Veiledning for å komme i gang med

Instruksjoner for Logbook of The World – LA6VQ Frode Igland

Del 1
Last ned Trusted QSL-programvaren
Logbook of The World bruker en programvarepakke som heter Trusted QSL. Alle LoTWfunksjoner styres gjennom Trusted QSL-programvaren, f.eks.:
• sertifikater for dine ulike kallesignaler
• de ulike steder du opererer fra (QTH-er)
• signering og opplasting av dine loggfiler.

Trusted QSL-programvaren er tilgjengelig for operativsystemene Windows og Mac OSX.
Dersom du bruker Linux, kan du bygge programvaren fra kildekoden for tqsllib-biblioteket og
TrustedQSL-applikasjonene.
ARRL vedlikeholder ikke pakker for de mange Linux-distribusjonene. Dersom du trenger hjelp
til å skaffe en pakket versjon for din Linux-distribusjon, kan du ta kontakt med den som
vedlikeholder din Linux-distribusjon.
Programvaren lastes ned fra
nettet på
www.arrl.org/instructions.
1. For å begynne nedlastingen
av programvaren, klikker du
på linken som passer til ditt
operativsystem, Windows
eller Mac.
Velg enten:
TQSL for Windows
eller
TQSL for MAC.
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2. Når du får valget, klikk SAVE (Lagre/Lagre fil).
Vennligst noter deg hvor i filkatalogen din du lagrer denne filen.

3. Dobbeltklikk tqsl-2.0- ikonet for å starte installasjonshjelperen.
(Fil-ikonets utseende er forskjellig avhengig av hvilken visning du bruker for din
filkatalog. Nedenfor vises eksempel på to visninger kalt hhv. ”Ikon” og
”Detaljer”.)

4. Dersom datamaskinen din ber om din tillatelse til å kjøre programmet, velger du RUN
(Kjør).
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Etter som installasjonen går sin gang, vil du møte de følgende skjermbildene.
a. Følg instruksjonene på hvert skjermbilde. Klikker du de forhåndsvalgte knappene, vil
installasjonen vanligvis gå helt uten problemer.

b. For å kunne fortsette med installasjonen, må du bekrefte at du aksepterer vilkårene i
lisensavtalen.

Instruksjoner for Logbook of The World – oversatt av LA6VQ Frode Igland
Side 1-3

c. Dersom du ønsker å lagre Trusted QSL-programvaren på et annet sted enn under
katalogen C:\Programfiler, kan du velge det i det neste skjermbildet.

d. Når du har lagret programvaren der du vil ha den, klikker du Next.

e. Klikk Install.
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5. Når installasjonen er fullført vil du ha fått et nytt ikon på skrivebordet ditt (”desktop”)
som ser slik ut:

6. Når du dobbeltklikker dette ikonet åpnes Trusted QSL-programmet.
Fortsett til neste trinn i Del 2.
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Del 2
Anmodning om ditt sertifikat
Logbook of The World bruker krypteringsmetoden «privat nøkkel – offentlig nøkkel».
Kryptering og dekryptering skjer på grunnlag av utveksling av sertifikater mellom LoTWs
database og brukerens datamaskin. For å kunne bruke LoTW må du derfor anmode
LoTW om få et sertifikat som vil bli brukt til å identifisere deg og kallesignalet ditt overfor
LoTW.
Trusted QSL-programvaren som du lastet ned og installerte på datamaskinen din i Del 1,
inneholder også programvaren for å anmode om sertifikater.
Programmet lager en såkalt TQ5-fil som sendes til ARRL. TQ5-filen besvares med en
TQ6-fil, som kommer i en e-post fra ARRL. Når du laster TQ6-filen opp i programmet
TQSL, vil du få ditt sertifikat. Dette vises ved at ikonet ved siden av kallesignalet ditt i
TQSL endres fra et ”parkering forbudt”-symbol til et gullbånd. Dette sertifikatet vil TQSL
bruke til å signere dine loggfiler elektronisk.
TQ5- og TQ6-filene inneholder unike digitale signaturer og må passe til hverandre som
to deler av en overrevet billett. Når du anmoder om et nytt sertifikat blir alle tidligere
anmodninger om sertifikat nullet, så du må ikke slette eller endre noen filer etter at du
har sendt en anmodning om sertifikat.
Fordi anmodningen og svaret må stemme overens, må hele denne prosessen fullføres fra
samme datamaskin. Med det samme du har et komplett sertifikat, trengs det bare noen
museklikk for å flytte sertifikatet til en annen datamaskin (se
http://www.arrl.org/advanced-lotw)
Det er ikke vanskelig å anmode om et sertifikat. Du trenger bare å legge inn noen helt
grunnleggende opplysninger om deg og ditt kallesignal, deretter lagrer du TQ5-fil og
sender filen til ARRL/LoTW.
I denne prosedyren skal vi anmode om et sertifikat for ditt nåværende kallesignal.
Prosedyren nedenfor vil lede deg gjennom hvert skjermbilde i prosessen. La oss
begynne.
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Etter at du har installert Trusted QSL-programvaren vil du ha fått TQSL-ikonet på
skrivebordet ditt.
1. Åpne TQSL-programmet ved å dobbeltklikke på ikonet på skrivebordet ditt.

Når du åpner TQSL for første gang, vil du få en melding som forteller at du ikke har
noen sertifikater og et spørsmål om du ønsker å anmode om et sertifikat.

