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Sommarens telegrafinyckel

On cover: A flat spring key made by 
G3YUH which doubles as a pivot, 
offset with a light coil spring, they 
do make keys with a nice action IF 
you like the flat spring feel that all 
this type of key have which is dif-
ficult to describe, this one also has 
interchangeable handles, there is 
also a negative leverage which gives 
the key a harder feel as well, its an 
acquired taste :)

- Red
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Ledaren

Årsmötet i SCAG genomfördes 
i samband med SSA-årsmöte. 
Hela styrelsen är intakt inför 
nästa år och vi hoppas fler 
medlemmar tillkommer för 
telegrafin lever vidare. De som 
blev förvånade a� jag inte höll 
i rodret under årsmötet kan 
jag lugna a� jag repat mig e�er 
sjukdomen och blir stadigt 
starkare och hoppas snart vara 
tillbaka på banan.

Trots dåligt med solfläckar så 
blir det sporadiska öppningar 
på de högre frekvenserna. I CQ 
WPX Contest så öppnade 20 
meter na�en mellan lördag och 
söndag med USA-konditioner 
över polen och det blev på kort 
tid massor av W6-W7-stationer 
i loggen. När jag summerade 
antalet stater så visade det sig 
a� jag endast missade North 
Dakota.

  Ni som sänder QSL direkt 
med IRC har väl noterat a� 
just nu gällande IRC kupong 
endast gäller till årets slut. Den 
31 december 2009 kommer en 
ny IRC.

E�er årsmötet uppvaktades 
SM5TK, Frasse med e� dip-
lom som e� bevis på a� han är 
klubbens förste hedersmedlem. 
Mer om överlämnandet på an-
nan plats här i NL.

Vi e�erlyser intressanta CW-
program eller CW-relaterade 
nyheter. På senare tid har det 
även kommit intressanta lösn-
ingar på �ärrstyrning.

Till sist önskas alla en riktigt 
lugn och fin sommar .

Väl mö� på CW

SM6CTQ Kjell
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SCAG Årsmötesprotokoll

Årsmöte för The Scan-
dinavian CW Activity 
Group, SCAG, Täby 
2009-04-18 

Närvarande med-
lemmar: SM0OY, 

SM5CCE, SM5KRI, SM5IAJ, 
SM5CBV, SM7DEW, SM5LBR, 
SM5GRD, SM7EQL, SM5XRO, 
SM7CBS, SM2EKA, SM0BYD, 
SM7FDO, SM7LZQ, SM1TDE

Närvarande ännu ej medlem-
mar: SM0BGU, SM0XMX 

Innan mötet öppnades fram-
förde SM0OY en hälsning från 
vår ordförande SM6CTQ som 
tyvärr drabbats av ohälsa. 
Mötet önskade honom hälsan 
åter. 

§1. Exakt kl. 0900 förklarade 
vice ordföranden SM0OY 
mötet öppnat.

Röstlängd upprä� ades. 

§2. Till mötesordförande valdes 
SM0OY. Till mötessekreterare 
valdes SM1TDE samt till juster-
ingsman SM7EQL.  

§3. Dagordningen godkändes 
e� er a�  punkten om informa-
tion tillagts.

Mötet befanns stadgeenligt 
utlyst. Mötesordföranden 
tillade a�  kallelse utöver vad 
stadgarna kräver även funnits 
på hemsidan. 

§4. Verksamhetsberä� elsen för 
år 2008 lästes upp av mötesor-
dföranden.

Föreningens kassör SM5CCE 
redogjorde för balans- och 
resultaträkning. 2008 gav e�  
översko�  på ca. 3000 kr. Före-
ningen har 54009 kr på banken.

För stunden har SCAG 148 
betalande medlemmar.

Mötet godkände verksamhets-
berä� elsen och den ekonomis-
ka redovisningen. 

§5. Revisionsberä� elsen up-
plästes och godkändes. 

§6. Årsmötet beslöt a�  bev-
ilja styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2008. 
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§7. Till ordförande för 2009 om-
valdes SM6CTQ Kjell Nerlich 
och till kassör för 2009 omval-
des SM5CCE Kjell Edvardsson.

Sektionsledarvalet bordlades 
då SCAG har för få medlem-
mar i berörda länder. 

§8. Till revisor för 2009 om-
valdes SM5KRI med SM6DER 
som ersä�are. 

