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Ledaren

Årsmötet genomfördes i sam-
band med SSA-årsmöte i Växjö. 
Vid mötet bestämdes a� nästa 
årsmöte blir i samband med 
loppisen i Eskilstuna.

SCAG-sprint var en ny täv-
lingsmetod som inte alla 
förstod. Ropar du CQ och får 
svar måste du fly�a till ny 
frekvens e�er avslutad förbin-
delse. Vi hoppas det blir bä�re 
respekt för reglerna vid nästa 
sprint.

Andrew NV1B föreslår CW 
träning på e� annorlunda sä�. 
Här kommer hans förslag med 
video snu�ar:

CFO & iCW, for your amuse-
ment. Not quite QRQ...

Bench Press CW key
http: / /www.youtube.com/
watch?v=OntZ4-4vEz4

Rocking Chair CW key
http: / /www.youtube.com/
watch?v=RgqYGls_uB4

CW gun
http: / /www.youtube.com/
watch?v=k05eM2xMn0c

Cheese slicer CW key
http: / /www.youtube.com/
watch?v=7DUZ6IrxmSc

Rotary dial phone CW key
http: / /www.youtube.com/
watch?v=9_whymHQWoU

Hoppas alla får en fin sommar 
med mycket CW-trafik.

Kjell SM6CTQ

Sommarens telegrafinyckel

På omslaget finns min första 
nyckel. Inköpt 1954 i SM1LO:s 
radioaffär i Visby. Den har 
gå� mååånga QSO.

73  Lars -oy 
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Protokoll årsmötet 2011

Protokoll fört vid årsmöte för The Scandinavian CW Activity 
Group (SCAG)
i Växjö 2011-04-16.

Närvarande: SM6CTQ, SM0OY, SM6DBZ, SM7MYO, 
SM7GVF, SM7BUA, SM5CCE, SM5COP, SM5AJV, SM6CNN 
(för SSA), SM0NHE, SM7DAO, SM6DHW samt SM1TDE.

Ordföranden SM6CTQ förklarade mötet öppnat och delade 
ut dagordningen samt konstaterade a�  det var trevligt a�  så många 
slutit upp. Vidare visade styrelsen upp sig, de fl esta iförda moderiktiga 
SCAG-tröjor.

1.  Närvarolista upprä� ades.

2.  Till mötesordförande valdes SM6CTQ, sekreterare 
 SM1TDE, justerare SM5COP.

3.  Dagordningen godkändes samt a�  mötes fanns stadgeenligt utlyst.

4.  Styrelsens verksamhetsberä� else samt kassaberä� else. Den senare 
 presenterades av SM5CCE och fi nns a�  beskåda i NL # 136. Före-
ningen gjorde e�  översko�  på drygt 1100 kr. Det egna kapitalet ligger 
på ca 42000 kr. Kassören uppmanade samtliga medlemmar a�  inhandla 
varsin SCAG-tröja e� er mötet!

5.  Revisionsberä� elsen, publicerad i NL, upplästes av SM5CCE.

6.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

7.  Hela styrelselsen omvaldes, dvs. ordförande SM6CTQ, vice 
 ordförande SM0OY, kassör SM5CCE samt sekreterare SM1TDE.

8.  Till revisor omvaldes SM5KRI med SM5COP som suppleant.

9.  Till valberedning utsågs SM6DBZ samt SM5XGJ.
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10.  Under 2010 har på prov The SCAG SPRINT-contest genomförts 
 vid två tillfällen. Tävlingen behöver marknadsföras y�erligare; 
SM5AJV lovade a� omskriva begivenheten QTC:s contestspalt samt 
bistå med marknadsföringen utomlands. Vidare beslutades a� plake� 
kommer delas ut till segraren, respektive etappsegrare föräras med vår 
t-shirt.

Distribution av NL via e-post diskuterades; SM1TDE börjar upprä�a en 
e-postsändlista och medlemmarna kommer uppmanas ange sin e-pos-
tadress nästa gång medlemsavgi�en betalas!

