SOTA for alle
En introduksjon til Summits On The Air (SOTA)
Hammeeting 12. mars 2022

LB4LI Joakim og LA9DSA Knut

LA/HM-035 Urdskardkampen - https://sotl.as/summits/LA/HM-035

Kortversjonen av SOTA ☺
•
•
•
•

Bær opp radioutstyret til en utvalgt fjelltopp
Sett opp utstyret
Snakk med minst 4 stykker hvor som helst i verden
Pakk ned, gå til neste topp eller reis hjem igjen

• Resten av foredraget er detaljer…

LA/HM-251 Gråberget - https://sotl.as/summits/LA/HM-251

Agenda
• Hva er SOTA ?
• Hvilke fjelltopper er godkjent,og hvordan finne disse ?
• Planlegge turen
• Hvilket radioutstyr kan brukes ?
• Til toppen og på toppen
• Logging

LA/HM-160 Raudsjøpiggen

• Laste opp loggen
• Andre tips og råd
før/under/etter turen
• Chasing
• Demonstrasjon av utstyr
https://sotl.as/summits/LA/HM-160

Hva er SOTA ?
• SOTA = Summits On The Air
(fjelltopper på lufta)
• Tre grupper:
1. Activators (de som går på
fjelltoppene)
2. Chasere (de som snakker med
de som er på fjelltoppene)
3. SWL-rapportører (lyttere)
LA/MR-583 Stortussen - https://sotl.as/summits/LA/MR-583

Hvilke fjelltopper…
• 150 meters regelen
• defined as a prominence of at least
150 metres

Figure 1. Vertical arrows show the topographic prominence
of three peaks on an island. The dashed horizontal lines
show the lowest contours that do not encircle higher peaks.
Curved arrows point from a peak to its parent

LA/HM-109 Tannvola - https://sotl.as/summits/LA/HM-109
De 3 Sølen-summits i bakgrunnen:
LA/HM-007 - https://sotl.as/summits/LA/HM-007
LA/HM-005 - https://sotl.as/summits/LA/HM-005
LA/HM-008 - https://sotl.as/summits/LA/HM-008

Hvor finner jeg hvilke fjell som er godkjent?
4 alternative måter (min prioriterte rekkefølge)

3) https://www.sotamaps.org/

1) SOTLAS Webside (www.sotl.as ) eller «app»

2) App for iphone: SOTA Goat
https://apps.apple.com/us/app/sota-goat/id590206108

4) http://www.sotadata.org.uk/summits.aspx

Lette og vanskelige tilgjengelige topper

LA/OS-003 Tryvannshøgda - https://sotl.as/summits/LA/OS-003

LA/HM-240 Veslbyringen - https://sotl.as/summits/LA/HM-240
13 km delvis ubrøytet skogsbilvei med bil, ca 3 km med truger i 20-30 cm snø,- og så blir det mørkt…

Planlegge turen – anbefalinger:

1) https://ut.no/

3) https://www.sotamaps.org/tracks
PS! Dersom noen har lagt inn GPS-sporet i SOTA-maps, synes de også i SOTLASkartet. I SOTLAS-kartet klikker du på summit-navnet,så kommer GPS-sporet frem

2) https://peakbook.org/
5) Lokale turlag, eksempler:

4) https://skisporet.no/

a)Google fjelltoppens navn: «Kviknebruna», scroll,se detaljert tekstbeskrivelse under Tynset turlag, b)Ti på Topp https://www.tipatopp.no/ ,c) Trimpoeng https://info.trimpoeng.no/app, d)Stikk UT! https://www.stikkut.no/

Hvordan komme deg til toppen?
•
•
•
•
•
•

Gå
Sykle
Bil
Truger
Ski
etc

• PS!
Det er skikkelig dumt å kjøre
igjennom bom som står åpen
på private veier!

Vær og vind…(og egen sikkerhet)
• Vanlig turutstyr, avhengig av årstid, avstand og vanskelighetsgrad

LA/OL-163 Læshøi - https://sotl.as/summits/LA/OL-163

LA/HM-174 Skagsvola – https://sotl.as/summits/LA/HM-174

LA/HM-119 Renåfjellet –https://sotl.as/summits/LA/HM-119

LA/HM-174 Skagsvola – https://sotl.as/summits/LA/HM-174

I tordenvær-sesongen: Bruk en varslingsapp
(ja, det lyner på vinteren også)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jrustonapps.mylightningtracker&hl=no&gl=US
Eller
https://apps.apple.com/us/app/my-lightning-tracker-alerts/id1175031987

…men det mest nøyaktig resultat får du fra Meteorologisk institutt,
men denne gir ikke varsel: https://lyn.met.no/