§9. Till valberedning utsågs 
SM7EQL som sammankallande 
med SM6CTP som bisi�are. 

§10. Årsmötet beslöt a� stödja 
SM6CVX expedition till P2 
med 3000 kr.

SM0OY redogjorde för sty-
relsens planer på ”SCAG QSO 
Party”, som är tänkt a� äga 
rum vid vårdagjämningen. 
Årsmötet fann förslaget go� 
och tillstyrkte.  

§11. Inga motioner hade 
inkommit. 

§12. Medlemsavgi�en fastslogs 
till 100 kr. 

§13. Årsmötet 2010 beslutades 
läggas i samband med SSA:s 

årsmöte 2010, ev i Göteborg. 

§14. Informationspunkter:

SM5LBR tog upp rekryter-
ingsfrågan. Rainer önskar e� 
”Young amateur of the year 
award” stipendium. 

SM5LBR tog även upp frågan 
om den allt sämre trafikdis-
ciplinen, t ex vid pile-upper. 
Styrelsen borde påverka a� vid 
proven för amatörradio trafik-
teknik skall ingå. 

SM7EQL redogjorde för IARU:s 
skri� ”Operating ethics”. Finns 
på IARU Region 1 hemsida. 

SM7DEW ansåg a� SCAG 
måste försöka popularisera 
telegrafi, få fler nya aktiva. 

SM7FDO propagerade för 
SK0QO QRS-nät lördagar 80m. 

§15. SM0OY förklarade mötet 
avslutat. 

Vid protokollet:
Eric Wennström SM1TDE

Justeras
Lars Nordgren SM0OY
Bengt Falkenberg SM7EQL
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Midsommardagens SKD 2009-06-20

Share the brass pounding fun 
with us!

REGLER
Sy�e
SKD är inte någon ”contest”. Dess 
sy�e är, a� ge sändareamatörer 
e� tillfälle a� köra telegrafi-QSO 
i behaglig takt med handnyckel. 
Tävlingsmomentet är a� köra den 
vackraste telegrafin

Datum: 
20 juni - Midsommardagen 2009
Tid: 0800 - 2200 UTC

Frekvensband i KHz
3540-3580, 7020-7040, 10105-10125
14050-14070
Deltagarna uppmanas till trafik på 7, 
10 och 14 MHz för a� ge våra icke-
skandinaviska deltagare större möj-
ligheter till QSO med oss i Skandina-
vien.

Trafiksä�
Endast telegrafi med handpump 
(nyckel).

Betyg
I varje QSO, i din logg, ska du be-
döma motstationens handstil enligt 
en skala 1,0-5,0 ju högre betyg, ju 
vackrare - enligt din mening. Slut-
betyget beräknas så här (av loggrät-
taren): Minst fem betyg krävs för a� 
komma med i listan. Kör alltså fler 
än fem QSO. Sammanlagda QSO-be-
tygsumman delas sedan med antalet 
erhållna betyg. Maxbetyget är alltså 
5,0.

Utmärkelser
Diplom till dem som sänder in logg. 
SCAG Straight Key Award tilldelas 
dem som sänder in sin logg. Diplom-
en vinter + sommar skickas ut i juli.

Plake�en “Den Gyllene Nyckeln” 
Tilldelas den som har högst betyg på 
Midsommardagens SKD. Om flera 
deltagare har högsta betyget, avgör 
antalet erhållna betyg. Plake�en “Sil-
vernyckeln” tilldelas den näst bästa. 
Plake�en “Bronsnyckeln” tilldelas 
den tredje bästa.

Loggar
Loggutdragen skall innehålla tre 
detaljer:
* Egen anropssignal
* Körd motstation
* Betyg på denna motstations tele-
grafistil 

Läsbara loggkopior duger bra. Log-
garna skall vara insända senast en 
vecka e�er trafikdagen. Bifoga gärna 
kommentarer och foton. Berä�a om 
upplevelser under SKD. Sänd loggar-
na helst med e-post, till scag@scag.se 
SKD-managern kan då enkelt kvi�era 
loggen!

Om ni absolut vill använda snigel-
post, är adressen:
SM0OY, Lars Nordgren
Lindvägen 19
SE-192 70 SOLLENTUNA

73 and BCNU Lars SM0OY
SKD Manager 
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Insändare

Varför heter det 
telegrafinyckel?

