Historien om VK9MA
Det hele startet en dag tidlig i januar 2017, etter at jeg mottok en kort epost i fra Håkan
SM5AQD, hvor han skrev at han ønsket å komme i kontakt med meg angående en
DXpedisjon til VK9M, Mellish Reef. Håkan, SM5AQD og Rob, N7QT holdt nå på og planla
en ny DXpedisjon. De to hadde tidligere gjennomført en DXpedisjon til Willis Island
sammen, og var nå fast bestemt på å gjenta suksessen. Teamet besto så langt av fire
amerikanere og fire europeere. Håkan kunne fortelle at de fire i fra europa var han, samt
SM1ALH Erik, SM5GLC Lasse og eventuelt meg. Uten å helt ha skjønt hva jeg bega meg ut
på, takket jeg ja til å bli med i løpet av kort tid. Jeg har tidligere hatt mange kontakter med
Mellish på HF og vet at dette revet ligger langt ut i havet, så jeg forsto nå at dette skulle bli en
lang båt-tur.
De hadde studert Clublogs ‘Most Wanted List, samt vurdert ressursene som var tilgjenglig for
dem og valget falt på Mellish Reef. De hadde fra før erfaring med australske myndigheter,
samt at de hadde tilgang på en erfaren skipper og charterbåt, noe som gjorde Mellish Reef til
det opplagte valget. Tidspunktet for Dxpedisjonen var satt til begynnelsen av November 2017.
De hadde nå 11 måneder på seg til å planlegge DXpedisjonen til Mellish Reef. Mellish ligger
ca. 110 land-mil øst for Cairns i Queensland, Australia.
Et azimutalkart med Mellish Reef i midten viser henholdsvis USA og Europa omtrent 90
grader fra hverandre, nord-øst og norde-vest. Japan er nord. Basert på Clublogs ‘Most Wanted
List’, fant vi ut at Mellish Reef var rangert som nummer 22 i Europa, mens i USA var Mellish
Reef rangert som nummer 58, noe som betød at det var et større behov for Mellish Reef i
Europa, enn hva det var i USA. Mellish lå høyere på listen en Conway Reef, Banaba Island og
Kermadec Island.

Det ble bestemt at det skulle settes sammen et internasjonalt team for om mulig å holde et
jevnere operasjonelt fokus på hele verden under ekspedisjonen. Vi var fire operatører i fra
Skandinavnia. Alle med erfaring i fra DX-ing og med kunnskap om hvor vanskelig det kan
være å bli hørt gjennom ‘veggen’ av europeere lengre syd. Vi håpte å kunne kjøre mange
Skandinaviske stasjoner, noe vi i ettertid føler at vi greide i stor grad. Totalt ble det logget 130
kontakter med norske radioamatører, fordelt på 63 unike call. Et krav til teamet var også at
alle skulle jobbe godt sammen, i lys av at vi skulle tilbringe en måned sammen, og noen
ganger fungere under svært vanskelige arbeids- og levekår. Det ble til slutt bestemt at teamet
skulle bestå av ni operatører. Foruten oss fire i fra Skandinavia, ble det også fire operatører i
fra USA, samt en fra Tyskland. Teamet besto nå av Håkan SM5AQD, N7QT Rob, N9ADG
Brian, WJ2O Dave, W5XU David, DL3DXX Dietmar, SM1ALH Erik, SM5GLC Lasse og
meg. Bianca Charters ble valgt som transportør fra Port Douglas, Australia, til Mellish Reef
og tilbake. Charterbåten het MV Phoenix, og var styrt av kaptein Pete Sayre fra Port Douglas.
MV Phoenix ville kunne ta hele teamet på ni operatører pluss besetning. Ni operatører skulle
holde fire stasjoner i gang på heltid, noe som var det planlagte antall stasjoner vi ville operere
mens vi var på revet.