Klikk YES.
•

Hvis du skulle komme til å svare NO på den ovenstående spørsmål, velger du
bare Request New Callsign Certificate … på nytt.
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2. Skriv inn ditt NÅVÆRENDE KALLESIGNAL uten noen form for angivelse av
”portabel”, ”mobil” eller andre tillegg til kallesignalet.
Dette er ditt primære kallesignal. Du vil senere få anledning til å anmode om
sertifikater for sekundære
kallesignal, som f.eks. gamle
eller portable kallesignaler.
3. Bruk nedtrekksmenyen til å
velge den DXCC-enheten
som stemmer overens med
ditt kallesignal og der du opererte.
Hvis du har kallesignal som begynner med KH6 eller KL7 og
• FCC-adressen din er Hawaii eller Alaska, så vil DXCC-enheten din bli Hawaii
eller Alaska
• FCC-adressen din er i det kontinentale USA, så vil DXCC-enheten din bli
Amerikas Forente Stater.
Datoområdet for QSO vil bestemme hvilke QSO-er i din logg som kan lastes
opp til Logbook of The World.
Det er viktig at du skriver inn korrekt informasjon. Når sertifikatet er utstedt
kan datoområdet for QSO ikke endres.
4. Datoen for QSO begin date skal være
den dato dette kallesignalet første gang
ble utstedt til deg.
Hvis du er usikker på denne datoen, så
kan du bruke den første datoen i loggen
din for QSO-er der dette kallesignalet ble
brukt av deg.
• Dette er ikke nødvendigvis den datoen
du først ble lisensiert, dersom du
hadde et annet kallesignal før ditt
nåværende kallesignal..
• Ikke bruk dags dato.
• Ikke bruk din fødselsdato eller noen
annen dato enn den datoen
kallesignalet første gang ble brukt av
deg.
Kallesignal som fortsatt er aktive skal ikke ha
noen QSO end date. Skriver du inn en QSO
end date for et nåværende aktivt kallesignal,

Instruksjoner for Logbook of The World – oversatt av LA6VQ Frode Igland
Side 2-3

så vil datoen sette begrensninger for hvilke QSO-er som kan lastes opp for dette
kallesignalet.
Dersom kallesignalet fortsatt er i bruk, lar du QSO end date være blank.
Klikk Next.
5. Skriv inn ditt navn og din adresse.
For amatører som er lisensierte i
USA, må adressen stemme med den
adressen som er registrert hos FCC
(Federal Communications
Commission).

6. Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta din TQ6-sertifikatfil,
brukernavn og passordet for
internettsiden i en e-postmelding fra
ARRL.

Klikk Next.

Vær derfor sikker på at du har en epostleverandør som tillater vedlegg i
e-posten.
Klikk Next.
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Det neste steget er valgfritt.
Hvis du bruker en offentlig datamaskin eller kjører LoTW/TQSL på en portabel
datamaskin, anbefales det at du registrerer et passord.
Hvis du velger å bruke et privat passord, vær snill å skrive det ned slik at du
ikke glemmer det eller mister det.
Dersom du mister eller glemmer dette passordet, kan ARRL ikke hjelpe deg.
For å reparere et låst passord med privat nøkkel, må du anmode om et nytt
sertifikat.
7. Dersom du velger å bruke
dette alternativet:
Skriv inn et passord i feltet
Password.
Gjenta det nøyaktig i det
neste feltet.
•

•

Du kan la dette feltet
være blankt dersom du
ikke vil bruke passord
(Anbefales).
Husk at dersom du
mister dette passordet,
så kan ARRL ikke hjelpe
deg

Klikk Next.

Du har nå lagt inn all informasjon som trengs for å kunne sende anmodningen, og TQSL
er snart klar til å lage og sende TQ5-filen. Men først må du signere anmodningen.
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8. Vær sikker på at du sender
anmodningen som
Unsigned.
•

Fordi dette er din første
anmodning om
sertifikat, er Unsigned
det eneste valget du
kan gjøre.

•

Når du senere har fått
sertifikatet, vil du
kunne signere
anmodinger om nye
sertifikater ved å velge
Signed.

Klikk Next.

9. Til slutt får du spørsmål om
du vil sende anmodningen om
sertifikat til LoTW straks.
Dersom du er tilkoblet
Internett, kan du klikke
Yes/Ja. Da lager TQSL-programmet TQ5-filen og laster den opp til LoTW-serveren.
(Dersom du ikke er tilkoblet Internett, eller av en annen grunn ikke ønsker å laste
opp anmodningen straks, får du et valg om å lagre TQ5-filen. Da må du lagre TQ5filen på et sted der du lett finner den igjen. Husk navnet på filen og hvor du lagrer
den.)
Dersom du har gjort alt helt riktig, skal fanen «Callsign Certificates» se ut som nedenfor,
med et «parkering forbudt»-symbol, ditt kallesignalet og din DXCC-enhet. «Parkering
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forbudt»-symbolet betyr at anmodningen om et sertifikat er sendt til ARRL/LoTW, men
ikke godkjent/aktivisert ennå.

Det er viktig at du ikke sletter eller flytter filene, eller gir filene eller katalogene nye
navn. Du må heller ikke slette «parkering forbudt»-symbolet.

Alternativ: Sende anmodning om sertifikat (TQ5) som e-post
Dersom du svarte No/Nei på spørsmålet i punkt 9 om å laste opp anmodningen om
sertifikat, har du nå lagret en TQ5-fil i en av dine kataloger.
I stedet for å laste opp TQ5-filen automatisk i punkt 9, kan du kan sende filen som et
vedlegg til en e-post til lotw-logs@arrl.org.
Du må ikke vedlegge noe annet i denne e-posten eller skrive noen tekst i meldingen.
Denne e-posten sendes til en robot som bare behandler Trusted QSL-filer.
∗

Hvis du sender inn en anmodning om sertifikat for et ikke-amerikansk kallesignal, vil
du i tillegg måtte sende inn papirdokumentasjon på lisens (kopi) og en kopi av ett
annet offisielt dokument som viser ditt navn, som for eksempel førerkort. Dette
beskrives nærmere i Del 3. Se https://www.arrl.org/lotw/docreq eller vedlegg til Del
3 for detaljer om hvilke dokumenter som kan brukes, og hvilken
tilleggsdokumentasjon som er nødvendig for godkjent operasjon fra DXCC-enheter
som krever spesielle lisenser, ilandstignings- eller landingstillatelse.

