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Ledaren

Glöm inte...
Medlemsavgiften för 2010

De som inte har betalt får 
ett inbetalningskort med 

denna tidning.

SCAG NewsLe�er
Utgivningsplan 2010

Nr Stoppdatum postas
137 2010-05-24 v 24
138 2010-08-30 v 38
139 2010-11-22 v 50

 Det har varit en lång vinter 
och förhoppningen på bä�re 
konditioner dröjer. Vi hade en 
period den 12-16 februari där 
24 och 28 MHz öppnade upp 
ordentligt.

  Jag har hi�at e� mycket an-
vändbart verktyg på nätet för 
a� utvärdera min egen logg, 
samt a� samla annan intressant 
information. Webbadressen är 
h�p://www.clublog.org 

  Club Log är e� webbaserat 
program som använder en 
databas för a� analysera log-

gfiler som laddats upp i ADIF 
format. Med hjälp av den 
uppladdade loggfilen är det 
möjligt a� få tabeller där jag bl 
a ser vad jag saknar för DXCC-
länder på olika band. Det är e� 
ovärderligt verktyg och tjän-
sten är helt gratis.

  Vi e�erlyser bidrag till NL. 
Säkert finns det många som 
kan berä�a om någon intres-
sant förbindelse på CW. Nu 
närmast hoppas jag vi ses på 
årsmötet i Göteborg  

SM6CTQ, Kjell
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ÅRSMÖTE 2010

Medlemmarna i SCAG kallas härmed till ordinarie 
årsmöte i samband med SSA:s dito i Göteborg lördagen 
den 17 april 2010 kl. 1500. 
Mötesplatsen är Scandic hotell, lokal Kastanjen.

DAGORDNING

 1. Uppgörande av närvarolista samt kollationering av rösträ� .
 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringsman
  som jämte ordförande justerar protokollet.
 3. Godkännande av dagordningen och frågan om årsmötets
  stadgeenliga utlysande.
 4. Styrelsens verksamhets- och kassaberä� else.
 5. Revisionsberä� elsen.
 6. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
 7. Val av styrelse.
 8. Val av revisor och revisorssuppleant.
 9. Val av valberedning.
 10. Behandling av styrelsens förslag.
 11. Behandling av inkomna motioner.
 12. Fastställande av årsavgi� .
 13. Nästa årsmöte.

Väl mö�  önskar styrelsen för SCAG
gm Eric- SM1TDE
Sekreterare
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Scandinavian CW Activity Group
Balansrapport  Resultatrapport
2009-01-01 till 2009-12-31  2009-01-01 till 2009-12-31

Tillgångar  Intäkter
 Kassa -371 Medlemsavgi�er 16020
 Plusgiro 19713 -----------------------------------------
 Nordbanken 34570 S:a Intäkter 16020
------------------------------------------
S:a tillgångar 53912 Kostnader
    Newsle�er 2855
    Sponsring P29 3000
Eget kapital och skulder   Kontorsmtrl 1069 
 Eget kapital 42875  Diplom 227
 Förbetalda medlavg 9922  Porto 3088
------------------------------------------  Bankkostnader 459
S:a eget kapital 52797  Internet 324
    Reseersä�ningar 4077
----------------------------------------- ----------------------------------------------
Beräknat resultat 1115 S:a Kostnader  15099
   Rörelseresultat 921
   Ränteintäkter 194
   ---------------------------------------------
   Beräknat resultat 1115

REVISIONSBERÄTTELSE

Vid granskning av Scandina-
vian CW Activity Group (SCAG) 
räkenskaper för perioden 2009-
01-01 – 2009-12-31 har jag funnit 
dessa i god ordning, intäkter och 
kostnader är styrkta med erforder-
liga verifikationer, den kontanta 
kassan och behållningen på bank 
och postgiro har kontrollerats och 
vid årsredovisningen har förenin-
gens värdehandlingar uppvisats.

Mot förvaltningen och förenin-
gens verksamhet i övrigt enligt 
förda protokoll finns enligt mig 
icke anledning till anmärkning, 
varför jag föreslår avgående sty-
relse ansvarsfrihet för den tid som 
revisionen omfa�ar.

Västerås 2010-02-17
SM5KRI Krister Eriksson
Revisor
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Styrelse 
Ordförande SM6CTQ
Vice ordförande SM0OY
Kassör SM5CCE
Sekreterare SM1TDE
QRP-manager SM5GRD

Medlemmar
Under året har föreningen haft 154 
medlemmar från sex olika länder; 
I, LA, LY, OH, OZ samt SM där 
det sistnämnda som vanligt haft 
störst representation.

Möten 
Årsmöte avhölls i samband med 
SSA:s dito i Täby den 18 april. 
16 medlemmar samt två besökare 
var närvarande. Styrelsen har 
samverkat via e-post, telefon samt, 
givetvis, radiotelegrafering!

Ekonomi
Föreningens ekonomi har varit 
fortsatt god.

Newsletter
Under året utkom fyra utgåvor av 
Newsletter. Redaktören SM5KRI 
har gjort ett fortsatt förstklasigt 
arbete trots ibland bristande 
bidragsvilja från oss läsare. Vi 

har bjudits på artiklar om allt 
från bergsklättrare till renovering 
av gnistsändare.Redaktionen ser 
gärna att fler medverkar genom att 
lämna ett bidrag, stort som smått; 
allt välkomnas.