VK9MA teamet: l/r W5XU David, WJ2O Dave, N7QT Rob, LB8DC Morten, N9ADG Brian,
DL3DXX Dietmar, SM5GLC Lasse, SM5AQD Håkan og SM1ALH Erik.
Et mål for denne ekspedisjonen var å gi nær sanntidsrapportering av kontaktene til Clublog
under DXpedisjonen. Vi trodde at dette kunne redusere antall duplikat kontakter, hvis
motstasjonene raskt kunne bekrefte sine kontakter etter at de ble foretatt. Vi var på et øde rev
uten Internett-tilkobling og vi måtte stole på satellittbasert kommunikasjon til omverdenen.
En eldre Hughes 9201 SAT COM-enhet ble innkjøpt til dette formålet.Vi ville bruke N1MM
+ som logging software, og alle fire stasjonene skulle rapportere til sentral / master N1MM +
database. For å gi nær sanntidsoppdateringer til Clublog, så hadde Brian N9ADG skrevet et
program som skulle kjøre på en Raspberry Pi. Programmet sjekket den sentrale N1MM + masterdatabasen med et minutts intervall for å identifisere alle endrede kontakter siden forrige
sjekk. Hver ny, oppdatert eller slettet kontakt ble deretter plassert i en komprimert fil og lastet
opp til Clublog.
Den største bekymring ved å planlegge denne DXpedisjonen var det nærliggende
solflekksminimum. Etter å ha opplevd mange uker med nesten null solflekker denne siste
sommeren, visste vi at det ville bli problematisk å holde fire stasjoner i gang hele døgnet. Vår
største utfordring var å holde fire stasjoner i gang på dagen uten noen garanti for at 10m/12m/
15m ville være åpent mot Nord-Amerika og Europa. Vi trodde at 17m og 20m sannsynlig
ville være åpent for det meste, derfor ble vår løsning å operere to stasjoner på 20m og to på
17m samtidig.

Morten LB8DC kjører 17m CW.
I løpet av kveldstimene visste vi imidlertid at vi kunne holde fire stasjoner i drift, da de lavere
båndene (30m/40m/80m/160m) mest sannsynlig ville være åpne. Vi fastslo at operasjonen fra
to camper ville være nødvendig, med begge campene atskilt med minst ti bølgelengder på
20m. Dette var nødvendig for å redusere eventuelle forstyrrelse mellom stasjonene. Etter
videre undersøkelse ble det også bestemt at stasjoner som opererte på samme bånd, ikke
begge kunne operere vertikalt polariserte antenner. En stasjon måtte velge en vertikalt
polarisert antenne, mens den andre stasjonen måtte bruke en horisontalt polarisert antenne.
Operasjon i fra to camper introduserte ytterligere utfordringer, da vi måtte bygge to generator
shelters, samt å fordele vårt drivstofflager på to steder.

En annen utfordring var å holde alle pcene i nettverk for å oppnå vårt mål om nær
sanntidslogging. Brian, N9ADG bygde et WiFi-nettverk som ga alle fire stasjonene et godt
WiFi-signal, selv om de ble adskilt med 200m. Vår operasjonsplan ble lagd slik at vi skulle ha
skift på seks timer på, seks timer av i 36 timer og deretter tolv timer av. Denne syklusen
skulle gjenta for hver operatør under hele oppholdet. Omtrent halvveis gjennom operasjonen
bestemte vi oss for å danne SSB/CW/Digital-lag for bedre å svare på pilotens forespørsler om
å være i luften på bestemte tidspunkter og modes. Et annet mål var å fordele de totale antallet
kontakter jevnt mellom de tre store (NA/SA, EU og Asia). Afrikanske (AF) og Oceana (OC)
operatører utgjør en svært liten prosentandel av verdensomspennende operatører, men var like
viktig for suksessen til DXpedisjonen, så det ble bestemt at vi ville kjøre disse områdene i
verden til enhver tid, uavhengig av hvilken region i verden vi kalte. Et annet sentralt mål for
VK9MA DXpedition var å kjøre minst 1,500 til 2000 160m kontakter. Teamet hadde tilgang
til en 90 fot Titanex vertikal som ville gi et godt signal rundt om i verden. Vi hadde også
behov for en dedikert 160m RX antenne. Vår RX-antenne til 80m-160m var en DHDL.
For å forbedre vår 160m RX-antennes, ga DX Engineering (DXE) oss et Hi-Z 80m/160m 4square RX-array.
Etter å ha fått bekreftede datoer fra Bianca Charters bestemte vi oss for å gå videre med
DXpedisjonen. Rob startet jobben med Wireless Institute of Australia (WIA) og Australian
Communications and Media Authority (ACMA) for å få amatørradio lisensen. Rob kontaktet
også Coral Sea Management Reserve for å få landings-tillatelse på Mellish Reef. Vår neste
utfordring var å få mesteparten av vårt radioutstyr levert til Port Douglas før avreisedato til
Australia, hvor MV Phoenix var stasjonert. Laguna DX Club i Tyskland var snille nok til å
låne oss et flertall av våre lavbånds antenner, inkludert 4-square fra 20m-80m, samt en 90-fots