Postkort (for USA-stasjoner) og dokumenter (for ikke-USA-stasjoner) blir bare brukt
første gangen kontoen settes opp. Straks du har etablert din LoTW-konto, trenges de
ikke lenger.
Etter en god ukes tid får du en e-post fra ARRL med en TQ6-fil. Hva du skal gjøre med
den kommer vi til i Del 4.
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Del 3
Autentiser din lokalisering
(ikke-USA)
Ikke-USA-stasjoner må sende en fotokopi av:
1. sin radiomatørlisens,
2. identifikasjonspapirer, som f.eks. førerkort, pass, eller en regning for
offentlige avgifter eller gass-/strømleveranse, eller annen offentlig
dokumentasjon som bekrefter din identitet.
Konvolutten med dine fotokopier må være poststemplet på det stedet du
er lokalisert.
Elektronisk kopi eller innsending vil ikke bli akseptert, så vennligst ikke send epost med skannede eller fotograferte kopier.
Send dine papirkopier til:
ARRL
Attn.: LoTW Administrator
220 Main St. Newington,
CT 06111 USA
En komplett liste over akseptable dokumenter finner du på:
https://lotw.arrl.org/lotw/docreq (Oversatt fra side 3-2 i dette dokumentet)
Merk:
Kopi av din radioamatørlisens trengs kun når du skal:
1. aktivisere en ny LoTW-konto, eller
2. legge til et kallesignal utenfor din hjemlige DXCC-enhet, og den aktuelle
DXCC-enheten ikke er omfattet av CEPT- eller IARP-avtalene.
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Nødvendig dokumentasjon
Ikke-USA
1. Enhver ikke-USA-operatør som ber om et førstegangs, usignert sertifikat for Logbook of The
World, må sende en kopi av sin radioamatørlisens i tillegg til en kopi av ytterligere ett
identifikasjonsdokument utstedt av en statlig institusjon. Denne tilleggsdokumentasjonen kan
være førerkort eller første siden av et pass. (Identitetsdokumentene vil bli destruert etter at
sertifikatene er gyldig utstedt.) Disse dokumentene må sendes i vanlig post (til ARRLs
hovedkontoradresse angitt nedenfor, ikke som e-post). Bruk av vanlig post for å
dokumentere radioamatørens primære kallesignal hjelper til å beskytte ditt kallsignal, samtidig
som det hjelper LoTW til å autentisere sine brukere.
Den ovennevnte dokumentasjonen skal sendes til:
Logbook Administration
ARRL
225 Main Street
Newington, CT 06111
USA
2. Enhver ikke-USA-operatør som allerede har et sertifikat, kan be om ytterligere sertifikater for
andre kallesignaler, for eksempel gamle kallesignaler eller kallesignaler for dx-pedisjoner, etc.
Det behøves ingen ytterligere identifikasjonsdokumenter, men for hvert tilleggssertifikat må
søkeren fremlegge bevis for at operasjonen er autorisert, dersom ikke:
• Operasjonen finner sted i henhold til CEPT- eller IARP-konvensjonene.
• Operasjonen finner sted i henhold til en avtale mellom to eller flere land, slik at man
IKKE i tillegg trenger å ha en skriftlig lisens eller autorisasjon til å operere.
Gjensidig autorisasjon mellom to land til å operere, utenfor CEPT eller andre avtaler, fjerner ikke
LoTWs dokumentasjonskrav. I tilfeller der gammel dokumentasjon ikke lenger er tilgjengelig, kan du
kontakte oss for veiledning. Identifikasjonsdokumenter er ikke nødvendig når en tilleggssøknad er
signert av et eksisterende sertifikat (om signering av anmodning av sertifikat, se Del 2).
Hvis du allerede har fått utstedt et sertifikat og du blir bedt om å sende dokumentasjon (kopi av en
lisens) til LoTW for ytterligere kallesignaler, er det OK å skanne denne lisensen og sende den med epost til LoTW-help@arrl.org. Husk at du kan sende kopi av lisens med e-post kun for søknader
om tilleggssertifikater – ikke for ditt første sertifikat.
USA
3. Enhver USA-operatør som allerede har fått utstedt et førstegangssertifikat, kan be om
ytterligere sertifikater for andre kallesignaler. Det behøves ingen ytterligere dokumentasjon
for USA-kallesignaler. For sertifikat for ytterligere ikke-USA-kallesignaler, slik som
kallesignaler fra ferie eller dx-pedisjoner må søkeren fremlegge bevis for at operasjonen er
autorisert, dersom ikke:
• Operasjonen finner sted i henhold til CEPT- eller IARP-konvensjonene.
• Operasjonen finner sted i henhold til en avtale mellom to eller flere land, slik at man
IKKE i tillegg trenger å ha en skriftlig lisens eller autorisasjon til å operere.
Gjensidig autorisasjon mellom to land til å operere, utenfor CEPT eller andre avtaler, fjerner ikke
LoTWs dokumentasjonskrav. I tilfeller der gammel dokumentasjon ikke lenger er tilgjengelig, kan du
kontakte oss for veiledning. Identifikasjonsdokumenter er ikke nødvendig når en tilleggssøknad er
signert av et eksisterende sertifikat.
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Hvis du allerede har fått utstedt et sertifikat og du blir bedt om å sende dokumentasjon (kopi av en
lisens) til LoTW for ytterligere kallesignaler, er det OK å skanne denne lisensen og sende den med epost til LoTW-help@arrl.org. Husk at du kan sende kopi av lisens med e-post kun for søknader
om tilleggssertifikater – ikke for ditt første sertifikat.
Tilleggskrav
4. I tillegg til det ovenstående krever DXCC-avdelingen i noen tilfeller dokumentasjon i tillegg
til en radioamatørlisens. I disse tilfellene krever DXCC bevis på autorisasjon til å lande (gå i
land), og/eller bevis på transport og /eller innreise. En tillatelse til å lande/gå i land blir
vanligvis utstedt av en statlig myndighet, og gir personen tillatelse til å reise inn i vise
områder med formål som omfatter operasjon av en radioamatørstasjon. Bevis på transport
og/eller innreise kan være en erklæring fra en sjøkaptein eller flypilot som bevitner at de
involverte personer ble transportert til den aktuelle DXCC-enheten. Når du søker om et
sertifikat for Logbook of The World, må du levere den informasjon som er vist i tabellen
nedenfor. Hvis du allerede har sendt inn dokumentasjon ti DXCC, ta kontakt med LoTWhelp@arrl.org etter at du har sendt inn søknad om et sertifikat.
5. Eksempler

Kallesignal

Dokumenter som
kreves for første
sertifikat

Dokumenter som kreves for et andre sertifikat

N7NG

Ingen. Vent på postkort
via vanlig post.

Ikke aktuelt (IA)

N7NG/VE3

Ikke aktuelt (IA)

Ingen. IARP-avtalen gjelder.

F/N7NG

IA

Ingen. CEPT-avtalen gjelder.

KH5K/N7NG

IA

Landingstillatelse. Bevis for landing/ilandstigning.

