
Scandinavian activity Contest 2007 

 

 

 

- Welke contest? 

Scandinavian activity contest SSB 2007  

 

- Wat is het doel van de contest? 

Het werken van zoveel mogelijk Scandinavische stations. Let op: Alléén 

Scandinavische stations leveren punten op. Stations uit andere landen dus 

niet! 

 

- Wanneer? 

Zaterdag 22 september tot zondag 23 september. Let op: Dit is een week 

eerder dan zoals in de contest agenda aangegeven was! De contest loopt in 

principe van 12.00 tot 12.00 UTC (14:00 tot 14:00 lokale tijd) 

 

- Welke tijden doen we mee? 

We doen mee zonder actief operator schema, we proberen in iedergeval heel de 

zaterdag tot ’s avonds laat mee te doen, en zondags ochtends vroeg weer. 

Exacte tijden hangt af van hoe lang het gezellig is.  Neem voor tijden even 

contact op Jesse PE1RUI. Zaterdag avond kunnen we iets halen en in de 

bunker eten.  

 

- Waar? 

Bij de bunker, we hebben de beschikken over de HF beam en drie dipool 

antennes.  

 

- Welke categorie? 

We doen mee in de categorie multi operator, single transmitter. Er is een 

tweede set beschikbaar, waarop onder eigen call (single operator / single 

transmitter) meegedaan kan worden, wel op een andere band dan het PI4VLI 

contest station.   

 

- Wie zorgt waarvoor? 

HF set en draad antennes: Jesse 

HF set en logprogramma: Gideon 

 

- Welke frequenties? 

We gebruiken de volgende frequenties: 

o 80 meter, 3.600-3.650 MHz en 3.700-3.800 MHz in LSB 

o 40 meter, 7.040-7.090 MHz in LSB 

o 20 meter, 14.125-14.300 MHz in USB 
Let op bovenstaande frequenties is maar een deel van de amateur banden, de 

andere delen zijn contest vrij, en worden dus niet gebruikt voor de contest.  



Let bij frequentie wissel op dat een andere dipool bij de antenne wordt gebruikt, 

daarnaast mag men niet binnen 10 minuten van band wisselen. Kijk regelmatig 

naar de SWR, en vraag het als je iets wilt weten van de set  

 

 

- Hoe gaat het? 

We kiezen een lege frequentie: 

PI4VLI roept: “Is this frequency in use” (2 x) 

 

Indien er geen antwoord komt: 

 

PI4VLI roept: “CQ CONTEST CQ CONTEST, THIS IS PAPA INDIA 

FOUR VICTOR LIMA INDIA” 
Indien geen antwoord, dan weer CQ roepen, indien tegenstation: 

 

Tegenstation roept (bijvoorbeeld) :”GOLF ZERO HOTEL PAPA LIMA”  

 

PI4VLI roept :”GOLF ZERO HOTEL PAPA LIMA, THIS IS PAPA 

INDIA FOUR VICTOR LIMA INDIA, YOU ARE FIVE NINE, ZERO 

ZERO ONE QSL?”  
Uiteraard roep je de registratie van het tegen station. Het raport (standaard 59) 

wordt gevolgd door een volgnummer (eerste 001, tweede 002 enz).  

 

Tegenstation roept: “QSL, YOU ARE FIVE NINE, ZERO ONE ZERO 

QSL?” 

 

PI4VLI roept: “QSL, GOOD LUCK IN CONTEST”  

 

Tegenstation geeft alleen volg nummer, in dit voorbeeld 010. Indien je het niet 

verstaan hebt roep je “NEGATIVE, PLEASE AGAIN”  

 

Als een operator b.v. PI4ELI verstaat in plaats van PI4VLI, kunt je roepen: 

“NEGATIVE VICTOR LIMA INDIA, VICTOR LIMA INDIA” Zo wordt 

de nadruk gelegd op het deel dat het tegenstation verkeerd gehoord heeft. Als 

je heel de call noemt is de kans dat hij iets anders corrigeert. Omdat 

verbindingen waarbij het raport en/of callsign niet correct niet worden 

meegeteld, hier goed op letten. Bij twijfel altijd vragen om herhaling. Teveel 

fouten leid tot uitsluiting van de contest! 

 

Beide nummers en de callsign worden opgeschreven in het logboek.  

 

- Gebruike afkortingen? 

De gebruike afkortingen zijn: 

QSL?  Heeft u het goed ontvangen? 

QSL Ik heb het goed ontvangen 

QRZ? Ik heb wel iets gehoord, kon U call niet horen, graag nog een keer 

 

 

 



- Punten telling: 

Puntentelling is het aantal gemaakte verbindingen met Scandinavische stations! 

maal het aantal regio’s per land.  

 

- Wat zijn de Scandinavische prefixen? 

Scandinavian stations are defined by prefixes as follows:  

 Svalbard and Bear I. JW 

 Jan Mayen I. JX 

 Norway LA - LB - LG - LJ - LN  

 Finland OF - OG - OH - OI 

 Aland Is. OFØ - OGØ - OHØ 

 Market Reef OJØ 

 Greenland OX - XP 

 Faeroe Is. OW - OY 

 Denmark 5P - 5Q - OU - OV - OZ  

 Sweden 

7S - 8S - SA - SB - SC  

SD - SE - SF - SG - SH  

SI - SJ - SK - SL - SM  

 Iceland TF 

  

 

 

 

 

 


