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Till Suomen Radiomatööriliitto ry:s (BRAE) styrelse

CQ-Klubben r.f. OH6AG:s, medlemmar i Jakobstad önskar härmed framföra sin stora oro, frustration

och bestörtning över det dåliga beteende som många radioamatörer världen över uppvisar på

radioamatörbanden. Detta accentuerades i november 2014, när DX expeditionen till Tronvelin Island

FT4TA var QRV. P.g.a. det dåliga beteendet och de många störningsmomenten hade DX stationen

stora problem med att köra motstationerna problemfritt. Också vid tidigare expeditioner har detta

varit ett problem som bara tycks bli värre och värre. Åtminstone följande problem har

uppmärksammats:

- Radioamatörerna lyssnar inte mera eller alltför lite.

- Avstämning och/eller andra störningar på DX:ns sändningsfrekvens.

- Ideligen kallande och ropande på DX:ns sändningsfrekvens fast stationen kör split. Detta

leder till att bandpoliserna rycker in och kommer med fula och onödiga kommentarer på

sändningsfrekvensen.

- När DX-stationen kallar på någon speciell geografisk världsdel, ropar de som inte hör till

detta område ideligen.

- När DX-stationen frågar efter ett anrop som innehåller ett par bestämda bokstäver, prefix

eller suffix, ignoreras detta totalt, och alla ropar för fullt med sitt eget anrop som inte har

någonting med det efterfrågade anropet att göra.

- Istället för att använda sitt fullständiga anrop används ofta enbart en del av anropet.

Vi undertecknade, önskar att SRAL tar upp detta problem i internationella sammanhang. Ett

starkare internationellt ställningstagande till problemet måste fås från alla länders förbund och

världsomfattande radioamatörorganisationer.

"DX Code of conduct" borde läras ut åt alla radioamatörer världen över. Det räcker inte med att bara

nya radioamatörer lär sig detta, förde tar snabbt efter de "gamla rävarna" som inte förstår

betydelsen eller kan leva upp till "Code of conduct".

Det dåliga beteendet bland radioamatörerna minskar säkert också intresset att ordna nya

expeditioner till exotiska ställen, som är dyra och långa uppoffringar av expeditionsmedlemmarna.

Det minsta man kan önska sig är att de kan köra motstationerna så effektivt som möjligt med så lite

extra störningsmoment som möjligt.

Vi önskar dessutom att alla skulle komma ihåg att detta är en hobby, och ingen tävling på liv och död

för att få ett nytt DXCC-land i loggen. Med hopp om ett gott nytt DX-år 2015.
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