Titanex 160m vertikal. Håkan, SM5AQD sa seg villig til å ta ansvar for å få dette utstyret
levert fra Tyskland til Port Douglas. Håkan kjørte fra Uppsala med tilhenger på slep, ned til
Tyskland og hentet antennene, for deretter å returnere tilbake til Sverige. Han og kona Gun
sto deretter for rengjøring av utstyret og pakket dette ned på nytt og embalerte dette. Totalt
var dette 800kg med utstyr. Han ordnet deretter med forsendelsen til Port Douglas.
Så kom tiden for avreise. Brian, N9ADG, og Rob, N7QT ankom Cairns, Australia tre dager
før resten av teamet. De brukte den tiden til å kjøpe mesteparten av det utstyret vi trengte.
Dette inkluderte kjøp av fire 2kW Honda EU20i generatorer, samt en 3,5 kW kinesisk
generator, 5 stk. telt, kryssfiner til gulvet, bord og stoler m.m. Alt utstyret ble midlertidig
lagret hjemme hos Paul Newman, VK4APN (ikke skuespilleren) som frivillig lånte oss sin
kjeller til dette formålet. Med hele teamet i Cairns noen dager senere, tilbrakte vi de neste fire
dagene sammen og testet og organiserte utstyret, slik at alt skulle komme sikkert og trygt
frem. Noe av utstyret, slik som SteppIR yagiene, monterte og testet vi, for deretter å delvis
demontert de for å gjøre installasjonen på Mellish Reef enklere. Våre yagis ble monter opp på
9m lange stiger kjøpt i Cairns. De resterende antennene var vertikaler som skulle settes opp på
stranden.
Avreisedato kom raskt. Tidlig om morgenen den 4. november møtte halvparten av teamet opp
ved Pauls hus for å laste opp en liten lastebil med alt utstyret som ble lagret i Paul’s kjeller.
Lastebilen skulle deretter stoppe ved et lager i Port Douglas for å hente resten av utstyret som
var sendt i fra Sverige, og levere det til lastebrygga der MV Phoenix sto ankret opp. Den
andre halvdelen av mannskapet tok en charterbuss som skulle bruke 1,5 time nordover til
Port Douglas. Deres jobb var å møte lastebilen på lastebrygga, og deretter begynne å laste av
lastebilen og starte ombordlessingen på MV Phoenix. Temperaturen lå rundt 32 grader celsius
og med en luftfuktighet på 80 prosent var det ekstremt viktig å holde seg hydrert med vann.

Vårt første møte med MV Phoenix der den ligger ved lasterampen å fyller drivstoff til turen.

På slep hadde vi to mindre båter med tilsamme 800 liter bensin. Totalt hadde vi med oss 1000
liter bensin til generatorene.
Jobben ble ferdig kort tid etter klokka 16 den ettermiddagen. MV Phoenix la så ut på sin tur til
Mellish Reef rundt klokka 18 kvelden 31. oktober. Turen var for det meste behagelig med
bare et par tøffe dager til sjøs. De tøffe dagene gjorde det umulig å holde seg komfortabel. De
fleste av oss måtte klamre seg fast for harde livet, og forankre seg til hva vi kunne finne når vi
sov eller vandret rundt. Til tross for bruk av plaster mot sjøsyke ble noen fortsatt syk av
båtens kraftige bevegelser. Vi brukte det meste av den fire dager lange turen til gjennomgang
av planene og samt gjorde enkelte forberedelser. Vi ankom Mellish Island tidlig på morgenen
den 4. november. Like etter daggry reiste et mindre team over til revet for å markere opp våre
operasjonssteder og antenneplasseringer. Ikke mindre enn 30 turer med småbåtene tok det for
å laste over alt vårt utstyr på revet. Deretter begynte teamet å bygge opp campene, etterfulgt
av installasjonen av våre generatorer, radioutstyr og antennesystemer. Vi var i stand til å få tre
av de fire stasjonene operative den kvelden og var på luften ved mørkets frembrudd. De neste
2-3 dagene ble brukt til å bygge ut vår antenne-park. SteppIR CrankIR’s og 2-element Yagis
var de første som ble satt opp, etterfulgt av 30m 4-square arrayet og 160m 90-fots Titanex
vertikal antennen. Under installasjonen av Titanex antennen ble vi ekstremt overrasket over å
finne ut at Titanex-basen som ble brukt til å heve/isolere vertikal fra bakken, ikke ble funnet,
og mest sannsynlig fortsatt var i Tyskland. Men Kaptein Pete var litt av en "MacGyver" og
kom oss til unsettning ved å bygge en støtteanordning ved hjelp av et par av våre sagkrakker,
spennbånd og fire biter av to-fire planker. Alle som kjørte oss på 160m skylder kaptein Pete
en stor applaus! Det var jubel når vi hadde hevet denne 90-fots kjempen.