Bruk det utstyret du har. Ønsker du lavere vekt ? Her er
eksempler på lett radioutstyr med lav sendereffekt: 5 - 20W
• Yaesu 817
•

• Yaesu 818
•

https://www.eham.net/reviews/view-product?id=13928

https://www.eham.net/reviews/view-product?id=1184

• Xiegu X5105
•

https://www.eham.net/reviews/view-product?id=13557

• Xiegu g90
•

https://www.eham.net/reviews/view-product?id=14255

• Icom 703
•

https://www.eham.net/reviews/view-product?id=4521

• Elecraft KX2
•

• Icom 705
•

https://www.eham.net/reviews/view-product?id=14776

• Elecraft KX3
•

https://www.eham.net/reviews/view-product?id=10271

https://www.eham.net/reviews/view-product?id=12852

Det er ikke noe problem å benytte en vanlig 100W sender, bare husk å skru ned sendereffekten, ellers går du fort tom for strøm…

Noen få eksempler på antenner – det er 100vis av muligheter
Kjøp eller bygg selv… (Det er like mange meninger om gode antenner som radioamatører)
• SOTA-beams bandhopper, f.eks satt opp som inverted V
•

• End-fed (endefødet antenne)

https://christech.no/prestashop/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=sotabeams&submit_
search=S%C3%B8k

Kilde: https://vk1nam.wordpress.com/2018/12/23/sota-end-fed-long-wire-antenna-results/

• AX1 fra Elecraft

• Andre:
• ¼ bølgelengde vertikal, etc etc, etc

Tillatte strømkilder
• All equipment must be operated from a portable power
source (batteries, solar cells, etc). Operation is expressly
forbidden using permanently installed power sources or
fossil-fuel generators of any kind.
• «Den store pågående batteri-diskusjonen» ☺
•

Se innlegg på LA-SOTA(norsk facebookgruppe) 4. mai 2019 med 50
kommentarer eller søk på ordet «batteri» i samme gruppe

• Eksempel: Biltema 37-910
https://www.biltema.no/bil---mc/elektrisk-anlegg/starthjelp/kompakt-starthjelppowerpack-2000035586

LA/OL-044 - Brandbukampen - https://sotl.as/summits/LA/OL-044

Det aller beste SOTA-rådet jeg har fått…
• Ikke sjekk propagasjonsvarslet/
propagasjon før du reiser,- fordi
da reiser du sannsynligvis ikke ut
på tur…

Kilde: https://www.hamqsl.com/

Kilde: https://www.dxmaps.com/spots/mapg.php

Activation Zone: Innenfor 25 høydemeter fra toppen
The Operating Position must be within the Activation Zone. The operating position must lie within a closed
contour line at the permitted maximum Vertical Distance below the summit. (Typically the contour line is 25
metres below peak height of the summit). The Operating Position is taken to be the position of the operator.

Bruk GPS eller f.eks
App for iPhone:
SOTA Goat

LA/MR-583 - Stortussen - https://sotl.as/summits/LA/MR-583

Ikke i tilknyttet bil, men kjøre opp er ok
• Operations must not be in, or in the
close vicinity of, a motor vehicle. No
part of the station may be connected
in any way with the motor vehicle.
However, the use of a bike (nonmotorized) or animals to enter the
Activation Zone is permitted.

LA/HM-009 Tron – https://sotl.as/summits/LA/HM-009

LA/HM-147 Storhorta- https://sotl.as/summits/LA/HM-147

LA/HM-043 Nordhue – https://sotl.as/summits/LA/HM-043

Tips: Med bil - kjør til aktiverings-sona, bær utstyret
over sonegrensa. Eksemplet er fra LA/HM-009 Tron
Høydekote 1650

Høydekote 1640
Activation Zone
25 høydemetre fra toppen

Toppen 1665

Høydekote 1625

Hvilke frekvenser og mode ?
• HF - alle mode og bånd
• Ingen spesielle frekvenser for SOTA
• Tips: Se SOTAwach hvor de andre ligger.
Legg deg 5-10-15 (tilsv.) over eller under disse
• Det er anbefalt å unngå de dedikerte QRPfrekvensene, fordi det da vil bli kraftige
sendere fra chasere på disse frekvensene.
• Også VHF/UHF(men IKKE via repeatere), men
lite benyttet i Norge (mest HF her)
Kilde: https://www.sotadata.org.uk/en/factsAndFigures

Selvspotting på 1-2-3 (selv-varsling)