VR2/N7NG

IA

Kopi av lisens (kan skannes og sendes med e-post)

ZL0AFZ
IA
(N7NG sitt
kallesignal i ZL)

Kopi av lisens (kan skannes og sendes med e-post)

G9XYZ

Kopi av
radioamatørlisens og
kopi av førerkort sent
med vanlig post til
LoTW

IA

W9/G9XYZ

IA

Ingen. CEPT-avtalen gjelder.

FT5W/G9XYZ

IA

Kopi av radioamatørlisens. Landingstillatelse.
Bevis for landing/ilandstigning. (Kan skannes og
sendes med e-post)

GI9XYZ
IA
(G9XYZ i NordIrland)

Ingen
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HB9/NA1AAA

NA1AAA må ha et
LoTW-sertifikat først.

IA

3B6RF
DX-pedisjon

QSL-manager må ha
LoTW-sertifikat først

QSL-manager vil måtte ha et LoTW-sertifikat.
Deretter må han levere en kopi av lisens og
landings-/ilandstigningstillatelse, og bevis for
landing/ilandstigning. Dersom kopier av disse
dokumentene tidligere er sendt til ARRL,
vennligst ta kontakt med oss på LoTWhelp@arrl.org. Det er kanskje ikke nødvendig å
sende dem igjen.

DXCC-dokumentasjon
Den følgende tabellen viser hvilke tilleggsdokumentasjon som kreves fra DXCC-avdelingen for noen
DXCC-enheter. Dersom den nødvendige dokumentasjonen allerede er innsendt, vennligst ta kontakt
med lotw-help@arrl.org for assistanse.
Merk: Informasjonen i denne tabellen kan endres uten forvarsel.
Landings-/ilandstigningstillatelse
nødvendig

DXCC-enhet

Bevis for innreise er
nødvendig

ABU AIL IS. (SLETTET) (2)
AFGHANISTAN (3)

JA

AGALEGA & ST BRANDONØYENE (4)

JA

ALASKA (6)
ALBANIA (7)
ALDABRAØYA (SLETTET) (8)

JA

ALGERIE (400)
AMERIKANSK SAMOA (9)
AMERIKAS FORENTE STATER (291)
AMSTERDAM & ST PAUL-ØYENE (10)
ANDAMANENE & NIKOBARENE (11)

JA

ANDORRA (203)
ANGOLA (401)
ANGUILLA (12)
ANNOBON (195)
ANTARKTIS (13)
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JA

DXCC-enhet (DXCC id-nummer)

Landings-/ilandstigningstillatelse
nødvendig

Bevis for innreise er
nødvendig

ANTIGUA & BARBUDA (94)
ARGENTINA (100)
ARMENIA (14)
ARUBA (91)
ASCENSION (205)
ASERBAIDSJAN (18)
ASIATISK RUSSLAND (15)
ATHOS (180)
AUCKLAND & CAMPBELLØYENE (16)

JA

AUSTRALIA (150)
AUSTRALØYENE (508)
AVESØYA (17)

JA

JA

AZORENE (149)
BAHAMAS (60)
BAHRAIN (304)
BAJO NUEVO (SLETTET) (19)

JA

BAKER & HOWLANDØYENE (20)

JA

BALEARENE (21)
BANABA (490)
BANGLA DESH (305)
BARBADOS (62)
BELGIA (209)
BELIZE (66)
BENIN (416)
BERMUDA (64)
BHUTAN (306)
BLENHEIMREVET (SLETTET) (23)

JA

BOLIVIA (104)
BONAIRE (520)
BONAIRE, CURACAO (NED ANTILLER) (SLETTET)
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Landings-/ilandstigningstillatelse
nødvendig

DXCC-enhet

Bevis for innreise er
nødvendig

(85)
BOSNIA-HERCEGOVINA (501)
BOTSWANA (402)
BOUVETØYA (24)

JA

BRASIL (108)
BRITISK NORD-BORNEO (SLETTET) (25)
BRITISK SOMALILAND (SLETTET) (26)
BRITISKE BASER PÅ KYPROS (283)
BRITISKE JOMFRUØYER (65)
BRUNEI (345)
BULGARIA (212)
BURKINA FASO (480)
BURUNDI (404)
CAYMAN-ØYENE (69)
CEUTA & MELILLA (32)
CHAGOSØYENE (33)
CHATHAMØYENE (34)
CHESTERFIELDØYENE (512)

JA

CHILE (112)
CHRISTMASØYA (35)
CLIPPERTONØYA (36)

JA

COCOSØYA (37)
COLOMBIA (116)
CONWAYREVET (489)

JA

COSTA RICA (308)
CROZETØYENE (41)
CUBA (70)
CURACAO (517)
DAMAO & DIU (SLETTET) (42)
DANMARK (221)
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DXCC-enhet

Landings-/ilandstigningstillatelse
nødvendig

Bevis for innreise er
nødvendig

JA

JA

DE AMERIKANSKE JOMFRUØYENE (285)
DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIKKEN KOREA
(NORD-KOREA) (344)
DESECHEO (43)
DESROCHES (SLETTET) (44)

JA

DJIBOUTI (382)
DODEKANESENE (45)
DOMINICA (95)
DOMINIKANSKE REPUBLIKK (72)
DUCIE (513)

JA

ECUADOR (120)
EGYPT (478)
EKVATORIAL-GUINEA (49)
EL SALVADOR (74)
ELFENBENSKYSTEN (428)
ENGLAND (223)
ERITREA (51)
ESTLAND (52)
ETIOPIA (53)
EUROPEISK RUSSLAND (54)
FALKLANDSØYENE (141)
FARQUHAR (SLETTET) (55)

JA

FERNANDO DE NORONHA (56)
FIJI (176)
FILIPPINENE (375)
FINNLAND (224)
FOLKEREPUBLIKKEN KONGO (414)
FOLKETS DEMOKRATISKE REPUBLIKK JEMEN
(SLETTET) (243)
FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND (230)
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Landings-/ilandstigningstillatelse
nødvendig

