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Ledaren

Helgen 18-19 september gick 
den för Sveriges del största tel-
egrafitävlingen på de olika HF-
banden. Tävlingen som även är 
en landskamp mellan de olika 
nordiska länderna tilldrog sig 
stort intresse. Många har varit 
i kontakt med mig och påtalat 
det onödigt höga telegrafitem-
pot och då o�a även den dåliga 
teckengivningen. I tävlingen 
ger man e� kort tävlingsmed-
delande bestående av e� löp-
nummer på kontakten som 
kvi�eras av motstationen som 
ger si� löpnummer. 

Det finns olika telegrafipro-
gram där man kan träna QSO i 
tävlingsform för a� bli bä�re på 
a� uppfa�a anrop när många 
anropar. Betydligt lugnare är 
det i de olika NAC-tävlingar-
na. Jag besökte SM6QA (bild 
till höger) som var aktiv från 
klubbstationen SK6WW. KG 
hade dagen till ära tagit på sig 
SCAG-tröjan och hoppades på 
e� bra resultat i tävlingen som 
gick på 1296. Det blev totalt 45 
QSO och en �ärdeplats.

DX-mötet i Karlsborg är avs-
lutat och många föreläsare 
lovordade kommunikation 
på CW som o�a tilldrog sig 
störst intresse vid kontakt med 
olika rara DXCC-länder och 
svåråtkomliga IOTA-öar. Jag 
hoppas a� även kommunika-
tion mellan SCAG-medlemmar 
ökar i intresse. Vi har o�a talat 
om 3535 kHZ som en samlings-
frekvens. Skall vi göra e� ny� 
försök?
Vi hörs på CW!

/Kjell SM6CTQ
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SSC -SCAG sprint CUP!

Resultaten från första 
provköret av SCAG Sprint Cup 
del 1 2010-07-26

SCAG members
SM4DHF 79
SM7BUA 72
SF3A  71
SM5AJV 71
OH6DC 68
SC5AG 65
SC6AG 63
SC1AG 60
SC0AG 57
SA6N  32

Not yet members
SK6HD 79
SM5DQE 79
HA1AG 42
SM6MIS 39
SM4ALB 38
DL6KVA 32

Calls found in the logs
G0PMX
OH1NDA
OZ8SO
SM0AXM
SM2VMW
SM4BZH
SM6X
SM7MHC

På åter hörande i nästa omgång 
som är den 25:e oktober

Let’s meet again October 25th 

Första SSC är nu historia. Vad tyckte ni?
The first round of SSC now is history. What are your opinions?

Sänd logg + kommentarer till:
Please send your log and comments to:

scag@scag.se
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Nästa nummer av 
SCAG NL 139
vinterutgåva

Stoppdatum är 
22 november 2010

planerat utskick v50

Kom a� tänka på a� det kan 
vara intressant för SCAG-med-
lemmar a� påminnas och de�a:

Öva CW on-line.
En påminnelse om en suverän 
möjlighet a� förbä�ra sina CW-
kunskaper. Denna sida (se länk 
nedan) är lämplig såväl för ny-
börjaren som för den erfarne. 
DJ1YFK Fabian har konstruerat 
CW On Line och man behöver 
inte ladda hem något program 
och a� använda de�a kostar 
ingenting. 

Det finns till och med informa-
tion på svenska. 

DJ1YFK Fabian är en ung kille 
som brukar finnas med i täv-
lingar om High Speed CW 
som hålls årligen i något land 
i sydöstra Europa. Unga tjejer 
från östländerna, främst Ryss-
land, brukar vara ena hejare på 
telegrafi.

Kolla in Fabians sida för CW-
inlärning och träning. Den pas-
sar för oss alla som vill förko-
vra oss i denna ädla konst.

http://lcwo.net/?p=main

73 de Rune SM5COP

Träna telegrafi!

w1tp.com
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Resultat midsommardagens SKD

RESULT SKD Midsummer’s day 2010

Fullständiga resultat och kommentar-
er finns på vår hemsida - All results 
and comments - please check our 
website  www.scag.se

Call log >=5 avrg mks points
GOLD
SM5DXR Y Y 4,82 9 43,40

SILVER
SM7BUA Y Y 4,74 19 90,10

BRONZE
SM3LF Y Y 4,69 16 75,00

SM0AIG Y Y 4,67 12 56,00
SM7LZQ Y Y 4,62 9 41,60
OH7QR Y Y 4,59 11 50,50
DJ5AA Y Y 4,58 12 55,00
SM7BVO Y Y 4,58 6 27,50
SM5AZS Y Y 4,47 7 31,30
SM5RN Y Y 4,47 12 53,60 35

