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Världsmästerskapet i radiosport för lag (World Radiosport Team Championship, WRTC) kommer 2018 

att hållas i ett område nära Wittenberg i Tyskland. WRTC är en lagtävling för tvåmannalag (1, 2). 

Sedan det första tävlingen, som hölls i Seattle, USA, 1990, har ytterligare 6 tävlingar hållits runt om i 

världen. I den första tävlingen deltog 22 lag från 15 länder och när tävlingen arrangeras 2018 så 

kommer det att finnas plats för upp till 63 lag från hela världen. 

För att säkerställa att de som deltar kan kvalificera sig på så lika villkor som möjligt och att de är väl 

spridda över världen, så har världen delats in i 27 olika kvalificeringsgrupper (3). Från varje grupp kan 

1 till i vissa fall 4 lagledare kvalificera sig. Sverige tillhör grupp EU #1, där de som försöker kvalificera 

sig till WRTC 2018 tävlar mot radioamatörer i Estland (ES), Svalbard (JW), Jan Mayen (JX), Norge (LA), 

Litauen (LY), Finland (OH), Färöarna(OY), Danmark (OZ), Sverige (SM), Island (TF) och Lettland (YL). Av 

fjorton utvalda tävlingar, som alla är årligt återkommande, får de som försöker kvalificera sig till 

WRTC 2018 räkna de tolv högsta kvalificeringspoängen de fått under tävlingar som gått 2015 och 

2016. Dessa kvalificeringspoäng bygger bland annat på att en relativ jämförelse mot den som, från 

kvalificeringsgruppen, fått högst poäng. Lagledaren får själv välja den partner han eller hon vill tävla 

tillsammans med. 

Den första tävlingen arrangerades som en unik radiotävling i samtidigt som Goodwill Games (4) hölls 

i Seattle. De tävlande lagen samt en domare placerades ut i befintliga radioanläggningar i 

närområdet. Här skilde sig utrustning, men även de anropssignaler som användes så pass mycket att 

det kunde tänkas påverka. Sedan dess har tävlingen utvecklats till dagens format. Den kommer 

säkert att utvecklas mer och mer efter varje nytt arrangemang. 

Tävlingen sker som en del av IARU HF Championship (5) och går 2018 av stapeln 15-16 juli. De 

tävlande lagen kommer slumpvis att tilldelas plats och en speciell tävlingsanropssignal. En stor del av 

den utrustning som de tävlande behöver står arrangörerna för bl. a. tält, antenner, master, 

elgeneratorer, bord och stolar medan de tävlande själva får ta med sig rigg, manipulatorer och dator 

med loggningsprogram. Man får under tävlingen aldrig överskrida 100 W ”key down”. För att de 

tävlande skall tävla under så likartad situation som möjligt har man har även utarbetat speciella 

regler för varje WRTC. Som ett exempel hänvisas till de regler som skapats till det senaste WRTC, som 

var i New England, USA (6). För att säkerställa att inte några överträdelser sker så följer en domare 

varje lag under tävlingen. Meningen är att det är skickligheten hos operatörerna och inte 

utrustningen som skall fälla avgörandet. 

Från Sverige har, genom åren, tre operatörer deltagit. Dan SM5IMO och Gunnar SM3SGP bildade ett 

lag då tävlingen anordnades i Helsingfors och i Florianópolis, som ligger i Brasilien, deltog Temuu 

SM0W, som partner till Thomas OZ1AA. Janne SM3CER, Thomas SM3DMP (W7ACN), Tord SM3EVR 

och Mats SM6LRR (RM2D) har alla varit uttagna till domare en eller flera gånger. Det är med 
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spänning vi nu kan följa, förre Contestredaktören i QTC, Ingemar SM5AJV kamp för en lagledarplats i 

WRTC 2018 (7). 

 Att arrangera ett WRTC kräver både organisation och pengar. Chris DLIMGB är ansvarig rör 

arrangemanget och blev glad då jag talade om att jag hade möjlighet att presentera WRTC 2018 

under SSAs årsmöteshelg. Han bad mig påminna både utställare och deltagare att alla bidrag är 

välkomna. Han och hela organisationskommittén hälsar alla välkomna, till vad de tror, kommer att bli 

ett både spännande och intressant arrangemang. Vill man hjälpa till så kan man förutom ekonomiska 

bidrag även få möjligheten att ställa upp som volontär. Det behövs hjälp, både för, under och efter 

WRTC 2018.  
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