Anropssignalerna SCxAG
Ett hundratal QSO har loggats. 
Totalt har det med SCxAG-
signalerna körts nästan 24000 
QSO sedan starten i mars 2004. 
QSL-manager SM6CTQ lär hållas 
sysselsatt ett tag till framgent.

Tävlingar
Straight key day (SKD) är fortsatt 
vår populäraste aktivitet och under 
årets två aktivitetsdagar deltog 177 
stationer och 84 loggar sändes in. 
Nyårsdagen 2009 togs SKD hem 
av SM7BUA. Midsommardagen 
2009 vanns ”nyckeln” av 
SM7FBJ. Totalt delades 76 diplom 
ut bland deltagarna som bevis på 
deras fina telegrafi. Vissa diplom 
gällde bägge tillfällena. Andra 
bara det en av dagarna. För årets 
SKD har pristlegrafinyckeln, för 
midsommarupplagan, bytts ut mot 
plakett.

Verksamhetsberättelse för
The Scandinavian CW Activity Group (SCAG)

för år 2009
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Hemsidan
Webmaster har varit SM0OY, som 
låtit hemsidan vara under ständig 
förändring. Alla rekommenderas 
ett besök; bl.a. kan det läsas om 
telegrafihistoria, vår förenings 
ärevördiga dito samt SKD. Antal 
besök under 2009 var c:a 1137. 
URL-adressen kan numera även 
ses på sidan av SM0OY:s skåpbil. 

Övrigt
Med glädje har vi kunnat 
konstatera att vår fina logotype har 
börjat dyka upp på ett och annat 
QSL-kort, bl.a. C56SMT.

För SCAG
SM1TDE
Eric Wennström
Sekreterare

Nästa nummer av 
SCAG NL 137

Stoppdatum är 
24 maj 2010

planerat utskick V24

QRS-party!

Glöm inte FISTS/EUCW QRS 
Party April 2010.

För dig som vill köra lite lång-
sammare telegrafi (QRS) under 
några dagar: Måndag 26 april 
2010, 0001 UTC till fredag 30 
April 2010, 2359 UTC.

Enbart telegrafi, max 14 WPM 
(~70-takt)

Klasser: 
A: mer än 5W uteffekt,
B: mindre än 5W uteffekt,
C: SWL.

Anrop: CQ QRS 

Kontakter
Normala vänliga kontakter 
utan speciella krav med vem 
som helst i din egen eller 
motstationsens takt, alla QSO 
räknas.

För mera information, re-
gler hur du skickar in logg 
m.m. besök webbsidan 
h�p://www.agcw.org/eucw/
euqrs.html
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Resultat nyårsdagens SKD 2010-01-01

50 loggar - logs
92 deltagare - participants
515 utdelade omdömen - given marks
4,11 sni�betyg - average points
--------------------------------------------------
CALL log >=5 points marks
     total pts
SM7FBJ 1 1 4,72 19 89,6
SM7BVO 1 1 4,68 8 37,4
SM7BUA 1 1 4,67 26 121,5
SM7LZQ 1 1 4,64 12 55,7
SM6CVT 1 1 4,53 15 68,0
SM1DVV 1 1 4,53 13 58,9
SM1LF 1 1 4,51 11 49,6
SM6BHQ 1 1 4,50 7 31,5
SM5DXR 1 1 4,49 11 49,4
SM5CBV 1 1 4,39 15 65,9
SM5RN 1 1 4,36 11 48,0
SM0AOM 1 1 4,31 8 34,5
SM5OCK 1 1 4,30 7 30,1
LA5FH 1 1 4,24 8 33,9
SM4OY 1 1 4,22 5 21,1
SM7FDO 1 1 4,21 11 46,3
SM6CSB 1 1 4,20 6 25,2
SM7DDR 1 1 4,20 6 25,2
SM0GOO 1 1 4,19 8 33,5
SM4SEF 1 1 4,18 6 25,1
SM6EVE 1 1 4,14 23 95,2
SM2EKA 1 1 4,12 10 41,2
SM6BZE 1 1 4,11 7 28,8
OH7QR 1 1 4,11 11 45,2
OZ8SO 1 1 4,10 5 20,5
SM1IRS 1 1 4,08 10 40,8
SM6CLU 1 1 4,03 11 44,3
SM6HDY 1 1 4,01 12 48,1
SM1CXE 1 1 4,00 11 44,0
SM3XUD 1 1 4,00 7 28,0
SM6EAK 1 1 4,00 5 20,0
SM5XAX 1 1 3,85 8 30,8
SM7CFF 1 1 3,78 13 49,2

SE6M 1 1 3,71 7 26
LA7JS 1 1 3,85 10 38,5
LA2OG 1 1 3,67 7 25,7
SM5TAE 1 1 3,62 10 36,2
SM4NSS 1 1 3,62 11 39,8
LA6UH 1 1 3,60 6 21,6
SF4J 1 1 3,42 6 20,5
SM6YJS 1 1 3,38 5 16,9
LA7TJ 1 1 3,35 11 36,9
SM0NFA 1 1 2,90 8 23,2

Ej logg - no log
OZ5RM 0 1 4,27 6 25,6
SM7DAO 0 1 3,32 6 19,9

Färre än fem - less than five marks
CT4CH 1 0  2 7,8
SM5AKU 1 0  3 12
SM5CJW 1 0  1 4
SM5OUU 1 0  2 8,3
SM6AAL 1 0  3 10,5
SM6CBQ 1 0  4 14
SM6MIS 1 0  2 7