Policyn för vilka DX-peditioner SCAG skall sponsra diskuterades. Bes-
lutades a� i e�erhand sponsra HD2M, vars deltagare är SCAG-med-
lemmar, med 1500 kr för QSL-utskick. SKD-diplom kommer hädane�er 
distribueras elektroniskt.

11.  Inga motioner hade inkommit men några muntliga förslag 
 framfördes:
SM6DBZ: annonsera om SCAG i de nordiska HAM-tidningarna för a� 
värva fler medlemmar.
SM5COP: skriv artiklar; färdigt material refuseras sällan. 

12.  Årsavgi�en fastställdes till 100 kr, dvs. bibehållen från 
 föregående år.

13.  Nästa årsmöte beslutades avhållas i samband med loppisen i 
 Eskilstuna.

14.  SM5CCE framförde en hälsning från SM5TK som en gång i 
 tiden tog initiativ till föreningens bildande.

15.  Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet  Justeras

Eric Wennström  Rune Wande
SM1TDE   SM5COP

Protokoll som publiceras på hemsidan och i NL skall betraktas som ojusterad.
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Notiser om telegrafi i korthet

ON5ME-EUCW 160m
CONTEST 2011
Sponsored by the French EUCW 
Society, The Union Francaise des 
Telegraphistes UFT

ON5ME-EUCW - 160m contest 
2011 results, available at
http: / /www.uft .net/
art ic les .php?lng=fr&pg=592 .

This year we want, with a great 
pleasure, distinguish the perform-
ance achieved by Josef KOVARY, 
OK1FKD, OKQRP club member. 
Josef won the QRP Class, being 
ranked at the 6th place of the 
overall classification, with 99 
QSO’s and 6129 points.

The EUCW and the UFT are 
proud to conduct this event each 
year, on this low band, in remem-
bering of Oscar, ON5ME, former 
President of the EUCW.

We give you already “rendez-
vous” for the next ON5ME-EUCW 
160m 2012, on January 7th and 
8th.

73 Francis/F6ELU , President of 
the UFT

WWSA CW Contest

Hello dear WWSA friends:
 
We will be waiting for your par-
titipation during the June 11/12 
WWSA CW Contest:
www.wwsatest .org

Best regards
Alberto U. Silva LU1DZ
WWSA Contest Manager

9th IARU High Speed Telegra-
phy World Championship

The 9th IARU High Speed Te-
legraphy World Championship 
which will take place in Bielefeld, 
Germany between October 19th 
and 23rd, 2011.
www.hst2011.de

Best regards de
Heinrich Langkopf, DL2OBF
DARC HST-Manager

The CW Club AGCW-DL 
celebrates its 40th Birthday

Let’s celebrate indeed. On this 
occasion AGCW-DL gives our a 
beautiful award for activities in 
the year 2011. We expect it to be 
neither particularly difficult nor 
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easy for a real active CW opera-
tor and we are looking forward to 
your application.

Participants:
All licensed radio amateurs and 
SWL are welcome to participate.
All bands may be used as long as 
they are covered by the license 
class of the operator.

A total of 40 DXCC/WAE coun-
tries must be worked. A country 
is eligible if it is either in current 
DXCC or WAE list. Official club 
stations of AGCW-DL are eligible 
as “jokers”, i.e. they count as if 
they were a separate DXCC/WAE 
country.  QRP stations with 5W or 
less RF output score 2 points for 
every country or club station.

The list of eligible jokers is:
DF0ACW, DF0AGC, DK0AG, 
DL0AGC, DL0CWW, DL0DA, 
DR40AGCW

SWL:
A total of 40 countries must be 
heard (entity according to the 
DXCC-list or WAE-list valid at 
the date of the contact). Official 
club stations of AGCW-DL score 2 
points.

Time constraint:
Countries and jokers must be 
worked or heard in a time slot of 
40 consecutive days of your own 
choosing.