Log rcvd, less than five marks
SM0GOO Y N - 4 16,80
OK1KZ Y N - 4 14,00
SM7CFF Y N - 3 13,00
SM4TU Y N - 3 12,70
SM6BZE Y N - 3 12,60
HB9DEO Y N - 3 11,00
SM1IRS Y N - 2 7,70
CT4CH Y N - 2 7,00
OZ8SO Y N - 1 4,10
SM7FBJ Y N - 1 3,80 10

No log, five marks or more
HA8BE N Y - 18 77,10
(SK7LT) N Y - 5 21,30
SF7YT N Y -  9 37,60
SM5AKU N Y - 14 58,20
SM7DAO N  Y - 6 22,70 5

No log, less than five marks
53 callsigns (see list at the homepage)

35+10+5+53 = 103 different call signs

Given marks:   481,00
Total given points:  2017,10
Average this SKD:  4,19
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Kommentarer från SKD Mid-
sommardagen 2010
Comments in their own lan-
guage.

SM7FDO
Lite tunt/dåliga conds på 80 
under dagen. Roligt a� hi�a 
stationer även på 20 och 30 m 
vilket man ibland glömmer a� 
kolla. Kul a� köra med “rosen 
Jari”. Vi hörs nyårsdagen!
73 de Lasse.

G0IBN
Thank you for allowing me 
to join in on your SKD. It was 
good to have a cw chat at our 
own speed. I had an enjoy-
able time sending cw on my 
PS 213, ex radio station key, 
the best keys in the world (so 
they say!!!) at speeds suitable 
to both operators. Although I 
enjoy QRQ it is good to use the 
straight key.
Many thanks 73 Andy

SM0AIG
Som alltid kul a� vricka han-
dleden i SKD. Antalet deltagare 
borde vara fler eller åtmin-
stone lika många som medlem-
marna i SCAG, hi. Ibland var 
det bara en eller två stationer 
igång. Har avlagt e� heligt lö�e 

a� lu�a pumpen lite o�are 
mellan varven i SKD. Det går 
ju faktiskt a� köra QRQ också 
på Morses gamla vis.
73 de Ingemar

SM4SEF
QTH: Boxholm, fg E105 (Åsbo).
SKD: Som vanligt en kul hän-
delse två ggr/år. RIG: FT277, 
abt 75 ‘W till en FD4. I QSO 
med SM7BUA uppvisade den 
gamla riggen illavarslande 
blixtutveckling i slutsteget. 
Fortsa�e dock göra tjänst för 
bävande operatör. Misstänker 
riktig bug, dvs insekt inne i 
apparaten. Hände förra som-
maren också, a� vit rök upp-
steg utan a� riggen brakade. 
Charmigt med gammal junk i 
sommarstugor! Riggen saknar 
dessutom CW-filter och AGC, 
så det handlar om RIKTIG 
RADIO! Handpumpen enklast 
tänkbara, okänd tillverkning, 
men finns i många ex.
73 de Bosse 

SM1DVV
Trevlig “test” som vanligt, men 
antingen har jag blivit mildare i 
min bedömning eller så var alla 
ofantligt duktiga. Som vanligt 
tog midsommarseglingarna 
i Ka�hammarsvik med si� 
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30-års jubileum oxo min tid i 
anspråk, men några qso:n blev 
det i alla fall. 
73 de Stefan

SM1CXE
Fint väder och jobb med hö till 
hästarna gjorde a� deltagandet 
blev ganska reducerat. Får väl 
kompensera det i nyårsdagens 
SKD...
73 de Roland, SCAG #084

SM5ACU
Trevlig övning. Jag varvade 
SKD med sociala plikter och 
antennuppsä�ning, och fick 
bara ihop 9 QSO. Det var också 
nödvändigt med långa pauser 
mellan QSOn för a� armen 
och ryggen skulle återhämta 
sej. Av mi� halvdussin nycklar 
valde jag en från Försvaret med 
beteckning “M3930-203020-4” 
och benämning “Telegrafnyck-
el” samt Ursprungsbeteckning 
“F1107-109381-X MOD”. Den 
mycket långa beskrivningen 
torde entydigt kunna identifi-
era nyckeln! Den har en tung 
metallpla�a fäst under nyckel-
basen, så den kan stå stabilt för 
sej själv på bordet. Original-
knoppen saknades när jag fick 
tag på den, och jag har svarvat 
en ny. 73 de Uno

SM3LF
E�ersom de�a sannolikt är den 
sista sommaren jag är QRV från 
Alnö/EU-087 så har SM3FJF 
vänligt ställt en TS-680S till 
förfogande. Mi� tyngre artilleri 
fick stanna hemma. Men min 
nyckel och en MFJ-259 hade jag 
för säkerhets skull packat in i 
bilen på resan upp från Visby.