Deltagit - taken part
DJ2OD 0 0  1 3
DJ3GS 0 0  1 4
DK2SB 0 0  1 3,3
DL3AL 0 0  1 4,1
DL3FDD 0 0  1 4
DL5CL 0 0  2 7
DL9CM 0 0  1 4
F5UBH 0 0  1 3,8
G0IBN 0 0  1 4,8
G3ASG 0 0  1 3
HA5AEK 0 0  1 4
IW3BEN 0 0  1 4
LA5TH 0 0  1 4,5
LA9QV 0 0  3 10,9
OH6ZS 0 0  1 3
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OK2HPH 0 0  1 3
ON6ZJ 0 0  4 17,4
PA7ZEE 0 0  1 5
RA3QO 0 0  1 4,7
RK2FWN 0 0  1 5
RU6AM 0 0  1 5
SK6BH 0 0  1 3,8
SM0AIG 0 0  3 14,5
SM0HO 0 0  1 3,8
SM0KFR 0 0  1 3,5
SM2HQW 0 0  1 3
SM3CRY 0 0  1 3
SM3GSK 0 0  1 5
SM4TU 0 0  1 3,3
SM5LSM 0 0  1 4,2
SM5ON 0 0  1 5
SM6LRD 0 0  1 3,5
SM7CHX 0 0  1 4,8
SM7LQV 0 0  4 13,4
SM7UDT 0 0  1 3,8
SP5CKA 0 0  1 3
UR3II 0 0  1 4
YL2GP 0 0  1 4
YO3YZ 0 0  1 3

Edition 2010-01-20 /SM0OY

KOMMENTARER, HÄLSNINGAR
In their original language

E� urval presenteras här så långt 
utrymmet räcker, alla kommentarer 
finns på hemsidan www.scag.se

Redaktionen.

SM2EKA
SKD, Straight Key Day betyder a� 
man lägger buggen/manipulatorn 
åt sidan och a� man i stället kör 
telegrafi i lugn och ro med vanlig 
telegrafinyckel. Ingen stress och alla 
får en personlig ’touch’ på signalen. 
Tävlingsmomentet är a� man skall 
bedöma telegrafin i en skala 1 - 5, där 

5 är bäst. De�a var 3:e nyårsdagen 
som jag var med och denna gång tog 
jag fram och använde 12 av mina 
18 telegrafinycklar. Använde lite 
krokodilklämmor mm för a� få det 
a� ’tuta’. 

På bilden är de 12 nycklarna framför 
riggen (körde QRP med 10W på 80 m 
med K3an)! 

Från vänster till höger körde jag på 
respektive nyckel: SM1LF, SM5RN, 
SM6HDY, SM5CBU, SM4OY, LA9QV, 
SM3XUD, SM0TAE, SM6YJS, 
SM6CLU och SM5DXR. 
Den 12:e nyckeln användes för a� 
ropa y�erligare CQ men var tyvärr 
tvungen a� gå QRT. Hade jag ha� 
mer tid så kanske alla 18 nycklarna 
få� jobba. 

Sammanfa�ning: Mycket bra cw från 
alla (över medel) samt a� det var lite 
svårt a� anpassa sig för de olika ny-
cklarnas balans och känsla. Några av 
dem använde jag för första gången. 
Favoriten är nog den 6:e från vänster, 
en över 100 år gammal Ericsson-ny-
ckel. 73 Rune

SM4SEF
QTH Grums
Samtliga QSO körda på 80 m.
73 de Bosse
.
SM5RN
SKD endast på fm. Sedan var jag på 
besök hos en nyss fylld 65 åring hela 
e�ermiddagen till ganska sent.  Trev-
ligt a� vädra 
handpumpen igen. 
73 de Derek
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SF4J 
QTH Gränby i Kumla
Det blev inte så många qso i år.
Key en gammal LME
73 de Lennart

SM0TAE
Årets första SKD körde jag från hem-
ma-QTH i Tyresö. Totalt blev det 10 
QSO:n denna gång, alla på 80-meter. 
Önskar alla e� Go� Ny� Radio-År!
73 de Robert

SM5AKU
QTH VINGÅKER
Seg start denna nyårsdag, dock ej 
pga starka våta varor, fastmer a� det 
vart det lite sent (c:a 0230z) omkull 
och sov sedan mycket go�. Körde tre 
kontakter på em och tänkte fortsä�a 
senare. Misstag! Det var klena konds 
och det hördes myckat få deltagare 
i min RX, så det blev knepigt a� få 
ihop ens de nödiga fem. Vid 2142z 
hi�ade jag Karl-Arne/AOM som räd-
dade mig med e� femte QSO.

Kör sedan några månader en Ten-
Tec Argosy-II som omtänksamma 
ham-vänner har skramlat ihop till och 
skänkt mig. Tre�io wa�ar räcker 
långt trots klen antenn, endast en 21m 
lång tråd 4 m över gårdsplanen och 
en motvikt utlagd lite på måfå. Har 
en MFJ matchlåda som tyx kunna ta 
hand om det mesta. Den lilla radjon 
har utmärkt QSK och bra cw-filter 
men har en del knepigheter för sig. 
AGC’n är “smällig” och lite seg. 
Skruveri och utredning pågår. Den 
dubbeltungade pumpen från Marinen 
tjänstgjorde även i denna SKD.
73 de Janne

SM1IRS
Första SKD testen för mig - trevligt 
och kul sä� a� köra “contest” på. Har 
renoverat min gamla telegrafnyckel 
M3939-202010. Med polerad bakelit 
- glänsande som en spegel och gnist-
rande förnicklade delar visade den 
sig även a� göra e� utomordetligt fint 
jobb på SKD.