Kan det helt enkelt vara en fel-
översä�ning? 

På Föreningen Umeå Radio-
amatörers utmärkta hemsida 
www.fura.se kan man hi�a 
mycket ”mer eller mindre” 
matny�igt som annars kan 
vara svårt a� själv luska fram. 
På området ”trivialt vetande” 
har redaktören för hemsidan 
SM2DCU Olof hi�at en sak 
som kan intressera oss CW-
folk. 

Olof skriver bl a a� enligt 
Wikipedia har ordet CW-
nyckel eller telegrafnyckel (vi 
säger väl o�ast telegrafinyckel? 

min anm.) si� ursprung i en 
felöversä�ning från engelskans 
”key”, som visserligen kan be-
tyda nyckel, men som i de�a 
sammanhang borde ha över-
sa�s till alternativet ”tangent”. 

Jämför tangenter på e� piano 
och andra musikinstrument 
vilka kallas för ”key” på engel-
ska. Sedan har vi ju det vanli-
gen förekommande keyboard 
som vi ju kallar för tangent-
bord. Det tyska ordet för tel-
egrafinyckel är ju korrekt, näm-
ligen Taste (tangent) och inte 
Schlüssel (nyckel). En grupp av 
tangenter (tangentbord) kallar 
tyskarna för Tastatur. 

SM5COP Rune

Material till NL-redaktionen
Redaktionen tar gärna emot bidrag i form av artiklar, bilder eller annat som 
kan vara av intresse för NL:s läsare och SCAG:s medlemmar.

De flesta filformaten accepteras. Skicka gärna underlag per e-post: 
sm5kri@gmail.com Postadress m.m. finns på sidan 2.

Stoppdatum för kommande NL är:
NL 134 höstutgåva: 17 Augusti 2009 planerat utskick V39
Välkommen med ditt bidrag!
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Ett litet urval av info från EUCW och GACW

Special event station Z30MCWG
/TNX Z35M/

Z30MCWG the special callsign 
of the Macedonian Telegraphic 
Group – MCWG is planed to be 
active from 20. feb – 31. dec 2009. 
The operators are the members of 
the group from Macedonia. The 
activity will be mostly on CW on 
all HF bands. QSL via Z35M the 
secretary of the MCWG on ad-
dress: Vladimir Kovaceski, Sava 
Kovacevic 47 g / 55, Skopje 1000, 
Republic of Macedonia.

Special event station LZ8WHST
/TNX LZ1PJ/

LZ8WHST is the special callsign 
issued to promote the next World 
High Speed Telegraphy Cham-
pionship to be held in Obzor, 
Bulgaria, in september 2009.

It is randomly activated by differ-
ent operators and will be active till 
the end of september. Operation 
will be emphasized during the 
championship, 11-15 september. 
QSL via LZ1PJ. QSLing will start 
a�er the end of activation.

GACW Radiotelegraphic Raid
Starting this year the Grupo 
Argentino de Radiotelegrafía 
- GACW will replace the tradi-
tionals Key Day and Competencia 
Radiotelegráfica Argentina by 
the “Raid Radiotelegráfico del 
GACW” - GACW Radiotelegraph-
ic Raid.

This raid will be a GACW Mem-
bers and CW operators HF bands 
meeting to encourage the use of 
CW mode world wide. The Raid 
is not a competition nor a contest, 
it is just a 30 operations hours, in 
order to QSO everybody in CW 
Mode, make good DX, ragchewer 
or local QSOs, etc.

There are not rules or exchanges, 
nor categories, take your CW time 
to send RST, Name, QTH, WX, 
Greetings, Antennas, Rigs, Family, 
etc., etc.
 
There are no Logs to send, but 
please send Gabriel LU5FZ your 
pictures and remarks to be pub-
lished in and special Radiofre-
cuencia Bulletin issue.
Date: 18th and 19th of July 2009.

Participants: World Wide Ama-
teur Radios and GACW Members 
in particular.
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Time: FM 1800 UTC Saturday 
18th TO 2400 UTC Sunday 19th.

Operation time: 30 hours.

Objetive: To make bilateral DX 
and/or local QSO in CW Mode, 
ragchewers are welcome.

Bands: 160 to 2 Meters.
Exchange: Greetings, RST, Name, 
QTH, WX, RIGS, ANTENNAS, 
etc., etc.
 