Den neste antennene som kom opp var 80m, en 60-fots Spider beam vertikal, etterfulgt av
160m Hi-Z RX 4-square. Ved utgangen av den tredje dagen var vårt team fullt operativt fra
10m-160m. Dietmar, DL3DXX, som kjørte de fleste av våre 160m kontakter, gikk fra å logge
6-10 kontakter i timen ved å bruke bare 90-fots Titanex vertikal, til mer enn 50-60 QSOs per
time med tillegg av vår Hi-Z RX 4 square-array. Selv ved bruk av LBS bandpassfiltre,

opplevde vi innslag i fra 80m vertikaler som ble installert 150 meter fra våre to stasjoner som
operererte midt på revet. Dagen etter bestemte vi oss for å flytte 80 meter vertikalen 300
meter unna til den sørligste delen av øya, noe som løste problemet. På dette tidspunktet virket
alt bra, til vårt første forsøk på å kjøre EU ved greyline på 80m. Våre piloter rapporterte at de
fleste EU-stasjoner hørte oss godt, men vi opplevde S9-støynivå, og bare på 80m. Dagen etter
bestemte vi oss for å finne ut av om 80m-støyen var atmosfærisk eller menneskeskapt. Vårt
første forsøk i undersøkelsen var å slå av alt elektrisk utstyr med unntak av 80m stasjonens
Honda-generator, powersupply og K3-radioen, for bare å finne ut at vi fortsatt hadde S9støynivå. Brian, N9ADG, hadde en god ide om å drive K3S på batteristrøm for å se om det
var menneskeskapt støy. Men vi hadde ikke med et 12V batteri. Vi hadde derimot hodelykter
med oppladbare 1,5 V litiumbatterier. Vi tapet flere av disse batteriene sammen i serie noe
som var nok til å drive K3S. Vi hadde nå S0 i støy. Støyen ble generert av våre nyoppkjøpte
Honda EU20i generatorer. Etter å ha prøvd vårt beste for å fjerne generatorens støy, men til
ingen nytte, byttet vi ut Honda generatoren med en kinesisk generator. Til vår store
overraskelse hadde vi nå S0 i støynivå. Vi brukte den kinesiske generatoren til å drive 80mstasjonen under resten av ekspedisjonens varighet. Den kvelden kunne vi kjøre dusinvis av
EU-stasjoner på greyline og fortsatte å gjøre det under resten av DXpedisjonen. I et forsøk på
å forbedre våre 80m/160m RX-antenner installerte vi flere DHDL loop antenner, for å dra
nytte av diversitymode på K3S-radioene. Diversitymode bruker begge K3S sine mottakere,
slik at operatøren kan høre signaler fra to uavhengige RX-antenner.
Ellers var de resterende tolv dagene på øya fulle av opplevelser. Det å kjøre radio tolv timer
per dag med tolv timer av hver 1,5 dag, tok på kroppen, og vi var alle slitne og noen ganger
helt utmattede. Med konstant vind og blaffering i teltduken var det mer enn nok støy når en
tok av seg headsettet også. I tillegg så var det aldri stille i fra alle fuglene som hekket på revet.
Lyden fra mange tusen fugler er intens over lengre tid. De vanlige fugleartene var sot-terner
og brown booby’s.

Kveldstemperaturen lå på midten av 20-tallet, noe som gjorde at det var behagelig å sove om
natten, mens dagstemperaturer i det midtre 30-tallet med høy luftfuktighet skapte sovevansker
for de som hadde jobbet seg gjennom nattskiftet. Det ble utført arbeid til enhver tid, inkludert
regelmessig generator og antenne vedlikehold. Etter en kraftig regnskyll og hard vind en natt,
våknet vi opp til å finne at vår 160m Titanex vertikale nesten hadde brettet seg sammen, med
spissen bare 10 meter i fra bakken. Alle mann ble pålagt å stramme barduener for å rette opp
antennen.
Vi mottok hver dag mat av mannskapet på MV Phoenix, og de leverte oss tre måltider om
dagen. Frokost, lunsj og middag, samt at de bringte oss mye flytende forfriskninger. Kokken
om bord lagde variert og god kost, og frukt var en viktig ingediens i kostholdet disse dagene.
Forholdene på båndene var en stor utfordring da vi opplevde et stort utbrudd på sola mens vi
var på revet, noe som gjorde de høyere båndene nesten ubrukelige med svært dyp og rask
QSB. Vi hadde mellom 40.000-50.000 kontakter som mål ved starten av DXpedisjonen og
endte med litt over 45.000 kontakter. Vi hadde gjennomsnittlig over 4000 kontakter per dag,
og oppfylte vårt QSO-mål. De første dagene hadde vi over 7000 kontakter pr. dag, før
utbruddet på sola. Vi var også veldig godt fornøyd med vår 160m innsats, som endte med
rundt 1700 kontakter.
Natten den 15. november, var vår siste natt på øya. Vi bestemte vi oss for å ta ned to av våre
fire stasjoner. Vi demonterte 30m og 160m stasjonene, for kun å operere på 40m og 80m den
siste natten. Fire mann ble igjen på revet, mens resten tilbrakte natten på båten.
Vi slo av radioene morgenen den 16. rundt klokka 7, og startet den lange prosessen med å rive
teltene og pakke alt utstyr.