Midsommardagens kondi-
tioner på 80 var väl inte direkt 
lysande, men jag har genom 
åren upplevt sämre. Däremot 
var det nog denna gång den 
högsta kvalitén på CW:n som 
jag minns på länge. Hade gärna 
tillbringat några timmar till på 
bandet för a� lyssna på musik-
en, om inte det hade funnits 
så stark konkurrens på TV av 
VM-fotboll från Sydafrika. 

Traditionen bjöd a� även 
denna gång öppna upp med e� 
som vanligt trevligt QSO med 
Jari/ OH6DC i Nystad, som 
i år nycklade med en vacker 
ros(!). Men redan kl. 0812 
UTC utbröt tydligen blodvite 
e�er fysisk kontakt med en av 
rosens taggar. Så jag förmodar 
a� den gode Jari fick nyckla 
med plåster på fingrarna under 
resten av tiden. Som vanligt 
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blev SKD:s midsommarversion 
e� av årets CW-höjdpunkter. 
Nu återstår bara det svåraste 
- a� fördela 10-delarna. E�er-
som jag inte hade någon som 
jag kunde ge lägre än 3.9 i mi� 
protokoll. Så det lär bli trångt i 
toppen  på resultatlistan.
73 till alla – tack för en fin CW-
upplevelse  –
Sören/ SM3LF

OH7QR
Tack för SKD! Alla hade gan-
ska bra “handstil”. DL5DXS 
och DJ8LN var inte med, men 
svarade på mi� SKD-anrop. 
Rig: FT-897D 100W Ant: 20M 
- 2 el quad, 30M - doublet, 80M 
- loop Nyckel: “The Swedish 
Key” nr 2289
73 de Erkki

SM5BTC
Kul a� vara med på SKD. 
Tyvärr hade jag inte tid a� 
vara med så länge (XYL hade 
födelsedag 26/6). Hade en 
hel del lokala störningar på 
80m. Bä�re på 40m och 20m. 
Försökte få kontakt på de 
banden, men fick inga svar där.
73 de Sven

SM7LZQ
Skulle egentligen vara på Tjörn 
denna helg, men en “låneka�” 
vi tagit hand om ville annor-
lunda och stack iväg på rym-
men på tisdagskvällen och kom 
hem först på lördagsna�en! 
Nåja, vi hade lika trevligt hem-
ma så det gick bra det också.

Hade funderingar på a� in-
stallera riggen på altanen i det 
vackra vädret, men det blev 
inte av. Soligt och 24 grader, 
men ganska blåsigt. Jag körde 
IC-756 PRO 3, G5RV och ny-
cklade med en LM Ericsson. 
Riktigt trevligt a� komma och 
gå till shacket lite under dagen/
kvällen för a� köra några här-
liga Straight-Key-QSO. Dagen 
till ära givetvis iförd den stiliga 
SCAG-T-shirten!
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– E� ypperligt hjälpmedel.
Av Rune SM5COP

Det händer o�a nuförtiden a� 
man ropar CQ till synes för 
”döva öron” e�ersom det i 
regel tar tid innan man får svar. 
Dessutom är banden väldigt 
tomma under vanliga varda-
gar. Jag har ha� mycket glädje 
av a� följa Reversebeacon för 
a� kunna konstatera var mina 
signaler hörs och hur bra. Om 
du inte ännu bekantat dig med 
de�a, gör det!

Det finns e� antal amatörer 
ute i världen som kopplat upp 
sin SDR-mo�agare (So�ware 
Defined Radio) som kan lyssna 
över stora delar av kortvågen 
och samtidigt registrera e� 
flertal signaler den hör och 
rapportera via e� speciellt 
program av Alex VE3NEA som 
också utvecklat en s.k. CW 
Skimmer. 

Det fina med Reversebeacon 
är a� du inte behöver ladda in 
något program. Det enda du 
behöver göra är a� gå in på en 
speciell sida på Internet och det 

kostar inget extra. De som har 
mo�agare för de�a och är up-
pkopplade på nätet sänder inte 
själva ut någonting i etern och 
således åsamkar inga ”QRM” 
vilket andra fyrar (beacons) 
gör. Jag använder de�a i för-
sta hand för a� se var jag hörs 
med mina CQ och hur starkt. 
Det finns även filter i systemet 
som gör a� man kan bevaka 
vissa anropssignaler man vill 
jämföra sig med. För en enkel 
användare räcker det dock 
vanligen a� bara se det som 
automatiskt kommer fram på 
skärmen.