Försökte lite på 40m och 20m men det 
gav inga SKD QSO. De första QSO:na 
i testen kändes som a� “tugga trasor” 
men sen släppte det - om det var 
ringrost eller ståendevåg e�er nyårs-
firandet som var orsaken är inte värt 
a� veta.
73 de Anders

SM6EVE
Första gången jag deltar i SKD. Lärde 
CW i Flygvapnet under 2 år, 1966-
68, och det blev sedan mi� yrke och 
inkomst t.o.m. dags dato, jag jobbar 
fortfarande inom shipping fast iland. 
Var finns alla dessa goda SM tele-
grafister under året, bakom buggar 
eller bara inaktiva? En fröjd a� höra 
dem. Använder här en Televerkets 
fartygsnyckel, blad�ädrad på mar-
morpla�a. By�e då och då under 
dagen  till SRA:s dubbeltungade typ 
SGN-641 (med grönt frostlackerat 
lock och på tung järnpla�a, en vacker 
pjäs men kontakterna slitna och 
hänger sej ibland -ofrivillig QTG). Vet 
någon om och var man kan finna 
nya? Ser fram emot midsommarda-
gen 2010. 73 de Bernt
ex SM6EVE/MM, EL0BC/MM, OA4IU

SM7FBJ
Jag besvärades av kra�iga störningar/
brus på S-9+5dB av någon sorts styrn-
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ing under hela SKD. Har ha� de�a 
problem sedan e� par månader, an-
mälan till Elsäkerhetsverket är gjort. 
Kul med så många deltagare och fina 
handstilar. Tyvärr blev jag tvungen a� 
avsluta en del QSO:n lite abrupt pga 
av det kra�iga bruset, vilket jag hop-
pas de som drabbades har förståelse 
för. Problem med svårlästa handstilar 
fann jag dock aldrig. Jag håller hand-
pumpen igång till nästa SKD!
73 de Bjarne

SM5CJW
Jag körde den här gången från Madei-
ra, CT3. Jag trodde inte a� jag skulle 
kunna vara med p g a min QRPP och 
de något usla konditionerna. Nåväl, 
e� QSO blev det i alla fall och jag är 
medveten om a� jag behöver minst 
5 för a� delta i SKD tävlingen men 
min motstation skall i alla fall be-
tygsä�as. Min station: CT9/SM5CJW 
Funchal, Madeira. Min KX1 med 1W 
ut och 9 m tråd på e� 4 m-metspö på 
balkongen funkade bra, men mindre 
bra i SKD-sammanhang var kanske 
den minimala nyckeln - en mikro-
brytare, stor som en sockerbit. Med 
den telegraferade jag mot t ex knäet, 
andra handen eller så - bara inte mot 
bordsskivan e�ersom min fru och son 
tyckte a� det väsnades för mycket då. 
Totalt körde jag 102 QSO därifrån.
72 de Bosse
SM5CBV
Jag kom igång lite sent och vid 17-
tiden blev det tyst vad SKD-stationer 
beträffar. Jag provade också 40 och 30 
meter, men på 40 pågick en test och 
inga var aktiva för SKD. Nu ska jag 
öva duktigt med min gamla Öllerny-
ckel och ser redan fram mot SKD på 
midsommardagen den 26 juni 2010. 

Ber a� få önska en god fortsä�ning 
på 2010 och hoppas vi hörs och ses 
under året.
Bästa 73 de Bruno

SM6DHY
Kul med SKD.Fick sluta lite tidigt pga 
den höga brusnivån och störningar. 
QTH Stenungsund
73 de Leif

OH7QR
Rig: FT-897D 100W
Ant: loop på 80M, doublet på 30M 
Nyckel: “The Swedish Key” nr 2289. 
Alla var ganska bra. Jag ropade CQ 
SKD också på 14 MHz, men fick inga 
svar. Tack för SKD, det var trevligt 
a� träffa så många som körde med 
handpump. Jag tillönskar alla e� Go� 
Ny� År och hoppas a� vi hörs igen 
på midsommardagen.
73 de Erkki

SM6EAK
Hej! Något förvånad “ramlade” jag 
in i denna “test” på Nyårsdagen. Det 
var riktigt roligt a� höra så många 
med telegrafinyckel denna Nyårsdag 
2010. QTH Strömstad / darrhänt? 
Snart 73 år.
73 de Göte

SM6BHQ
Pga störningsproblem i mi� hem-
QTH i Alingsås så fick jag köra SKD 
från radioklubben i Vårgårda som lig-
ger på Tånga Hed (QTH JO68JA).
73 de Henry

SM5OCK
Det är alltid lika trevligt a� få starta 
det nya året med SKD. Kan det bli 
bä�re?! Snygg CW från alla som jag 



12  •  SCAG NL no. 136 

körde. I år fick den gamla Öller-nyck-
eln åter arbeta trots sin ålder, minst 
120 år. Vi hörs nästa gång. 
73 de Håkan