DXCC-enhet

Bevis for innreise er
nødvendig

FORENTE ARABISKE EMIRATER (391)
FORENTE NASJONERS HOVEDKVARTER(289)
FRANKRIKE (227)
FRANS JOSEFS LAND (61)
FRANSK EKVATORIAL-AFRIKA (SLETTET) (57)
FRANSK GUYANA (63)
FRANSK INDIA (SLETTET) (67)
FRANSK INDO-KINA (SLETTET) (58)
FRANSK POLYNESIA (175)
FRANSK VEST-AFRIKA (SLETTET) (59)
FÆRØYENE (222)
GABON (420)
GALAPAGOSØYENE (71)
GAMBIA (422)
GEORGIA (75)
GEYSERREVET (SLETTET) (93)
GHANA (424)
GIBRALTAR (233)
GLORIEUSESØYENE (99)

JA

GOA (SLETTET) (101)
GRENADA (77)
GRØNLAND (237)
GUADELOUPE (79)
GUAM (103)
GUANTANAMOBUKTA (105)
GUATEMALA (76)
GUERNSEY (106)
GUINEA (107)
GUINEA-BISSAU (109)
GULLKYSTEN TOGOLAND (SLETTET) (102)
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Landings-/ilandstigningstillatelse
nødvendig

DXCC-enhet

Bevis for innreise er
nødvendig

GUYANA (129)
HAITI (78)
HAWAII (110)
HEARDØYENE (111)

JA

HELLAS (236)
HONDURAS (80)
HONG KONG (321)
HVITERUSSLAND (27)
IFNI (SLETTET) (113)
INDIA (324)
INDONESIA (327)
IRAK (333)
IRAN (330)
IRLAND (245)
ISLAND (242)
ISRAEL (336)
ITALIA (248)
ITALIENSK SOMALILAND (SLETTET) (115)
ITUs HOVEDKVARTER (117)
JAMAICA (82)
JAN MAYEN (118)
JAPAN (339)
JAVA (SLETTET) (119)
JEMEN (492)
JEMENITTISKE ARABISKE REPUBLIKK (SLETTET)
(154)

JA

JERSEY (122)
JOHNSTONATOLLET (123)

JA

JORDAN (342)
JUAN DE NOVA, EUROPAØYA (124)

JA
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Landings-/ilandstigningstillatelse
nødvendig

DXCC-enhet

Bevis for innreise er
nødvendig

JUAN FERNANDEZØYENE (125)
KALININGRAD (126)
KAMARAN (SLETTET) (127)
KAMBODSJA (312)
KAMERUN (406)
KANADA (1)
KANALSONEN (SLETTET) (28)
KANARIØYENE (29)
KAPP VERDE-ØYENE (409)
KARELSK-FINSKE REP (SLETTET) (128)
KASAKHSTAN (130)
KENYA (430)
KERGUELEN (131)
KERMADECØYENE (133)

JA

KINA (318)
KINGMAN REEF (134)

JA

KIRGISISTAN (135)
KOKOSØYENE (KEELINGØYENE) (38)
KOMORENE (411)
KOMORENE (SLETTET) (39)
KORSIKA (214)
KRETA (40)
KROATIA (497)
KUREATOLLEN (138)

JA

KURIA MURIAØYA (SLETTET) (139)

JA

KUWAIT (348)
KUWAIT/SAUDI ARABIA NØYTRALSONE
(SLETTET) (68)
KYPROS (215)
LAKKADIVENE (142)

JA
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Landings-/ilandstigningstillatelse
nødvendig

DXCC-enhet

Bevis for innreise er
nødvendig

LAOS (143)
LATVIA (145)
LESOTHO (432)
LIBANON (354)
LIBERIA (434)
LIBYA (436)
LIECHTENSTEIN (251)
LITAUEN (146)
LORD HOWEØYA (147)
LUXEMBOURG (254)
MACAO (152)
MACQUARIEØYENE (153)

JA

MADAGASKAR (438)
MADEIRA (256)
MAKEDONIA (502)
MALAWI (440)
MALAYA (SLETTET) (155)
MALDIVENE (159)
MALI (442)
MALPELO (161)

JA

MALTA (257)
MALTESERORDENEN (246)
MALYJ VYSOTSKIJ-ØYA (151)

JA

MAN (114)
MANDSJURIA (SLETTET) (164)
MARIANENE (166)
MAROKKO (446)
MARQUESASØYENE (509)
MARSHALLØYENE (168)
MARTINIQUE (84)
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Landings-/ilandstigningstillatelse
nødvendig

DXCC-enhet

Bevis for innreise er
nødvendig

MAURITANIA (444)
MAURITIUS (165)
MAYOTTE (169)
MELLISHREVET (171)

JA

MEXICO (50)
MIDWAYØYENE (174)
MIKRONESIA (173)
MINAMI TORISHIMA (177)
MINERVA REEF (SLETTET) (178)
MOLDOVA (179)
MONACO (260)
MONGOLIA (363)
MONTENEGRO (514)
MONTSERRAT (96)
MOSAMBIK (181)
MYANMAR (309)

JA

MÄRKETS REV (167)

JA

NAMIBIA (464)
NAURU (157)
NAVASSAØYA (182)

JA

NEDERLAND (263)
NEDERLANDSK BORNEO (SLETTET) (183)
NEDERLANDSK NY-GUINEA (SLETTET) (184)
NEPAL (369)
NEW ZEALAND (170)
NEWFOUNDLAND LABRADOR (SLETTET) (186)
NICARAGUA (86)
NIGER (187)
NIGERIA (450)
NIUE (188)
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Landings-/ilandstigningstillatelse
nødvendig

DXCC-enhet

Bevis for innreise er
nødvendig

NORD-IRLAND (265)
NORDLIGE COOKØYENE (191)

JA

NORFOLKØYA (189)
NORGE (266)
NY-GUINEA-TERRITORIET (SLETTET) (267)
NY-KALEDONIA (162)
OGASAWARA (192)
OKINAWA (SLETTET) (193)
OKINO TORI-SHIMA (SLETTET) (194)
OMAN (370)
PAKISTAN (372)
PALAU (22)
PALESTINA (510)

JA

PALESTINA (SLETTET) (196)
PALMYRA & JARVISØYENE (197)

JA

PANAMA (88)
PAPUA NY-GUINEA (163)
PAPUA-TERRITORIET (SLETTET) (198)
PARAGUAY (132)
PENGUINØYENE (SLETTET) (493)
PERU (136)
PETER I ØY (199)

JA

PITCAIRNØYA (172)
POLEN (269)
PORTUGAL (272)
PORTUGISISK TIMOR (SLETTET) (200)
PRATASØYENE (505)
PRINCE EDWARD & MARIONØYENE (201)