Et av våre løfter til Australian Marine Reserve var å forlate Mellish Reef et renere sted enn vi
fant det. Under ekspedisjonen samlet mange av oss søppel som fløt på øya fra overalt rundt
om i verden. Det som overrasket oss var hvor mye av dette søppelet som tok seg til revet. Vi
plukket opp søppel rundt kanten av revet og gikk sjelden bort i de store hekke-områdene for
ikke å forstyrre fuglelivet. Vi samlet ca 80 kilo søppel som hadde funnet veien til revet. Mye
av søppelet var vanlige ting som flip-flops og crocks samt vann- og brusflasker.

DL3DXX Dietmar sørger for at det blir rensket opp på Mellish for søppel.
Vi dro fra Mellish Reef den 16. november klokken 13, og startet vår fire dagers reise tilbake
til Port Douglas. Alle gankse utmattet, noen litt solbrent, men alle var glade for å ha gitt ut et
helt nytt DXCC land til mange (ATNO), samt mange band-slots.
Vi ankom til Port Douglas den 19. november og startet jobben med å losse MV Phoenix neste
morgen. Vi pakket alt utstyret som skulle tilbake til Tyskland via Sverige, samt pakking av
utstyret som skulle tilbake til Redmond, via flyfrakt. Resten av utstyret som ble kjøpt i
Australia ble donert til veldedighet.
Den 21-23. November forlot vi alle Cairns, på vei til våre hjem, etter å ha tilbrakt nesten en
måned til sjøs.
VK9MA-teamet QSO-statistikk finner du her på ClubLogs nettside.
(https://clublog.org/charts/?c=VK9MA#r).
Det er mange å takke, deriblant våre piloter-Mike, K4PI; Andre, V51B; Bjørn, ON9CFG; og
John, G3XHZ som ga oss verdifulle tilbakemeldinger fra amatørradio verden både før og
under DXpedisjonen.

Dessuten, en veldig stor takk til alle våre sponsorer, både klubb- og utstyrsprodusenter: Uten
deres hjelp hadde ikke denne DXpedisjonen vært mulig. En veldig spesiell takk til våre
utstyrsleverandører Elecraft, Expert Linear, DX Engineering og SteppIR for deres utrolige
støtte for å hjelpe oss med den nødvendige konsulent- og utstyrs-hjelpen.
Hele VK9MA-teamet vil også gjerne takke alle av våre sponsorer som ga generøse donasjoner
som gjorde denne ekspedisjonen mulig.

De av dere som var heldige til å kjøre oss, kan motta vårt VK9MA QSL-kort. Kortene kan
bestilles ved å gå til www.vk9ma.com/QSL eller Clublog sin nettside.

VK9MA QSL

Platina donorer vil motta et vakkert digitalt signert teamfoto av Mellish Reef .
Så sitter nå her og drømmer og tenker tilbake på denne DXspedisjonen. Dette var en krevende
tur, men du verden for en opplevelse. Har minner i fra turen som jeg kan leve på resten av
livet. Med stor sannsynlighet så ble jeg historisk når jeg satt mine ben på Mellish. Kjenner
ikke til at en normann har gjort dette før meg, men sjansen for det er der. Spør meg selv om
jeg ville gjort det igjen. Vel, i de første ukene etter turen var svaret nei. Nå i midten av mars,
så er svaret nja. Spør meg om noen uker så får du nok svaret, ja. Glad for at så mange norske
radioamatører havnet i loggen. Utrolig hvor artig det er å høre deres calls i fra andre enden av
verden.
Det jobbes med en tur i 2019 når jeg skriver dette. Kan ikke avsløre hvor, men det er 3
alternativer som ligger høyt på Clublogs Most Wanted List. Håper vi høres derifra!
73 de Morten LB8DC

