
Verksamhetsberättelse för Scandinavian CW Activity Group 2021.

Styrelse: 
SCAG har haft följande styrelse:
Ordförande SM0AIG Ingemar
Vice Ordförande SM6LZQ Thorbjörn
Sekreterare SM5OCK Håkan
Kassaförvaltare SM5CCE Kjell
Ledamot SM0CUH Ola
------------------------
Valberedning SM0TAE Robert, SM0FDO Lars-Erik och SM7BUA Mats
Revisorer SM5KRI Krister och SM5ACQ Donald

Styrelsemöten via JITSI:
SCAG har haft 6 st styrelsemöten under året varav 2 st var konstituerande. Protokoll finns på SCAG’s 
hemsida.

Årsmöte via JITSI:
Årsmötet hölls detta året den 22 april via JITSI eftersom vi inte kunde ha något fysiskt möte pga Corona 
pandemin som lamslog hela världen. 19 st deltog på mötet. Protokoll finns på SCAG’s hemsida. 

Hemsida:
Under året så har hemsidan fått sig en rejäl uppfräschning och det är tack vare SM2CEW Peter som gjort 
grovjobbet med att städa upp och vitalisera hemsidan. Stort tack! 

QTC:
SCAG har under året synts i QTC där vi gjort reklam för telegrafin i tex CW-spalten.

Straight Key Day, SKD:
Detta är en stor och populär aktivitet som vi haft under året och som har samlat många av klubbens 
medlemmar till dagar i telegrafins tecken. Många medlemmar tar fram handpumpen och deltar i denna 
aktivitet. Överlag mycket snygg och fin telegrafi på banden. Under året så har SKD körts på nyårsdagen 
samt midsommardagen. Mer utförligt resultat finns på hemsidan.
Resultat nyårsdagen 2021 top 3:
1. SM7FBJ (4,84 p)
2. SM7BUA (4,74 p)
3. SM0CUH och SM5OCK (4,64 p)

Resultat midsommardagen 2021 top 3:
1. SM7FBJ (4,97 p)
2. SM6NZA (4,83 p)
3. SM2CEW (4,79 p)
I år så lottades det ut 2 st handpumpar från Begali till de som inkom med godkända loggar. Alltid kul med
priser, det lockar alltid till aktivitet. Efter lottning så stod det klart att SM7FDO, Lasse och SM5OCK, 
Håkan vann var sin nyckel. Lottningen gjordes och övervakades av SM0AIG, SM6LZQ och SM5OCK.



SM High Speed Club, SMHSC
Nästan varje lördag kl. 8 så startar High Speed bullen där många av SCAG:s medlemmar finns med för att 
träna upp färdigheterna i lite högra takter. SCAG håller det gemensamma medlemsregistret.

SOCWA - 2021
Tänk vilken succe det blev med årets SOCWA. Massor med QSO’n och medel QSO’et var 18 minuter. 
SCAG stödde denna aktivitet med att sponsra med en Begali Classic Gold key (manipulator ) att lotta ut 
bland de som är medlemmar i SCAG och deltog i SOCWA . Vinnare av nyckeln blev SM0VNZ Stefan. 

Övrigt
Många av klubbens medlemmar deltar också i CW-tester.

För SCAG 2022-02-08, SM5OCK, Håkan, Sekreterare.