JA

PUERTO RICO (202)
PÅSKEØYA (47)
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DXCC-enhet

Landings-/ilandstigningstillatelse
nødvendig

Bevis for innreise er
nødvendig

JA

JA

QATAR (376)
REPUBLIKKEN KONGO (412)
REPUBLIKKEN KOREA (137)
REPUBLIKKEN SØR-AFRIKA (462)
REPUBLIKKEN SØR-SUDAN (521)
REUNION (453)
REVILLAGIGEDOØYENE (204)
RODRIGUES (207)
ROMANIA (275)
ROTUMAØYENE (460)
RUANDA-URUNDI (SLETTET) (208)
RWANDA (454)
SAAR (SLETTET) (210)
SABA & ST EUSTATIUS (519)
SABLEØYA (211)

JA

SAINT BARTHELEMY (516)
SAINT KITTS & NEVIS (249)
SAINT LUCIA (97)
SAINT MARTIN (213)
SAINT PAUL (252)

JA

SAINT PETER- & PAULKLIPPENE (253)

JA

SAINT PIERRE & MIQUELON (277)
SAINT VINCENT OG GRENADINENE (98)
SALOMONØYENE (185)
SAMOA (190)
SAN ANDRES OG PROVIDENCIA (216)
SAN FELIX (217)

JA

SAN MARINO (278)
SAO TOME & PRINCIPE (219)
SARAWAK (SLETTET) (220)
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Landings-/ilandstigningstillatelse
nødvendig

DXCC-enhet

Bevis for innreise er
nødvendig

SARDINIA (225)
SAUDI ARABIA (378)
SAUDI ARABIA/IRAK NØYTRAL SONE (SLETTET)
(226)
SCARBOROUGH REEF (506)

JA

SENEGAL (456)
SENTRALAFRIKANSKE REPUBLIKK (408)
SENTRAL-KIRIBATI (31)
SERBIA (296)
SERRANA BANK & RONCADOR CAY (SLETTET)
(228)
SEYCHELLENE (379)
SIERRA LEONE (458)
SIKKIM (SLETTET) (231)
SINGAPORE (381)
SINT MAARTEN (518)
SINT MAARTEN, SABA, ST EUSTATIUS
(SLETTET) (255)
SKOTTLAND (279)
SLOVAKISKE REPUBLIKK (504)
SLOVENIA (499)
SOMALIA (232)
SPANIA (281)
SPRATLYØYENE (247)
SRI LANKA (315)
ST. HELENA (250)
SUDAN (466)
SULAWESI & MOLUKKENE (SLETTET) (30)
SUMATRA (SLETTET) (258)
SURINAM (140)
SVALBARD (259)
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Landings-/ilandstigningstillatelse
nødvendig

DXCC-enhet

Bevis for innreise er
nødvendig

SVEITS (287)
SVERIGE (284)
SWAINSØYA (515)
SWANØYA (SLETTET) (261)
SWAZILAND (468)
SYRIA (384)
SØR-GEORGIA (235)

JA

SØRLIGE COOKØYENE (234)
SØR-ORKNØYENE (238)
SØR-SANDWICHØYENE (240)

JA

JA

SØR-SHETLANDSØYENE (241)
SØR-SUDAN (SLETTET) (244)
TADSJIKISTAN (262)
TAIWAN (386)
TANGER (SLETTET) (264)
TANZANIA (470)
TEMOTU-PROVINSEN (507)
THAILAND (387)
TIBET (SLETTET) (268)
TOGO (483)
TOKELAU (270)
TONGA (160)
TRIESTE (SLETTET) (271)
TRINDADE & MARTIM VAZ (273)
TRINIDAD & TOBAGO (90)
TRISTAN DA CUNHA & GOUGHØYA (274)

JA

TROMELINØYA (276)

JA

TSJAD (410)

JA

TSJEKKISKE REPUBLIKK(503)
TSJEKKOSLOVAKIA (SLETTET) (218)
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Landings-/ilandstigningstillatelse
nødvendig

DXCC-enhet

Bevis for innreise er
nødvendig

TUNIS (474)
TURKMENISTAN (280)
TURKS & CAICOSØYENE (89)
TUVALU (282)
TYRKIA (390)
TYSKE DEMOKRATISKE REPUBLIKK (SLETTET)
(229)
TYSKLAND (SLETTET) (81)
UGANDA (286)
UKRAINA (288)
UNGARN (239)
URUGUAY (144)
USBEKISTAN (292)
VANUATU (158)
VATIKANET (295)
VENEZUELA (148)
VEST-KIRIBATI (301)
VEST-MALAYSIA (299)
VEST-SAHARA (302)
VIET NAM (293)
WAKEØYA (297)

JA

WALES (294)
WALLIS & FUTUNAØYENE (298)
WALVIS BAY (SLETTET) (488)
WILLISØYA (303)

JA

ZAMBIA (482)
ZANZIBAR (SLETTET) (307)
ZIMBABWE (452)
ØSTERRIKE (206)
ØST-KIRIBATI (48)
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Landings-/ilandstigningstillatelse
nødvendig

DXCC-enhet

Bevis for innreise er
nødvendig

ØST-MALAYSIA (46)
ØST-TIMOR (511)

JA

ÅLAND (5)
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Del 4
Aksept av det Første Kallesignalsertifikatet