Send your remarks and pic-
tures to LU5FZ Gabriel Drago 
lu5fz@arnet.com.ar

Blir det en ny istid?
  Det finns en direkt koppling till 
a� solfläckförekomsten har e� 
stort inflytande på livets olika 
ski�en på jorden. Den bri�iske 
astronomen Edvard Walter Maun-
der (1851-1928 noterade a� det 
under en lång period 1645-1710 
det inte förekom några rapporter 
om solfläckar. 

  Denna period kallas därför 
Maunders minimum. Först e�er 
1715 blev solfläcksförekomsten 
mer normal. Hi�ills har det inte 
framkommit någon förklaring 
till a� solfläckarna på de�a sä� 
försvann. Klimatet under den 
perioden förändrades till extremt 
kalla vintrar och svala somrar. 
Denna period har därför kallats 
Lilla istiden.

  Det finns studier av gammal lit-
teratur där man konstaterade a� 
det var anmärkningsvärt få noter-
ingar under 1300-talet. Likaså har 
man e�er studium av anteckning-
ar i gamla skri�er även noterat a� 
det inte förekom några solfläckar i 
perioden 1420-1570.

  Nu har vi väntat på cykel 24 som 
fortfarande inte har startat. Vis-
serligen kan en cykel variera från 
period till period. Den hi�ills ko-
rtaste noterade perioden har varit 
9 år och den längsta 14 år. Cykel 
23 förväntades vara slut runt 
årsski�et 2007/08 och nu skriver 
vi maj 2009 och fortfarande finns 
inga större tecken på a� vi kom-
mit in i cykel 24. 

Blir det åter en period med svala 
somrar och kalla vintrar? Enligt 
NOA och NASA rapporten som 
nyligen presenterades så blir cykel 
24 mycket svag och man tror a� 
maximum blir redan 2013.

  Vi får hoppas deras prognos är 
korrekt så vi inte går mot en ny 
period med svala somrar och kalla 
vintrar.

Kjell SM6CTQ
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Medlemsnytt

Vi har inte presenterat några 
nya medlemmar på ganska 
länge, men här kommer en lista 
som sträcker sig ungefär e� år 
bakåt i tiden:

1039 SM6JSM Eric
1040 SM5CBV Bruno
1041 SM5CBS Tore
1042 SM6OUB Ove
1043 SM6YJS Ma�e
1044 SM0BGU Pehr-Axel

Vi har nu 149 betalande med-
lemmar för år 2009.

Hedersmedlem: SM5TK

SM5CCE och SM5CZQ båda 
med förnamnet Kjell överläm-
nade nyligen till SM5TK Frasse 
(Kurt Franzén) e� officiellt 
bevis på a� Frasse är upptagen 
som hedersmedlem i SCAG.

SM5OK Åke berä�ar a� Frasse 
är den tredje som har signalen 
-TK och fick licensen 1947.

Frasse, född 1928 är bosa� i 
Nyköping

SM5CCE och SM5TK SM5CZQ och SM5TK
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En telegrafinyckel
G3YUH HOMEBREW MORSE KEYS 

h�p://www.atdi24.dsl.pipex.com/more_on_morse_keys.htm 

This is another very experimental 
key design, it has a sliding coun-
ter weight which alters the centre 
of gravity and also there is a so� 
coil spring to change the tension 
of the key when the weight has 
been set to the best “feel” posi-
tion for the operator, the changes 
are very subtle, again I’ve used 
adjustable bearing mounts so the 
bearings position can be set to the 

optimum in relation to the main 
arm. The top picture is now the 
finished key, the lower picture 
was the first prototype, it had a 
few constructional problems so 
I used most of the parts to make 
this modified version which has 
a be�er finish but still retains the 
nice feel to the action.. Just needs 
to be polished up and another key 
to the G3YUH collection!
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Summary in English

Page 4 Annual General Meeting protocol
Page 6 Midsummer SKD
Page 8 EUCW info
Page 10 New members, SM5TK Honorary Member
Page 11 A Telegraph key - G3YUH homebrew keys

SCAG
SCANDINAVIAN CW ACTIVITY GROUP

The SCAG annual general meeting 2009, in front row from left: 
SM5KRI, SM5CCE, SM5GRD,SM7CBS. 

Secretary SM1TDE behind his laptop and standing right SM0OY

Photo: SM7LZQ