Reversebeacon reagerar bara 
på CQ på telegrafi och har en 
station rapporterat dig på en 
frekvens så upprepas inte de�a 
från samma station förrän du 
ändrar din frekvens. Skulle du 
exempelvis vilja testa två olika 
antenner så får du fly�a dig lite 
i frekvens när du by� antenn 
för a� återigen få rapport. 

Reversebeacon hi�ar du på 
www.reversebeacon.net På 
huvudsidan kan du läsa mer 
om systemet men du kan också 

Reversebeacon
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direkt klicka där det står ”main 
page”. På den sidan får du se 
alla signaler som rapporteras 
av de mo�agande stationerna. 
Ibland kan signalerna scrolla 
fram väldigt fort men då bru-
kar jag gå till rullgardinsmenyn 
”dx spots” och sedan klicka på 
”spot search”. 

Där kan jag sedan skriva in 
mi� call och se endast de mot-
tagande stationer som rap-
porterat bara mig. E� intres-
sant alternativ är a� i stället för 
a� skriva hela callet kan man 
skriva in sm* (sm och stjärna) 
och då får man löpande alla 
svenska aropssignaler som 

rapporteras. Är man nyfiken 
a� se när någon kompis senast 
hörts av REVERSEBEACON 
och hur starkt kan man skriva 
den anropssignalen man är in-
tresserad av. Observera a� den 
signalstyrka som rapporteras 
är SNR Signal to Noise Ratio, 
alltså ”signal/brusförhållandet” 
och a� du självfallet inte kan ta 
rapporterna mer än som rela-
tiva siffror i en jämförelse.

Det finns flera andra sä� a� fil-
trera fram det man är intresse-
rad av och det kan man läsa till 
sig om på hemsidan. 

show/hide my last filters
rows to show:
showing spots for DX call: SM5COP
search spot by callsign
search callsign: DX DE wildcard * allowed
de dx freq cq/dx snr speed time
K4TD SM5COP 14028.9 CQ 21 dB 26 wpm 1946z 06 Sep
WB4MAK SM5COP 14028.9 CQ 20 dB 21 wpm 1945z 06 Sep
WZ7I SM5COP 14028.9 CQ 20 dB 21 wpm 1945z 06 Sep
TF4X SM5COP 14029.0 CQ 58 dB 21 wpm 1945z 06 Sep
TF3Y SM5COP 14029.1 CQ 46 dB 21 wpm 1944z 06 Sep
W0MOE SM5COP 14029.1 CQ 15 dB 25 wpm 1935z 06 Sep
OL5Q SM5COP 14028.9 CQ 20 dB 25 wpm 1934z 06 Sep
W2MKM SM5COP 14028.9 CQ 13 dB 25 wpm 1934z 06 Sep
VE2WU SM5COP 14028.9 CQ 30 dB 28 wpm 1934z 06 Sep
K4TD SM5COP 14028.9 CQ 15 dB 26 wpm 1934z 06 Sep
W0QL SM5COP 14029.1 CQ 14 dB 26 wpm 1934z 06 Sep
WZ7I SM5COP 14028.9 CQ 22 dB 25 wpm 1934z 06 Sep
N4ZR SM5COP 14029.0 CQ 10 dB 26 wpm 1933z 06 Sep
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Nytt från EUCW i korthet

EUCW - ON5ME 160m CON-
TEST 2010

Resultatet finns här:
h�p://www.u�.net/
articles.php?lng=fr&pg=492

Croatian Telegraphy Club har 
en del duktiga telegrafister, 
som resulterade i en vinst i 
klass A: Tomislav/9A5TO, 
klass B: Juraj/OM4J) och bland 
de 5 första placeringarna i 
samma klass även  Enn/ES5EP 
and Alexander/UR5LF. 

LU8DQ åter på CW
 
I want to report you that the 
legendary Call Sign LU8DQ  
will be running again in the 
CW bands.

The new owner is GACW BoD 
member Carlos Guillermo Vah-
novan (ex LW1EXU) - email to: 
guillev@v2r.com.ar - Web Site 
at: h�p://www.lw1exu.com.ar/
joomla/index.php

CWJF GROUP

h�p://www.powerline.com.br/
cwjf/ingles.php

EUROPEAN CW ASSOCIA-
TION QUARTERLY BULLE-
TIN Nr. 2/2010
1 July 2010

Redaktionen saxar utdrag 
urbulletinen det som ännu är 
aktuellt. Vill någon ha hela 
bulletinen per e-post kontakta 
redaktionen.

