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DX Code of Conduct 
DX Uppförandekod 

(hur man uppför sig på  

bandet när man kör DX) 

  
© John Devoldere ON4UN och Mark Demeuleneere ON4WW 

Svensk översättning: Anders Larsson, SM6CNN 

 Jag lyssnar och lyssnar och lyssnar igen innan jag kallar. 

 Jag kallar bara om jag kan höra DX-stationen ordentligt. 

 Jag litar inte på DX-clustret utan försäkrar mig om DX stationens 

anrop innan jag kallar. 

 Jag stör inte DX-stationen eller någon som kallar, och avstämmer 

aldrig på DX-frekvensen eller i QSX-fönstret. 

 Jag väntar på att DX-stationen avslutar sin kontakt innan jag kallar. 

 Jag sänder alltid min fulla anropssignal. 

 Jag kallar, och lyssnar sedan en rimlig tid. Jag kallar inte 

kontinuerligt. 

DX Uppförandekod 
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DX Uppförandekod 

 Jag sänder inte när DX-operatören anropar en annan station, och 

inte mig. 

 Jag sänder inte när DX-operatören frågar efter ett anrop som inte 

liknar mitt. 

 Jag sänder inte om DX-stationen riktar sitt anrop till andra 

geografiska områden än mitt eget. 

 Då DX-operatören kallar på mig, repeterar jag inte min 

anropssignal, om jag inte tror att han har missuppfattat den. 

 Jag är tacksam om och när jag får kontakt. 

 Jag respekterar mina radioamatörkamrater och uppför mig så att 

jag förtjänar deras respekt.  

Radioamatörens hederskod   

Radioamatören är:  

  HÄNSYNSFULL... Han agerar aldrig medvetet på ett sätt som minskar nöjet 

för andra.  

  LOJAL... Han erbjuder lojalitet, uppmuntran och stöd åt andra amatörer, 

lokala klubbar, IARU-organisationen i sitt land, genom vilken amatörradio i 

hans land representeras nationellt och internationellt.   

  PROGRESSIV... Han håller sin station på en hög teknisk nivå. Den är 

välbyggd och effektiv. Hans operationsteknik är oantastlig.   

  VÄNLIG... Han kommunicerar sakta och tålmodigt när så begärs; erbjuder 

kamratligt stöd och ger nybörjaren goda råd, vänlig assistans, samarbete och 

omtanke i andras intresse. Detta är kännetecknen för amatörandan.   

  BALANSERAD... Radio är en hobby och får aldrig orsaka konflikt i 

förpliktelser gentemot familj, arbete, skola eller samhälle.  

  PATRIOTISK... Hans  station och hans kunnande står alltid till förfogande 

för att assistera land och samhälle.   

  

-- anpassad från den ursprungliga  Amateur's Code, skriven av Paul M. Segal, W9EEA, 1928. 
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Mer info om hur man beter sig på banden: 

SSA:s dokument “Etik och trafikmetoder för radioamatören”: 

www.ssa.se/gdoc.php?id=453  

http://www.ham-operating-ethics.org/versions.html 

(dokumentet har översatts till mer än två dussin språk). 

Vår mascot, Hiram. 
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