SM6BZE
Det blev några QSO, trots QRM från 
grannens plasma-TV. Och ja - det är 
en SAMSUNG!
73 de Kurt

SM6CLU
Lika kul som vanligt med kroppsnära 
cw! 73 de Lennart

SM6YJS
Rig: TS-940; ant dipol f 160m + man 
tuner AT1KM; QTH locator JO78EQ, 
dvs Undenäs
73 de Malte

SM7BUA
Körde e� antal timmar på SKD. Som 
vanligt roligt a� träffa alla duktiga 
CW operatörer, men saknade faktiskt 
många i år. Var höll de hus, eller var 
det dåliga condx mot SM5 och SM3? 
För mig tog konditionerna helt slut 
e�er ca. kl 17.00, och trots PA på 700 
wa� kunde jag inte göra mig hörd. I 
år körde jag med min trogna Swedish 
Key, mjuk och behaglig a� nyckla. 
Station: IC 781 + PA SB220. Ant: 
G5RV. QTH Ljungby
73 de Mats

SE6M
Totalt 6 QSO, men det började bli bes-
värligt med axel och arm redan e�er 
e� par QSO. Är tyvärr bara vid SKD 
som jag kör med handpump, så man 
får ju skylla sig själv...

Roligt i vart fall a� vara med i denna 

“tävling då man utväxlar lite mer än 
bara RST och namn. Körde som så 
många andra gånger med bara den 
enklaste form av telegrafinyckel, 
men det fungerade det med. Har by� 
transceiver sedan senaste gången som 
jag körde med handpumpen, så 
anslutningskontakten stämde inte till 
min nuvarande FT-897D, så jag fick 
löda om kontakten innan jag kunde 
bli QRV.

Det kändes som en evighet a� inte 
kunna svara mina motstationer då 
dom till a� börja med ropade CQ 
utan a� få svar... hihi Väl mö� på 
banden i framtiden, god fortsä�ning
på den nya året!
73 de SE6M Mats i Lilla Edet 
(SM6PWQ)

SM1CXE
Bra aktivitet och många fina cw-ops. 
Vårt lilla SM1-distrikt hade 4 repre-
sentanter i SKD - inte illa eller hur? 
73 de Roland SCAG # 084

SM7BVO
Skickliga oprs och bra konditioner 
bäddade för en trevlig dag med 
handpumpsgänget. Till Er Alla “ETT 
GOTT NYTT ÅR “
73 de Rolf

SM2EKA
Åter tack för en trevlig ’test’! Svårt 
med betyg denna gång, alla var ju så 
bra! Se mera på  www.fura.se 73 och 
god fortsä�ning de Rune i Vännäs

SM6CSB
Sa�e mej med tvekan vid riggen och 
stämde av den till 80 CW. Min 69åriga 
vänsternäve (är faktiskt nästan vän-
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sterhänt) visade sig vara påfallande 
ovan vid handslagen CW, men e� 
antal motstationer kunde tydligen 
läsa den. Kallast hade nog OH7QR 
med minus 19 grader. Minst två hade 
nyckel gjord av Öller et Co, och det 
var kul, för själv använder jag en ny-
ckel gjord e�er samma utseende, men 
med marmorpla�a i bo�en. Kan inte 
ge någon betyget lägre än 5, e�ersom 
jag kunde (borde kunnat) läsa vad 
som slogs, Borde, om inte litet QRM 
kommit i vägen.
73 de Harald

SM7FDO
QTH nära ANEBY. 
Ql aktivitet. Många deltagare som är 
svåra a� betygsä�a, då de flesta kör 
mycket fint. Tnx es vi hörs under året!
73 de Lasse

SM1DVV
Bä�re sänt i SKD än aldrig! Det var en 
tämligen jämn stil på alla deltagarna, 
men Janne AKU var som vanligt en 
höjdare a� lyssna till. Håkan OCK 
låter inte oäven han heller. Tack för 
en trevlig upplevelse.
73 de Stefan

SM0NFA
Få stationer qrv under förmiddagen. 
En del qrm från contest. Under sen-
are delen fler aktiva och mindre qrm 
från contest. Som tidigare år anser jag 
a� kvaliteten på svenska amatörers 
sändning på handpump är god. bcnu 
midsommardagen
73 de STIG (ztig på cw)

SM7LZQ
Körde denna gång med en L-M Erics-
son-nyckel. Rig IC-756PRO3 med 100 

wa� till en G5RV. Provade lite på 40 
och 30 meter utan resultat. Test på 40 
meter gjorde a� det var extra trångt. 
Hoppas vi hörs på midsommardagen, 
men kanske blir det e� “SCAG QSO 
Party”, som var tänkt a� äga rum vid 
vårdagjämningen, enligt planerna 
som kom fram på årsmötet i våras?
73 de Thorbjörn 

LA7TJ
Kommentar. Bra aktivitet, men hvor 
bliver LA-erne av?
73 de Torleif

SM5XAX
Flera av dessa QSO var nya bekant-
skaper för mig. Roligt med nya mot-
stationer. Skd-dagen blev bra med 
fina signaler fram till e�ermiddagen 
då QRN QRM övertog 80-m bandet. 
Lyssnade igenom de andra banden 
oxo men inga SKD-anrop där.
73 fm Ulla

