
RADIOSAMBAND

EKSPEDISJONSREGLER

En radiosending skal alltid bestå av tre deler. Dette er:

• ANROPET
• MELDINGEN
• SLUTTORDET

ANROPET:
1. Kallesignalet (identiteten) til den radiostasjonen du ønsker kontakt med.
2. Ordet "DETTE  ER"
3. Eget kallesignal (identitet)
4. Sluttordet "OVER"
Stasjonen som er kalt opp svarer etter samme modell. Når stasjonen har
svart sier vi at sambandet er opprettet mellom radiostasjonene.

MELDINGEN:
1. Ordet "DETTE ER"
2. Eget kallesignal
3. Melding (denne skal være klar og kort)
4. Sluttord f.eks. "over"

SLUTTORDET:
Etter anrop, svar på anrop og melding benyttes sluttordet "OVER" Dette
betyr at vi er ferdig med vår sendingsdel og ønsker / venter svar tilbake.
Meldingen kan avsluttes med ordet ”SLUTT”, som betyr at du er ferdig med
sendingsdel og ikke ønsker / venter svar tilbake.

FONETISKE ALFABET

A ALFA P PAPA

B BRAVO Q QUEBEC

C CHARLIE R ROMEO

D DELTA S  SIERRA

E ECHO T TANGO

F FOXTROT U UNIFORM

G GOLF V VICTOR

H HOTEL W WHISKY

l INDIA X XRAY

J JULIETT Y YANKEE

K KILO Z ZULU

L LIMA

M MIKE (MAIK) Æ ÆRLIG

N NOVEMBER Ø ØSTEN

0 OSCAR Å ÅSE

EKSPEDISJONSORD OG  UTTRYKK.

PÅ / AV NETT Av hensyn til oversikten og loggføringen skal alle radiostasjoner melde seg "PÅ NETT”
når tjenesten starter og ”AV NETT" når tjenesten avsluttes.

RADIOSJEKK Ordet ”RAPPORTER MINE SIGNALER” brukes også hyppig for den samme
forespørselen. Rapport av signaler må innskrenkes til et minimum, men skal
gjennomføres når du får radioen utlevert og du melder deg "PÅ NETT”. Svar på denne
forespørselen er enten "STERK / LESELIG" "SVAK / LESELIG" el. ”SVAK /
ULESELIG".

MOTTATT Jeg har mottatt din melding.
ALLE STASJONER Benyttes som kallesignal når alle radiostasjoner skal kalles opp samtidig

(fellesoppkall).
LES TILBAKE Gjenta min siste melding. Svaret på anmodningen skal innledes med

"JEG LESER TILBAKE".
GJENTA Gjenta din siste melding. Svaret på anmodningen skal innledes med "JEG GJENTAR”.
KVITTER Dette er et spørsmål om du har mottatt og forstått siste melding. Hvis du har det, svar

med ordene ”MOTTATT SLUTT". i  motsatt fall benytt "GJENTA OVER"
FEIL Det DU sendte er feil, det riktige er …….Benyttes ofte når det er oppstått feil i

forbindelsen med anmodningen "LES TILBAKE”.
RETTELSE Det var en feil i MIN sending, jeg gjentar fra og med det siste riktige ordet.
INGENTING HØRT SLUTT Benyttes når man ikke har mottatt svar på anrop for å tilkjennegi at man er ferdig med

anropet og kanalen er ledig for andre brukere.
JEG BOKSTAVERER Innleder staving av vanskelige ord og uttrykk med det internasjonale fonetiske alfabet.
TALLTEGN Brukes foran sending av siffer.
VENT Vent litt - jeg fortsetter sendingen. Det er ikke tillatt å bryte inn på nettet for andre

brukere, da ordet indikerer at sender ikke er ferdig med sin sendedel.
VENT - SLUTT Vent - jeg er opptatt, kaller deg opp senere.
POSISJON Brukes når man skal oppgi sin posisjon. Stedsangivelse.
MELDING FØLGER Gjør deg klar - melding som følger er viktig og bør skrives ned. Legg inn kort pause

mellom dette uttrykket og resten av sendingen, for at mottaker skal få tid til å finne frem
noe å skrive på og med.

SITUASJONSRAPPORT Forkortelsen "SITRAPP" benyttes også ofte om samme anmodning. Svaret på
anmodningen skal inneholde en beskrivelse av situasjonen dvs. status for tjenesten /
oppdraget, formen til personellet, utstyrsbehov o.a.

ANNULER Brukes når man allikevel ikke skal utføre handling i tråd med tidligere meldinger / ordre
/ anmodninger. Ordet betyr "glem" eller "stryk".

TRANSITER Ordet "TRANSITER TIL" fulgt av kallesignal betyr at den anropte stasjon skal sende
meldingen videre til angitt stasjon(er). Ordet "TRANSITT FRA” fulgt av kallesignal angir
hvem sendingen kommer fra.

KORREKT Du har oppfattet meg korrekt / riktig. Brukes ofte som svar på bekreftelsene ”JEG
LESER TILBAKE" og "JEG GJENTAR”.


