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1 Allmänt 

Anropssignaler får endast tilldelas ur de serier som PTS delegerat i detta 
beslut. FRO är ansvarig för att tilldelningen av anropssignaler sker i 
enlighet med dessa anvisningar. 

FRO ska föra ett uppdaterat register över de av FRO utdelade signalerna. 
Uppgifter om utdelade anropssignaler (permanenta och tillfälliga), ska överföras 
till PTS i enlighet med Bilaga B.  

FRO ska även omgående meddela uppgifter om tilldelade signaler till SSA. 
Detta för att SSA ska kunna hålla sitt register över anropssignaler uppdaterat. 
Informationen ska omfatta anropssignal, innehavarens kontaktuppgifter och för 
förening i FRO vem som är stationsansvarig. 

Alla tilldelade anropssignaler måste följa de krav och ska konstrueras i enlighet 
med artikel 19 i Internationella teleunionens radioreglemente (ITU RR). 

 



 

 Sida 

 3(3) 

  

Post- och telestyrelsen 3 
 

2 Förtydliganden och exempel 

För att undvika tolkningsproblem och oklarheter ges nedan ett antal 
förtydliganden och exempel på tilldelningar av anropssignaler som ska tjäna till 
att underlätta tilldelningen av korrekta anropssignaler för olika ändamål. 

2.1 Anropssignalers format 

2.1.1.1. Anropssignaler ska konstrueras i enlighet med artikel 19 i ITU RR. 

 

2.1.1.2. Texten i artikel 19 ITU RR medför att en svensk anropssignal för 
amatörradio ska ha två (2) tecken i prefixet, följda av en (1) siffra och 
upp till fyra (4) tecken där det sista inte får vara en siffra. 

 
2.1.2 Anropssignaler för förening inom FRO 

2.1.2.1. För en förening som tillhör FRO får FRO tilldela anropssignal ur 
prefixserien SL och med Z som första bokstav i suffixet, dvs. SLnZx, 
och två eller tre bokstäver i suffixet. 

 

2.1.2.2. Anropssignaler i serien SLnFRO får användas av en förening inom FRO 
efter tilldelning av FRO centralt. 

 

2.1.2.3. Anropssignaler till förening inom FRO behöver inte tilldelas i 
bokstavsordning. 

 

2.1.2.4. Prefixet SL måste följas av en siffra mellan 0 och 9. 

 

2.1.2.5. Den tilldelade anropssignalen utgörs av prefix+siffra+suffix och 
användning av distriktssiffra enligt traditionell modell där 
tillståndshavaren själv väljer siffra är inte tillåten då föreningen alltid 
finns inom samma distrikt. 

 

2.1.2.6. Teckenkombinationer som kan väcka anstöt eller på annat sätt är 

olämpliga ska undvikas och det är FRO som får avgöra om en viss 
anropssignal är lämplig i det avseendet när det gäller tilldelning till 
förening. 

 

2.1.2.7. Tilldelade anropssignaler ska omgående meddelas SSA för införande i 
registret över anropssignaler. 

 

2.1.2.8. Exempel på korrekt anropssignal för förening i FRO är 

 

SL0ZA 

 