LA2OG
Takk for SKD. Det er � å pröve 
“handpumpen” iblant. Jeg har led-
dgikt og er stiv i handleddet, men det 
går ganske så bra! Rig her er ICOM 
IC-746 med 2x40 m doubletant via 
MFJ-tuner. Handpumpen er av L M 
Ericsson fabrikat på marmorplate, en 
helt utmerket nökkel.
73 de Per

SM4OY
Nyårsgäster hindrade aktiv SKD-
körning. Men det blev i alla fall några 
trevliga kontakter.
73 de Lars
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C56SMT - SM1TDE i Gambia

Under flera år närde jag och min XYL 
Sara planer på a� åka till något land i 
Afrika. 2004 var vi i Tanzania under 
några veckor och den resan hade 
givit oss mersmak. Sedan dess har vi 
få� två barn, idag 4 respektive 1 år 
så det kunde inte bli en repris på den 
resan då vi bodde under y�erst enkla 
förhållanden och rörde oss runt en 
del i landet.

Valet kom nu a� falla på Gambia, 
landte är sedan 1960-talet e� charter-
resmål och för oss med radiointresse 
lockar givetvis gamla offshorestatio-
nen Radio Syd och släkten Wadner. 
I min QSL-samling från BC-lys-
snartiden finns f.ö. e� QSL-kort för 
den specialsändning som Radio Syd 
gjorde på kortvåg för 25 år sedan eller 
så. Det hade sedan dess varit en dröm 
för mig a� få besöka stationen.

E�er a� Radio Syds antennmast rasat 
2002 byggdes stationen istället om till 
e� litet vandrarhem. Vi kom a� bo 
där första veckan.

Jag presenterade mina planer på 
SSA:s årsmöte i Täby i samband med 
e� föredrag jag höll om DX-trafik och 
dito expeditioner. E�er de�a fanns 
ingen återvändo så jag sa�e igång 
a� undersöka hur jag skulle få fa� i 
en licens. Jag postade de handlingar 
som behövdes i god tid till licens-
myndigheten GRTS och sedan var 
det bara a� vänta. Jag hade av Radio 
Syd få� telefonnumret till personen, 
Mr. Yankouba Touré, som är ansvarig 

för amatörradio och ringde honom e� 
par gånger. Jodå, han hade få� min 
ansökan och visst skulle jag få sig-
nalen C54A. Det var bara a� besöka 
honom när jag var på plats så skulle 
det ordna sig formellt. 

E�er de�a fick jag emellertid veta a� 
det skulle bli problem a� få radion 
genom tullen utan gambisk licens i 
handen så jag bad folket på Radio 
Syd om hjälp. De besökte Mr. Touré 
dagen innan min avresa och kvit-
terade ut mina handlingar. Fick sedan 
licensen skickad via e-post och e�er 
genomläsning kunde jag konstatera 
a� signalen hade blivit C56SMT. 

Jag packade ned min gamla trotjänare 
Kenwood TS-570S i handbagaget 
ihop med nödvändiga tillbehör. En 
isärplockad Icom IC-706, reservrig, 
fick gå i det bagage som checkades 
in (flygbolaget tillät oss släpa med 
46 kg bagage var, det var ju inte bara 
radiogrejor jag skulle ha med, XYL 
och två små barn kräver ju en del 
också…)
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Den 9 december på kvällen bar det 
av från SM1. Vi skulle flyga morgo-
nen e�er från Bromma så det fick 
bli en överna�ning i SM0 med tidig 
uppstigning, halv fem, för flyget till 
Banjul morgonen e�er.

Vi skulle mellanlanda i Bryssel och 
vänta e� par timmar där innan det 
skulle bära vidare av mot Gambia. 
Väntan kom a� bli på 10 timmar 
innan flygbolaget äntligen fick fram 
en flygduglig kärra. Vi kom fram till 
Banjul vid halv tre på morgonen och 
det kom ta y�erligare en dryg timma 
innan vi hade få� ut vårt bagage och 
a� jag e�er en längre diskussion i tul-
len fick med min TS-570.

Mr. Touré på GRTS hade informerat 
mig i förväg om a� tullen o�a upp-
trädde ”very strange” trots a� han 
följt alla föreskri�er. Det gick bra 
tillslut. 706:an som låg i en annan 
väska upptäcktes inte. Vid femtiden 
på morgonen kom vi så fram till 
Radio Syd där Constance, do�er till 
den legendariske Bri� Wadner, med 
sambo Benny tog emot oss och visade 
oss runt innan vi stöp i säng.

Senare på dagen skulle jag försöka 
betala min licens och de�a görs hos 
ska�emyndigheten, Gambia Revenue 
Authority inne i centrala Banjul. Det 
blev en hel massa springande fram 
och tillbaka till olika personer innan 
det var klart. Jag var först tvungen 
a� registrera mig och betala en avgi� 
som ska�ebetalare (!) och sedan 
kunde jag vandra vidare bland 
tjänstemännen. Licensen kostade 
1000 Dalasi, ungefär 250 kronor, och 
skulle betalas hos avdelningen för 

mobiltelefoni! Nu behövde jag mer av 
den lokala valutan och gick med mi� 
MasterCard i högsta hugg till när-
maste bankomat, det fanns go� om 
dessa i Banjul. Det här verkade inte 
bra, MasterCard accepterades inte 
någonstans och då var jag inne på e� 
15-tal banker och frågade. I Gambia 
är det VISA som regerar.