Examples: the earliest possible 
time slot is Jan. 1st, 2011, until
Feb. 09th, 2011, and the latest pos-
sible time-slot is Nov. 22nd, 2011,
until Dec. 31st, 2011.

Mode:
Only contacts made or heard in 
CW are eligble while it is not al-
lowed to use decoders and key-
boards. The use of elbugs with an 
internal memory is ok, too.

Fee:
No fee at all. We are celebrating 
our anniversary!

Application:
Send list of worked or heard enti-
ties and a declaration of having 
observed the rules, wri�en or by 
email to the manager.

Award-Manager:
Kai-Uwe Hoefs, DL1AH Email to: 
dl1ah at agcw.de
Hohe Str.23
27374 Visselhoevede
Germany

The biggest Group of CW of the 
South America.
www.cwjf .com.br
In 2012, the CWJF hopes to have 
the honor of your participation in 
our CQMM DX CONTEST, for the 
first time or again.
73 , Ed - PY4WAS
President of the CWJF Group 



8  •  SCAG NL no. 141 

Nycklar med en historia

Bilderna föreställer halvauto-
matiska BUG140 som många 
i Sverige känner igen. Så här 
skriver Tor Wiegert som job-
bade på SRA Communications 
AB, Direktionsavdelningen 
tidigt 1980-tal:

“SRA BUG140 tillverkades i 
början av 1940-talet och serie-
numret [403999] kan tyda på 
1940. Antalet tillverkade en-
heter kan uppska�as till 300-
500 och buggen ingick bl a i en 
sändarbuss TMR IX, vilken bl a 
levererades till Kungl. Flygför-
valtningen. 

Bussen hade en 24 m stegmast 
på taket för sändning och en 
sprötantenn för mo�agning, en 
sändare AKL-142 och 4 mot-
tagare MKL-940 för LV/KV 
samt egen kra�försörjning. 
E� modifierat utförande av 
anläggningen levererades till 
Kungl. Marinförvaltningen för 
användning på såväl fartyg 
som fasta radiostationer. 

BUG140 var endast en liten 
men icke oviktig del av en stor 
kommunikationsanläggning.”
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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@ssa.se Postadress m.m. finns på sidan 2.

Stoppdatum för kommande NL är:
NL 142 höstutgåva: 8 augusti 2011 planerat utskick v38
Välkommen med ditt bidrag!

Extramaterial på webben:

Bild på sändarbussen TMR IX: 
http://medlem.spray.se/wmf/verksamhet/bilder_fordon.html

Bild på och info om AKL-142: 
http://www.aef.se/Marktele/Notiser/Fmr-4.htm

Om MKL-940 finns det a� läsa bl.a. på 
h�p://www.�t.nu/dokumentbank/armen_armens_aldre_mo�agare.pdf

SM0HPL Anders
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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

Sommar!
Nyligen var jag till Kosterhavet, 
besökte fyrarna på Nordkoster och 
Urtsholmen, underbart väder, utsikt, 
sälar, måsar, tumlare,observerades 
och fotograferades. Fyrarna påminner 
mig också om internationella fyrda-
gen i augusti då vi radiooter brukar 
aktivera en del fyrar i etern. I år bör 
det väl vara den 20-21 augusti.

NL är som alltid beroende av bidrag, 
inkorgen är nu tömd. Hjälp till med 
mer bidrag! Alla bidrag tages emot 
med stor tacksamhet och glädje!

73 de SM5KRI
SCAG

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)

Nästa nummer av 
SCAG NL 142

höstutgåva

Stoppdatum är 
26 augusti 2011

planerat utskick v38
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SKD - SSC

NU är det sommar!

SKD kommer på midsommardagen - som vanligt.
Jag hoppas a� både ni och jag kommer vara med.

SSC, dvs SCAG Sprint Cup kör vi 29 augusti och 
28 november, dvs den sista måndagen i månaden. 

Reglerna för SKD och SSC finns  på vår hemsida www.scag.se 

Läs reglerna, ta fram pumpen och var med!

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

scag@scag.se

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
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