1)Finn toppen på kartet,
eller søk den opp

2)Velg knappen spot,
NB! Du må være innlogget

3)Legg inn data som mangler,
dobbeltkontroller at det er riktig, send

Se SOTA spots i en app eller på
https://sotawatch.sota.org.uk/en/

Etter du har spot’et deg selv, blir det ofte «pile-up»…
• CQ CQ this is LA9DSA/P, Summit on the air
station (evt også: at SOTA Reference
LA/HM-043) listening for any call….
• Før loggen din fortløpende
• Få unna de kraftigste stasjonene først,
ellers hører du ingen ting…
• Hører du «summit til summit»(S2S), si
gjerne «summit til summit ONLY please»,
(gjenta 2-3 ganger)
• «Gentlemann-regel» blant chasere: Hører
de S2S blir de (oftest) stille

• Husk å skriv med den andres SOTAstasjonen sin SOTA-referanse i loggen din
(f.eks DM/HE-561)
LA/HM-106 Kverninghøgda - https://sotl.as/summits/LA/HM-106

Summit to Summit (S2S)
• Mellom to samtidige SOTA aktiveringer (fjelltopp til
fjelltopp)

Alternativer for logging
Alternativ 1:

1)Manuelt i felt

2)SOTA CSV Log Editor

3) Opplasting til SOTA-databasen: https://www.sotadata.org.uk/en/

https://www.g0lgs.co.uk/soft_info.php?AppName=sotacsveditor

Alternativ 2:
Elektronisk i felt ved bruk av loggeverktøy
Eksempel:
Outd log
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=bz.ziegler.portableLog&hl=no&gl=US
Iphone: https://apps. app/outd-log/id1436648720

VK port-a-log
Android: http://vk3zpf.com/vk-port-a-log

HAMRS
https://www.hamrs.app/

eller andre

2) Opplasting til SOTA-databasen: https://www.sotadata.org.uk/en/

Last opp logg til SOTA-databasen
http://www.sotadata.org.uk/ActivatorCSV.aspx

Toppen er aktivert med én QSO, men du får først poeng ved 4 QSO’er
Samme topp gir poeng kun én gang pr kalenderår.

• At least one QSO must be made from the Summit to qualify it as an activation. In order for the
activation to qualify for the points attributed to that Summit, a minimum of four QSOs must
be made, each of which must be with a different station. QSOs must comprise an exchange of
callsigns and signal reports, it is strongly recommended that the summit identifier be given
during each contact. …

Når du har lastet opp loggen kan du også se hvem
som har logget at de har chaset deg..

Poeng…

Poeng vs høydemetre for Norge
Sommer/vinter
Kilde: https://summits.sota.org.uk/association/LA

• Certificates and Trophies
•

Certificates are available for gaining 100, 250, 500, 1000 points
(Activators and Chasers). These handsome certificates are
printed in colour and are personally signed by a member of the
SOTA Management Team. Each certificate is individually
numbered and printed with your own callsign or SWL number.
Endorsements such as "All CW" or "VHF" can be added on
request at no extra charge. The certificates are posted to you in
a board-backed envelope to ensure that they arrive in good
condition. For those with boundless energy and enthusiasm
there are additional certificates for 2,500, 5,000, and 10,000,
and even higher points

• Shack Sloth and Mountain Goat
•

At 1,000 points Activators achieve "Mountain Goat" status and
Chasers/SWLs are "Shack Sloths". Achieving "Mountain Goat"
and "Shack Sloth" status requires considerable dedication and
effort and so, trophies can be claimed to mark this significant
milestone. Each 9cm x 9cm "Ice block" is made entirely by hand
in the Scottish Highlands. Craftsmen create a unique "running
scallop" along each edge of the raw glass so each trophy will be
unique. The trophy will be individually engraved with your
callsign and the year in which you reached 1,000 points.
Endorsements like "All CW" or "VHF" can also be engraved for a
small additional charge

Kilde: https://www.sota.org.uk/Joining-In/Awards

Kun 5 Mountain Goats i Norge (pr 15/2-2022)

Kilde: https://www.sotadata.org.uk/en/roll/activator

Tips: La selve turen være mindre viktig de første
turer som activator, -sørg for at radioutstyret (alltid) virker…
• Eksempel 1:
Skuruberget - 300 meter å gå…

https://sotl.as/summits/LA/HM-255

• Eksempel 2:
Kjølaberget - bilvei helt opp om
sommeren

https://sotl.as/summits/LA/HM-226

Tips:
Bruk av APRS gjør at chasere ser sporet ditt og hvor du «ligger i løypa»…
Sende APRS

Via VHF-radio, eksempler:
• AnyTone AT-D878UV
• Yaesu - FT5DE
• Kenwood TH-D72A

• Mobiltelefon (en APRS-app), f.eks:

Husk å bruke -symbol på
APRS-håndapparatet. APRS
stasjoner i bevegelse, vil
gjøre at nærliggende SOTAtopper vises som kryss eller SOTAsymbol på kartet.
Mer info:
https://www.on6zq.be/w/index.php/SOTA/SOTA2APRS

iPhone: aprs.fi

Android:APRSdroid

Tips:
Eksempel på to forskjellige APRS-kart, og med og uten aktiv bruk av APRS
APRS-kart: www.aprs.fi

APRS-kart: https://www.aprsdirect.com/

LA9DSA-9 (bil) og LA9DSA-7(HT) bruker APRS

LB7PC/P bruker ikke APRS, men fordi
det ligger et aktivt spot på SOTA-watch,
blir SOTA-toppen allikevel aktiv i kartet
og angir kallesignal for den som har
aktivert toppen samt frekvensen

Hvor mange activatorer er det i Norge?
• Fra 2008 er det 92 norske personer som har lastet opp logg til «activator»-SOTA databasen

Kilde: https://www.sotadata.org.uk/en/roll/activator

Fire kilder for inspirasjon…

Norsk facebook gruppe

Internasjonal facebook gruppe

https://reflector.sota.org.uk/

Summits on the Air
General Rules
https://www.sota.org.uk/Joining-In/General-Rules

Vær praktisk og mentalt forberedt på…

At utstyret går i stykker…

At sola går ned mye fortere enn du trodde,
og det blir veldig mørkt på turen hjem

Å gjemme seg under et steinutstpring, pga et kraftig tordenvær som ikke var meldt, ….

ELLER at turen blir perfekt!

Litt regn, blir ikke bare litt…

SOTA-Chasing (eller hvordan slippe å bære ryggsekk)
⚫

⚫

⚫

Her jakter du qrp-stasjoner ofte langt borte. Waterfall er ofte ikke til så mye hjelp,
men her kommer redningen i form av et par verktøy online.
−

https://sotawatch.sota.org.uk/en/ (Offisiell side)

−

https://sotl.as/spots/sotawatch (uoffisiell, men bedre?)

−

Telnet DX-cluster (rett inn i ditt foretrukne loggprogram)

Kan ligge langt nede i støyen, lær deg å kjenne filtrene dine, pre-amp og
støyreduksjon på DIN radio.
Et godt headset eller ekstern høyttaler anbefales, men ta OFTE pauser, du blir fort
sliten i hodet.

⚫

Vis respekt for andre QRP/Summit-til-summit. Vær en gentleman.

⚫

SOTA er ingenting uten chasers. Vi trenger DEG!

⚫

⚫

⚫

⚫

Sotawatch
Gjør jobben, kan
filtrere på bånd og
modes, samt
egendefinert.

Har Reflektornyheter
tilgjengelig, og
linker til alle de
offisielle SOTAressursene.
Kan logge direkte
fra spot.

⚫

Stort sett samme filtreringsmuligheter som SotaWatch, bånd, modes, men også
kontinenter.

⚫

Lettere å se toppens poeng, samt toppens geografiske lokasjon med flagget.

⚫

Audio-ping ved ny spot

⚫

Alerts viser hvem som har lagt inn at de planlegger en aktivering.

⚫

Også filtreringsmuligheter på modes, og kontinenter

⚫

Synlige litt etter de skulle vært i gang, forsinkelser kan skje

Sota Telnet cluster
⚫

DX’ere er sikkert kjent med telnet clustere og deres bruk. En dedikert til
SOTA finnes også:
−

https://reflector.sota.org.uk/t/the-sota-cluster-see-sota-spots-as-well-as-dx/19207

⚫

Bittelitt forsinkelse sett opp mot websiden sotawatch/sotl.as

⚫

Henter fra både nettsiden og RBNhole

⚫

(siden jeg filtrerer bort CW vises ikke rbnhole-spots)

⚫

Radio tilkoblet med CAT-kabel betyr et klikk på spotten og du er på
riktig frekvens.

Oppsummert
• Bruk SOTAwatch hjemme, hør på hvordan det foregår, vær gjerne chaser
• Planlegg hvilket radioutstyr du skal bruke, - og test ut hjemme før første
tur
• Planlegg selve turen (husk riktig turutstyr og sjekk værmelding)
• På toppen må du være ikke mer enn 25 høydemetre under topppunktet
• Rigg opp utstyret og sjekk at det virker
• Send spot til SOTAwatch via en app f.eks SOTLAS
• Logg alle kontakter, husk den andre sin SOTA referanse ved S2S-QSO’er
• Når du kommer hjem, last opp loggen til SOTA-databasen
• Skriv gjerne litt om turen og del dine erfaringer på norsk eller
internasjonal FB-gruppe, -eller i SOTA reflector
Engulvsfjellet LA/HM-216 https://sotl.as/summits/LA/HM-216

Demo av utstyr