Fick veta a� det kanske kunde gå i 
Bakau så det blev en taxi dit. Inte då. 
Vidare till det stora turistcentret Sen-
egambia där jag från taxin mest av en 
slump ser en bank med MasterCard-
skylt. Jodå, u�agsautomaten hade 
till och med text på svenska, den var 
tydligen kopplad via en bank i Sver-
ige men inte kunde jag få ut några 
pengar inte. Jag hade inte passet med 
mig. Tillbaka de två milen till Radio 
Syd och med mi� pass i handen fick 
jag ut en rejäl bunt Dalasi. (Penga-
bekymret var inte över för de�a, 
banken kom a� vara stängd en lång 
period kring Jul och när den väl var 
öppen fungerade inte u�agsmask-
inen. Om ni drabbas av dylikt så kan 
jag rekommendera Western Union 
men, av egen erfarenhet, tag reda på 
vad som gäller innan ni reser iväg!)
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På kvällen var det dags a� känna lite 
på banden så jag och Embla sa�e upp 
en stegmatad dipol på 2x20 meter och 
sedan var jag igång på 30m. Första 
QSO kördes den 11 december kl. 
1952z med K1VMI. Jag fortsa�e sedan 
på 40m CW och lockade fram en hyg-
glig pile-up ur vilken SE2T plockades 
fram som första SM i loggen och QSO 
# 20.

Snart blev jag varse a� familjesemes-
ter kombinerat med amatörradio inte 
var något som passade mig. Det kom 
a� bli blo� 750 QSO loggade under 
den första veckan, alla på CW. Jag var 
aktiv på 40-17m och det blev en hel 
del SM kört.

Radio Syd visade sig som väntat 
vara e� utmärkt QTH. Huset lig-
ger hundratalet meter från Atlanten 
och det saknas grannar. Vill man 
så går det a� koppla in sig på det 
jordnät som användes för deras mel-
lanvågssändare och om man sedan 
riggar upp sin station inne i deras 
gamla sändarrum så känns verkligen 
historiens vingslag! I de�a rum finns 
båda deras sändare kvar samt en hel 
del gammal studioutrustning såsom 
de tydligen välkända Lyrec-rullband-
spelarna.

Tyvärr insåg vi snart a� Radio Syd 
inte passade oss som barnfamilj. Det 
var för långt till serviceinrä�ningar, 
lite väl för primitivt för oss samt helt 
tomt på folk, våra krav hade verkli-
gen ökat sedan Embla och Hilda kom!
Därför valde vi a� lösa ut oss i förtid 
och begav oss till e� ställe vid Para-
dise Beach, en plats som ligger mel-
lan Banjul och Senegambia. Trodde 

vi. Det visade sig när vi väl sa� i 
taxin finnas fler stränder med de�a 
namn (inte så konstigt kanske) och vi 
skulle till en plats, Sanyang village, 
30 km söder utmed kusten. Nå, deras 
hemsida hade ju lovat guld och gröna 
skogar så vad kunde gå fel? I stort 
se� allt, visade det sig. 

På plats visade sig ingenting stämma; 
ingen elström, poolen var tom, restau-
rangen stängd och killen från Finland 
som ägde det hela var i Mora (!) och 
jobbade, nu blev vi lite uppgivna. Vi 
beslutade oss a� stanna i alla fall över 
na�en för a� sedan bege oss in till de 
mer kända turistområdena och leta 
hotell. 

Jag gav nu upp radiokörandet och lät 
familjens behov gå före. För a� rensa 
huvudet lite tog jag en promenad för 
a� leta upp stranden som visade sig 
ligga 3 km bort. Väl där förstår jag a� 
namnet Paradise Beach inte var gripet 
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ur lu�en. Ser snart en restaurang och 
går in för a� ta en pilsner och fråga 
om det fanns något boende i närhet-
en. ”Vi har flera tomma rum” fick jag 
veta och e�er en snabb ti� bokade jag 
in oss. Tog en språngmarsch tillbaka 
till Sara och barnen, nu var det den 
absolut hetaste tiden på dagen, puh, 
och vi gick sedan tillbaka alla fyra för 
a� kolla. Nu skulle det bli bra!

Vi kom a� stanna i Sanyang fyra nät-
ter och denna plats var helt underbar. 
Lång fin strand, trevligt folk, fint 
rum och mycket bra service. Priset 
var även det inget a� anmärka på; 
500 Dalasi/na�en. Elverket slogs på 
vid 19-tiden lokal tid och behölls på i 
stort se� hela na�en. Jag fick snabbt 
upp 2x10m i min glasfibermast 
från DK9SQ och det blev 600 QSO i 
loggen, nästan alla på 40m CW. Jag 
var alldeles för trö� e�er dagarnas 
bestyr så somnade tidigt varje kväll, 
som sagt, familjesemester och DX-
pedition var ingen bra kombination.

Det började bli dags a� dra vidare så 
vi bokar in oss på e� hotell, African 
Village, i Bakau som ligger utanför 
Banjul dit vi kom den 22 december. 
Tanken om a� åka runt lite mer i 
landet gavs nu upp, mest för barnens 
skull.

