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CONTEST

QST-LA og DX-nytt: Lytt og abonner

QST-LA er NRRLs ukentlige nyhetssending på HF. 
Som medlem kan du også abonnere på QST-LA på e-post 
eller lese det på nrrl.no.

DX-nytt er et eget nyhetsbrev for DX-feltet.

Du abonnerer på epostutgaven av QST-LA og DX-nytt under 
fanen medlemsfordeler på nrrl.no.

For en del år siden eksisterte det et diplom 
for å ha oppnådd kontakter med alle norske 
kommuner, nemlig det såkalte WANCA 
(Worked All Norwegian Communes 
Award)-diplomet� Etter å ha lett en del på 
nettet kan det se ut som det ikke lenger er 
noen som administrerer diplomet, og det 
virker heller ikke som om det er mye inter-
esse for dette diplomet lenger�

I Sverige arrangerte Skövde Amatörradi-
oklubb (SARK) i fjor konkurransen SM290, 
som gikk ut på å kontakte flest mulig svenske 
kommuner i løpet av kalenderåret� Det som 
var nytt og spennende med konkurransen 
var at alle deltagerne logget kontaktene 
online etter hvert som de ble kjørt� Man 
kunne hele tiden følge med, både på sin 

egen plassering og hvilke kommuner som 
var aktive� Denne konkurransen ble meget 
populær og allerede 13� april var de to første 
diplomene for toveis-kontakt med alle 290 
svenske kommuner på plass� 

I løpet av fjoråret ble det etablert kontakt 
mellom et par norske amatører og SARK 
for å se på muligheten for å utvide konkur-
ransen til også å omfatte de norske kom-
munene, noe som ville medføre at antall 
kommuner ble totalt 646� SARK stilte seg 
positivt til dette� Så i år er det en ny konkur-
ranse, SMLA, som innbefatter både de 
norske og svenske kommunene� 

Konkurransen går altså ut på å kontakte 
så mange kommuner og deltagere i Norge 

eller Sverige som mulig, og hver unike 
kontakt gir to poeng pr� bånd, mode 
og kommune� Alle bånd mellom 160 
meter og 70 cm kan benyttes på SSB, 
CW og FM� Dog teller ikke kontakter 
kjørt over repeater� 

Hvordan komme i gang? 
Gå til https:/smkr�sk6ei�se og ta en kikk 
på sidene for regler og hjelp, her er det 
en utførlig beskrivelse av konkurransen 
og loggføring� Deretter registrerer du 
deg som ny bruker på sidene, og du vil 
da få tilgang til loggsidene� Det koster 
kr� 75�- pr� kalenderår å delta, men alle 
nye deltagere kan prøve seg gratis i en 
hel måned først, for å se om man blir 
bitt av basillen� 

Det neste er å sjekke hvilken kommu-
nekode du skal benytte� Denne finner 
du på kart-siden� Ved å markere din 
kommune på kartet finner du kommu-
nekoden du skal benytte i meldingsut-
vekslingen, for eksempel N553 hvis du 
er på Røros� Kartet viser også hvilke 
kommuner som er blitt aktivert� 

Så er det bare å sette i gang og rope CQ 
SMLA på en av aktivitetsfrekvensene� 
Det kan dog anbefales at man tester 
ut litt forsiktig med noen bekjente de 
første gangene, da en ny kommune kan 
generere en ganske heftig pile-up ved 
gode kondisjoner� Kombinasjonen av 
norsk-svensk språk, direktelogging og 
pile-up kan være en liten utfordring for 
oss som ikke er stor-DX’ere, men husk 
at dette skal være moro og at det er du 
som bestemmer tempoet� For de litt 
mer forsiktige er det jo også fullt mulig 
å begynne med å svare de som allerede 
kaller til man begynner å føle seg trygg 
på å kalle�

På SMLAs resultatside finner du også 
en oversikt over hvordan både du og 
konkurrentene ligger an både med 
poeng og antall kommuner som er 
kjørt� Her er også en oversikt over 
hvilke kommuner du selv har kjørt� 
Selv om det ikke er noe krav med 
fortløpende logging, er dette anbefalt, 
da det gir en stor fordel for deg selv 
med kontinuerlig oppdatert kommune- 

og poengoversikt� I tillegg gir det en 
oversikt for andre som da kan se hvem 
som er aktive i øyeblikket�

I alle konkurranser er vi vant med pre-
miering, som regel et diplom� Det er det 
også her� Når du har bekreftet kontakt 
med 50 kommuner, får du opp en 
beskjed om at du kan laste ned et per-
sonlig diplom� Deretter utstedes det et 
nytt diplom hver gang du har oppnådd 
nye 50 kommuner inntil det endelige 
diplomet som bekrefter kontakt med 
samtlige 646 kommuner i Norge og 
Sverige� Det blir spennende å se hvor 
mange som oppnår dette i 2023!

NKOMs oversikt over radioamatører 
viser at det nok er en god del kom-
muner i Norge uten fastboende radio-
amatører, så det kan bli en nøtt å få alle 
kommunene i loggen� Imidlertid blir 
dette en ekstra god grunn til å ta med 
seg radioutstyr på tur og ferier� Husk 
at det er tillatt å operere mobilt eller 
portabelt fra kommuner du besøker, 
og det utløser stor interesse fra andre 
deltagere�

Håper vi hører deg på SMLA!

Sjekk konkurransens nettside: 
https://smkr.sk6ei.se
 

SMLA – MODERNE KOMMUNEJAKT
Kontakt så mange som mulig norske og svenske kommuner i 2023! Fjorårets 
svenske konkurranse ble veldig populær. Den er i år utvidet med norske kom-
muner, og det gir 646 mulige kommunekontakter.

Av LA9XKA 
Per Molund
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