Når du skal akseptere ditt første Kallesignalsertifikat, krever LoTW at du bruker den
samme datamaskinen som du brukte da du anmodet om ditt første kallesignalsertifikat.
Instruksjonene nedenfor forutsetter at kallesignalsertifikatet ditt er lagret i
katalogen C:\MyLoTWCertificates. Dersom du har lagret sertifikatet i en annen
katalog, må instruksjonene tilpasses tilsvarende.
Omtrent en uke etter at du sendte anmodningen om sertifikat, mottar du en e-post
fra ARRL med en vedlagt fil som heter DittKallesignal.tq6 (f.eks. la9xyz.tq6). Da gjør
du følgende:
1. Åpne e-postmeldingen ved å dobbeltklikke meldingen i innboksen (eller
høyreklikke meldingen og velge Åpne)
a. Den vedlagte filen inneholder ditt Første Kallesignalsertifikat. Du må lagre
filen i katalogen C:\MineLoTWSertifikater.
b. E-postmeldingen inneholder også en Web Account Username og Web
Account Password. Disse må du notere deg, siden de er nødvendige når
du senere skal logge deg på https://lotw.arrl.org/lotwuser/default
(LoTWs hjemmesider), der du kan se dine opplastede QSO-er og
bekreftelser generert av LoTW.
2. For å kunne fortsette prosess må filen DittKallesignal.tq5 (f.eks. LA1B.tq5) finnes
i katalogen C:\MineLoTWSertifikater på den datamaskinen som du brukte for å
anmode om dit Første Kallesignalsertifikat.
Dersom du har slettet den filen, eller brukte en annen datamaskin til å anmode om
ditt Første Kallesignalsertifikat, må du begynne hele prosessen helt forfra med å
anmode om et nytt Kallesignalsertifikat fra ARRL.
3. Start TQSL og velg fanen Callsign Certificates.
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a. Klikk knappen Load a Callsign Certificate. Dialogboksen Select Certificate
File vil komme til syne
b. I dialogboksen Select Certificate File (for Mac OS X: Enable):
i. Velg Filtype Certificate Request response files (*.tq6).
ii. Velg filen DittKallesignal.tq6 i katalogen C:\MineLoTWSertifikater.
iii. Klikk knappen Open og en liten dialogboks Install Certificate vil
komme til syne.
c. Når du i dialogboksen Install Certificate får spørsmål om det er OK å
installere et trusted root certificate, klikker du Yes.
d. I dialogboksen Load Certificate File, klikker du på Finish-knappen.
e. I fanen Callsign Certificates vil du nå se en oppføring for ditt
Kallesignalsertifikat med et ikon i form av en gul medalje eller sløyfe
som viser at kallesignalsertifikatet er gyldig.
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f.

For å beskytte ditt nye Kallesignalsertifikat, bør du be TQSL om å opprette
en Backup-fil.

g. Du kan avslutte TQSL ved å velge File-menyens Exit-kommando (På Mac
OS X velger du Application-menyen og Quit tqsl-kommandoen)
4.

Når du er ferdig med denne fasen, vil katalogen C:\MineLoTWSertifikater
inneholde

•

Certificate Request-filen DittKallesignal.tq5 – denne filen er sendt til ARRL
og trengs ikke lenger

• Certificate Request-filen DittKallesignal.tq5 – inneholder det egentlige
Kallesignalsertifikat, men i en form som ikke kan flyttes eller kopieres.
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Del 5
Definere eller endre en stasjonslokalisering
En Stasjonslokalisering (Station Location) spesifiserer både et Kallesignalsertifikat
og stedet det opereres fra (lokaliseringen).

Definer en Stasjonslokalisering
1. I TQSL velger du fanen Station Location og klikker Create a New Station
Location. Dialogboksen Add Station Location vil komme til syne.
2. I Add Station Location skriver du inn kallesignal, Maidenhead-lokator, ITUsone og CQ-sone (evt. også IOTA-referansenummer) for det QTH som
registreres.
a. Velg ditt kallesignal
b. Oppgi den Maidenhead-lokator der stasjonen befinner seg. Dette er
særlig viktig dersom du opererer på VHF og UHF eller via satellitter, siden
det bekrefter din Maidenhead-lokator til dine QSO-partnere som jakter på
VUCC-diplomet.
c. Oppgi ITU-sonen der din stasjon er lokalisert (Norge er i ITU-sone 18).
d. Oppgi CQ-sonen der den stasjon er lokalisert (Norge er i CQ-sone 14).
e. Dersom din stasjon er lokalisert på en øy, oppgi øyens IOTAreferansenummer: en tobokstavforkortelse for kontinent etterfulgt av
en bindestrek og et tresifret nummer, f.eks. EU-055. Dersom du ikke vet
IOTA-referansenummeret for den øya du opererer fra, kan du finne
denne på http://www.rsgbiota.org.

f. Klikk Neste
Merk: Dersom DXCC-enhet, ITU-sone og CQ-sone er innbyrdes
motstridende, vil du få meldingen Invalid zone selections for DXCC
entity, samtidig som Next-knappen vil være utkoblet. Du må velge
innbyrdes konsistente ITU- og CQ-soner før du kan gå videre.
3. Avhengig av ditt kallesignals DXCC-enhet, vil dialogboksen Add Station
Location be deg om provins, oblast stat og/eller fylke. Eksempelet nedenfor
viser et eksempel for en stasjon i Amerikas Forente Stater (USA).
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a. I Add Station Location velger du din US State. Dette er spesielt viktig
siden det bekrefter en amerikansk stat for de av dine QSO-partnere som
jakter på Worked All States-diplomene.
b. Velg ditt US County.
c. Klikk Next.
4. I Add Station Location oppgir du en Station Location Name (navnet på din
Stasjonslokalisering).
a. For å gjøre dette meningsfylt, anbefales det at du oppgir både kallesignal
og stedsnavn, eller kallesignal og navnet på lokaliseringen av stasjonen
(se Tilleggsinformasjon nedenfor).
b. Klikk på Finish-knappen.
c. For å beskytte din nye Stasjonslokalisering, bør du sørge for at TQSL
lager en Backup-fil.
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Endring av en Stasjonslokalisering
1. I TQSL velger du fanen Station Locations, som inneholder en liste over
dine lokaliseringer:

2. I fanen Station Locations klikker du på navnet til den Stasjonslokalisering
du ønsker å endre.
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Deretter velger du Edit Station Location og dialogboksen med samme
navn kan komme til syne.
3. I Edit Station Location kan du velge du et annet kallesignal, eller endre
Maidenhead-lokator, ITU-sone, CQ-sone eller IOTA-referansenummer slik du
måtte ønske.
4. Klikk på Next.
Merk: Dersom DXCC-enhet, ITU-sone og CQ-sone er innbyrdes motstridende,
vil du få meldingen Invalid zone selections for DXCC entity , samtidig som
Next-knappen vil være utkoblet. Du må velge innbyrdes konsistente ITU- og
CQ-soner før du kan gå videre.
5. Hvis stasjonen din er lokalisert i et land der Provins, Oblast, Stat og/eller
Fylke kan velges, kan du endre valgene slik du ønsker.
6. Klikk Neste.
7. Gjør de ønskede endringer i på Navn på Stasjonslokalisering.
8. Klikk På Finish-knappen.
9. For å beskytte din nye Stasjonslokalisering, bør du sørge for at TQSL lager
en Backup-fil. Se egen instruksjon for Backup and Restore.