Hotellet visar sig ha goda radiomöj-
ligheter men inte från det rum vi 
bokat och tyvärr var de som låg bät-
tre till alldeles för små för oss. Mina 
2x10m skulle jag nog i alla fall kunna 
få upp och antennen skulle få fri sikt 
ut över Atlanten. Med tanke på a� 
hotellet dessutom låg på en klippa 
med säkert 30 meter ned till stranden 

borde det kunna iväg dra fint sig-
nalmässigt. Mest för a� kolla av even-
tuell störnivå så knåpade jag till en 
vertikal dipol för 20m som matades 
med en stump 450 ohms stege och 
tejpades fast på min teleskopmast. 
Banden var nästan helt rena och mas-
sor av stationer hördes.

Jag stämde av denna simpla kreation 
på 17m och ropade CQ. Jösses! Fick 
full pile-up på mig från Europa och 
de�a på en antenn som bara var e� 
experiment. Tack vare de�a kom jag 
mig aldrig för a� sä�a upp någon 
annan antenn, det gick så fint på både 
20 och 17m a� jag inte kände behov 
av fler band. Jag var visserligen då 
begränsad till aktivitet på dagtid eller 
tidig kväll men så fort jag kom igång 
blev det bra fart.

Jag kom under de kommande 11 dyg-
nen logga 1700 QSO. Passade på a� 
köra när Hilda sov och de andra var 
i poolen och härjade. Tidig morgon, 
runt 07z, var det Europa och lite JA 
som gällde på 20m, senare runt 10z 
hade 17m vaknat till mot EU. På e�er-
middagen, runt 13z fortsa�e jag på 
samma band med a� avverka QSO 
med kontinenten norröver och någon 
timma senare började USA gå igenom 
också.

De sista dagarna upptäckte jag också 
a� USA gick mycket bra på 20m runt 
18z, knappt något från Europa hördes 
då. SM gick mest hela dagarna och 
jag kom a� logga över 150 QSO. 
Roligast var det givetvis när någon 
hemifrån eller någon annan av mina 
närmaste vänner inom radio ropade 
in. På Jula�on hölls sked med SM1 
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SCAG skall stödja och uppmuntra amatörradiotelegrafi 

SCAG skall verka för ett gott uppförande och god trafikkultur på 
amatörradiobanden.

SCAG skall genom olika aktiviteter upprätthålla och förbättra tel-
egrafifärdigheten hos radioamatörer.

SCAG skall verka för nordiskt samarbete och gemenskap för att få 
goda internationella relationer. 

och min far SM1WXC fick önska sina 
barnbarn God Jul på 17m SSB, gissa 
a� det uppska�ades av farmor och 
farfar hemma på ön! 

Den 3 januari kl. 0910z loggade jag 
mi� sista QSO och den äran fick 
SM6LPF på 20m CW. Jag hade då 
exakt 3100 QSO, varav 3090 på CW, 
inklusive duble�er i loggen. Flest 
QSO, 1187 st kördes på 17m följt av 
20m med 1007, 40m med 589 samt 
30m som gav 317 QSO.

Under resans gång uppdaterade jag i 
mån av tillgång på Internet min logg 
på www.clublog.org. Där går det 
även a� beställa QSL on-line, dock 
behöver ni i SM inte göra de�a för jag 
skickade kort till alla via byrån bara 
en månad e�er a� jag kom hem.

Om några år börjar det säkert suga 
lite i restarmen igen, vi får se varifrån 
vi hörs då!

73 de Eric – SM1TDE
DX-calls: OD5, TF, JW, 5H3, OA4, OJ0, 
HS0ZHR samt nu senast C56SMT.

Redaktionellt

Ont om bidrag även denna gång, men 
man gör så go� man kan. Även du 
kan hjälpa till med något litet bidrag 
till NL, stort som små�!

Vintern har nog hållit oss alla i e� 
järngrepp, snösko�ning, snöhögar i 
gatukorsningar, isiga gator och vägar 
m.m. - För e� år sedan när du läser 
de�a sa� jag i skogen i Skultunatrak-
ten, barmark och några få plusgrader 
med QRP-riggen och en antenn i en 
tall...

Men nu är det ännu snö och en bit 
kvar innan allt försvinner. Än har 
inga vårtecken visat sig, men det 
kommer vilken dag som helst. Tur 
a� man har andra hobbies a� pyssla 
med under vintern. 

Snart är det årsmöte, vi medlemmar i 
SCAG träffas i Göteborg i april.

73 de SM5KRI
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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 137 sommarutgåva: 24 maj 2010 planerat utskick v24
Välkommen med ditt bidrag!

Vårens telegrafinyckel

MINIATURE TILLOTSON CAMELBACK KEY:
Tiny brass-lever camelback key with 3-3/4” lever stamped Tillotson, 6 Dey 
St.New York, no spring adjusting screw, a lock screw on the steel trunnion 
sha�, miniature knob, & brass base stamped 2048.

© www.W1TP.com - Telegraph Museum



20  •  SCAG NL no. 136 

Summary in English

Page 4 Annual  General Meeting
Page 8 New Years Straight Key Day
Page 14 SM1TDE operating from Gambia

SCAG
SCANDINAVIAN CW ACTIVITY GROUP

EARLY OTTOMAN EMPIRE TURKISH TELEGRAPH KEY:
This early Turkish land-line telegraph key was found in an antique 
store in Istanbul in 2003. The le�ers stamped into the bo�om of the base 
suggest that it was used during the O�oman Empire.

© www.W1TP.com - Telegraph Museum