Editor:  Ivan Ivanov, LZ1PJ
P.O.Box 15, BG-1324 Sofia, 
Bulgaria

e-mail: lz1pj@bfra.org , 
lz1pj@qsl.net

Contents:
1. Editorial
2. Contest rules and results
3. Contest and event calendar
4. HST
5. New EUCW members
6. Member’s highlights
7. Important information

1.1 
Dear friends,
the new bulletin is in your 
hands. During my service I 
have received several requests 
for permission to publish the 
bulletin or parts of it on clubs’ 
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websites, or include informa-
tion in clubs’ bulletins. I will 
emphasize, that this bulletin is 
made for the sole purpose of 
informing our members for the 
activities of all EUCW member 
clubs. Copyright is just out of 
question. Feel free to use any 
information included, or the 
bulletin as a whole in any way 
you find appropriate for your 
club members.

Ivan, LZ1PJ

*****

4.1 7-th IARU Region 1 High 
Speed telegraphy Champion-
ship 5-9th October 2010
Skierniewice/Rawa Mazow-
iecka, Poland 
/www.hst2010.eu/
/TNX Donata, SP5HNK

*****

4.3 HST 7-th Cup of Nations 
July 4-8 2010 has been post-
poned and will take place in 
2011. Additional information 
will be published when avail-
able. The organizing commi�ee 
apologizes to those who had 
prepared to take part in the 
event. /TNX Andrei EU7KI/

5.1 New EUCW member club 
- Marconiclub - Italy -  EUCW 
Communications Manager 
(ECM) is

IK1QBT Antonio Tony Gallo
Email: ik1qbt@libero.it
Tony Gallo
Via Capo Santo Spirito 1/16 
I - 17052 Borghe�o Santo 
Spirito (SV)
Italy

73 de Amedeo IK1ZVK

*****

5.2 New EUCW member - Es-
sex CW Amateur Radio Club 
h�p://www.essexcw.org.uk 
- ECM 

Essex CW Club Secretary
Andy Kersey - G0IBN
35 Sceptre Close
Tollesbury
Maldon
Essex
CM9 8XB
England

e-mail: 
g0ibn@kersey1.freeserve.co.uk

73 Steve G4ZUL
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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. 

Redaktionellt

Hösten är här, vackert som bara den i 
naturen med alla färger blandat med  
sol och regn. Redaktionen önskar 
er alla en skön höst och kör mycket 
vacker telegrafi!

Passa på och inhandla vår vackra 
tröja (se intill) som lämpligt vid bäres 
vid radioloppisar och andra hamträf-
far nu under sommaren.

Vi hörs igen i vinter med e� ny� 
nummer av NL!

73 de SM5KRISCAG

Köp vår unika T-shirt!

Nu kan du köpa SCAG:s vackra T-
shirt av kassören! Betalning genom 
a� sä�a in 150 kr på vårt plusgiro 83 
61 33-9 Glöm inte a� skriva vem du 
är (anropssignal) och önskad storlek! 
Tröjan kommer med posten inom 
några dagar. I priset ingår frakt (SM). 
För övriga DXCC tag gärna kontakt 
med kassören för pris.
Bild på tröjan finns på vår hemsida.

Färg: blå 
Storlekar: XL och XXL
Pris: 150 kr (SM)
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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 138 höstutgåva: 30 augusti 2010  planerat utskick v38
Välkommen med ditt bidrag!

Höstens telegrafinyckel

OH6DC
Min strategi var a� bygga en riktigt vacker CW-nyckel för a� kunna köra 
riktigt vacker CW i SKD. Jag hi�ade några sköna rosor i trädgården och en 
av dom blev nyckelarmen. Först fungerade allt bra men sen började rosen 
vissna och slappna och se ganska ovacker ut. Lärdom: Kom ihåg a� va�na din 
telegrafinyckel! 73 de Jari
 h�p://sites.google.com/site/oh6dccw/flower-cw-key

Foton på din telegrafinyckel!
Redaktionen tar gärna emot fotografier på telegrafinycklar som kan vara av 
intresse för NL:s läsare och SCAG:s medlemmar.

Berä�a gärna en kort historia om din nyckel! Skicka gärna underlag per e-
post: sm5kri@gmail.com Postadress m.m. finns på sidan 2
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Summary in English

Page 4 SCAG Sprint Cup
Page 6 Midsummer Straight Key Day
Page 10 Reversebeacon

SCAG
SCANDINAVIAN CW ACTIVITY GROUP


