)SSA och i retur får vi 59(9)+stationens ITU-zon. Andra HQ-stationer 

ger er 59(9)+deras beteckning (RSGB, DARC, ARRL osv). 

 

Ni som kan tänka er att vara med ombeds meddela detta till mig snarast möjligt på e-

postadressen ericsm6jsm@gmail.com. Jag vill veta följande: 

 

1) Vilka tider kan du ställa upp? Minimum 8-timmarspass! 

2) Vilket band vill du helst sända på? Ange även andra band du har bra antenner 

för. 

3) Vilket mode (CW eller SSB) vill du använda? 

4) Vilken effekt kan du köra med? QRP kan tyvärr inte rekommenderas i denna 

test som HQ-station (det finns dock en särskild klass för QRP-stationer). 

5) Logg förs med hjälp av lämpligt program. Vilket har du? 

 

Jag sammanställer en preliminär fördelning av tider, moder och band och mailar till 

er för kommentarer och acceptans någon dag efter måndagen den 4 juli. 

 

Även om vårt deltagande i år inte är en elitsatsning ska detta vara ett seriöst 

deltagande. Ni som binder er för ett pass ska fullfölja det! 

 

Vi behöver många operatörer så tveka inte att ställa upp! 
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