Tilleggsinform asjon
•

Hvis du alltid opererer med det samme kallesignalet og fra
samme lokalisering, bruk et navn som inneholder begge deler,
f.eks. LA1B (Totland) eller LA1B (JP20rh).

•

Dersom du opererer med mer enn ett kallesignal eller fra mer enn én
lokalisering, er det viktig at du velger riktig kombinasjon av kallesignal og
Stasjonslokalisering når du laster opp dine QSO-er til LoTW-databasen.
Velger du feil, kan din motstasjon gå glipp av deres QSO for de diplomer
LoTW kan brukes til.

•

Du kan flytte en Stasjonslokalisering fra en datamaskin til en annen. Se
egen instruksjon for dette.
Instruksjoner for Logbook of The World – oversatt av LA6VQ Frode Igland
Side 5-4

Del 6
Innsending av en loggfil til LoTW via Internett
For å digitalt signere en loggfil og laste den opp via Internett til ARRLs onlinetjeneste Logbook of the World (LoTW), må du:
1. Verifisere at alle QSO-ene i loggfilen ble gjort med det samme
Stasjonskallesignalet (det kallesignalet du brukte på lufta i QSO-en) og fra
den samme Stasjonslokaliseringen.
Dersom dette ikke stemmer, må du bruke ditt loggprogram eller et
tekstredigeringsverktøy til å dele loggen opp i flere loggfiler, der alle QSO-ene
som ble gjennomført med samme Stasjonskallesignal og fra samme
Stasjonslokalisering samles i hver sin loggfil. Deretter sender du inn hver av
loggfilene hver for seg.
2. Start TQSL.
Dersom du gjør dette før du har mottatt ditt Første Kallesignalsertifikat,
vil det komme til syne en advarsel i et Alert-vindu, som vil fortelle deg at du
ikke har noe sertifikat, og spør om du ønsker å anmode om et sertifikat. Klikk
Yes og fortsett som beskrevet i Del 2.
3. Dersom du allerede har mottatt og aktivisert ditt sertifikat, velger du fanen
Log Operations og klikk Sign a log and upload it automatically to
LotW.
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4. I vinduet som dukker opp, Select File to Sign,
a. Sett Filtype (Mac OS X: sett Enable-velgeren) til ADIF-filer eller
Cabrillo-filer.
• Du kan digitalt signere en Cabrillo-loggfil fra en del konkurranser
(contests) uten tilleggskonfigurering.
• Når du sender inn en Cabrillo-fil, vil PH-modus (Phone) bli registrert
som SSB.
• Hvis loggprogrammet ditt ikke sikrer at bare nye eller nylig endrede
QSO-er blir presentert for TQSL for innsending til LoTW, kan du
velge Prompt for QSO Date Range option. Da sparer du LoTW for å
behandle QSO-er som allerede er behandlet.
• Du kan endre hvilke filutvidelser som blir vist når du velger Filtype.
• Du kan tillate eller sperre for innsending av ikke-amatørkallesignaler.
b. Finn filkatalogen som inneholder den loggfilen du ønsker å sende inn.
c. Velg den filen du vil sende inn.
d. Klikk Åpne-knappen
5. I Select Station Location for Signing velger du den Station Location du
brukte i de QSO-ene som finnes i den valgte loggfilen. Klikk Ok.

6. I TQSL - Confirm signing må du kontrollere at de opplysningene som vises
er korrekte. Klikk Yes.
7. Hvis TQSL er konfigurert til ikke å sende inn QSO-er som ligger utenfor en
bestemt tidsperiode, vil dialogboksen QSO Date Range komme til syne. Da må
du spesifisere den ønskede Start Date og End Date. Klikk Ok-knappen.
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Dersom loggprogrammet ditt ikke sørger for at bare nye QSO-er eller nylig
endrede QSO-er lastes inn i TQSL for innsending til LoTW, kan dialogboksen
QSO Date Range hjelpe deg med å unngå ny innsending av QSO-er som
allerede er blitt opplastet og behandlet.
8. Dersom Kallesignalsertifikatet som er tilknyttet den valgte
Stasjonslokaliseringen er passordbeskyttet, vil dialogboksen Enter password
komme til syne. Da må du skrive inn passordet og klikke Ok.
9. Dersom TQSL oppdager en QSO i loggfilen som allerede er innsendt og som
ikke er blitt endret etter innsending, vil den vise dialogboksen Duplicate
QSOs Detected:

a. Klikk Exclude duplicates-knappen for å ignorere duplikat-QSO-er og
deretter fortsette behandlingen (anbefalt). Dersom du har valgt
Exclude duplicates, vil knappen endre navn til Allow duplicates.
b. Klikk Cancel-knappen dersom du vil stanse behandlingen, slik at du
enten kan velge en loggfil som ikke inneholder duplikat-QSO-er, eller
bruke dialogboksen QSO Date Range til å velge bort dublikat-QSO-er.
c. Klikk knappen Allow Duplicates for å sende inn duplikat-QSO-ene.
Den digitalt signerte loggfilen som sendes inn til LoTW vil bli merket
med at den inneholder duplikat-QSO-er.

Merk: Dersom alle QSO-ene i loggfilen er duplikater, vil knappen
Exclude duplicates ikke vises.
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10. Feltet Status Log nederst i TQSLs hovedvindu vil vise resultatene av
opplastingen, blant annet antall QSO-er som ble ignorert fordi datoene lå
utenfor den spesifiserte QSO Date Range og antallet duplikat-QSO-er som ble
oppdaget.
a. Dersom opplastingen til LoTW mislykkes, vil det komme til syne en
dialogboks der du vil få tilbud om å laste opp den digitalt signerte filen
på nytt.
Klikk Yes dersom du vil laste opp den filen på nytt eller klikk No
dersom du vil avbryte operasjonen.
11. Etter behandlingen vil den opplastede filen bli vist i LoTWs liste
https://lotw.arrl.org/lotwuser/default under Your Activity. Du vil finne igjen
det filnavnet som ble valgt i trinn 4.c. ovenfor. Foran filnavnet vil det stå
<TQSLUpl YYYYMMDD-HHMM> der YYYY er år, MM er måned, DD er dato,
HH er time og MM er minutt da filen ble lastet opp.
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