
No. 144 Since the start in december 1974 - SPRING 2011

SCANDINAVIAN CW ACTIVITY GROUP

To Support and Encourage Amateur Radio CW

NEWSLETTER

Foto: RA1AOM



2  •  SCAG NL no. 144 

SCAG
SCANDINAVIAN CW ACTIVITY GROUP

… www.scag.se ● scag@scag.se …

STYRELSE
Ordförande SM6CTQ Kjell
Vice Ordf SM0OY Lars
Sekreterare SM1TDE Eric
Kassör SM5CCE
 Kjell Edvardsson
 Ekla 7,
 SE-611 99 TYSTBERGA
 sm5cce@ssa.se
Sektionsledare SM SM1TDE

FUNKTIONÄRER
Redaktör NL SM5KRI
Diplom manager OZ5RM
EUCW contact mgr SM5KRI
SKD manager SM0OY
QRP manager SM5GRD
SCAG webbplats SM0OY
Valberedning SM5XGJ
 SM6DBZ
Revisor SM5KRI
Revisor suppl SM5COP

SEKRETARIAT
SM1TDE Eric Wennström
Licksarve,
SE-622 65 GOTLANDS TOFTA
e-mail: sm1tde@fro.se

NL REDAKTION & DISTRIBUTION
SM5KRI Krister Eriksson
Ringduvegatan 23
SE-724 70 VÄSTERÅS
e-post: sm5kri@ssa.se

TRYCKERI: 
Kontorstryck, Västerås Stad 2012

Medlemsavgift: 
Sverige 100 kr -inbetalas på SCAG 
plusgiro: 83 61 33-9

Inbetalningskort medföljer de�a 
nummer, missa inte medlems-
avgiften bland dina räkningar i jul!

Membership fee:
Europe incl Norway: EUR 15
IBAN: 
SE36 9500 0099 6042 0836 1339
BIC: NDEASESS

Outside Europe: USD 20
(Can be sent by cash in a le�er to 
the treasurer SM5CCE)

NL 143 Innehållsförteckning

 3. Ledaren
 4. Kallelse till årsmöte
 7. Notiser om telegrafi i korthet
 8. Mina telegrafinycklar
 10. CCE har tur
 12. Handgjorda nycklar
 15. DX-arens hederskod
 16. Summary in english

SCAG NewsLe�er
Utgivningsplan 2012
Nr Stoppdatum postas
145 SUM 2012-05-21 v 24
146 AUT 2012-08-27 v 38
147 WIN 2012-11-19 v 50

Adressändring?
Meddelas till kassören.

Change of address?
Please inform the treasurer.  



SCAG NL no 144  • 3

Ledaren

Vårens telegrafinyckel

En av många nycklar från 
RA1AOM Valery! Se mer på an-
nan plats i NL.

Så är föreningen åter inne i e� 
ny� år, 2012 med flera utman-
ingar och begivenheter.

Starten blev minst sagt fly-
gande. SKD på nyårsdagen 
samlade e� fantastiskt gäng 
skönt nycklande herrar. Alla 
påpekade hur svårt men an-
genämt det nu är a� sä�a stil-
poäng. Tack Lennart SM6CLU 
för din fina idé till hur poängen 
skall räknas.

SCAG Sprint Cup är nu igång. 
Februariomgången blev tunn 
på deltagare trots a� det var 
många stationer på bandet. 
Men vi som fann varann hade 
kul och sände namn och num-
mer i varierande hastigheter. 
SC5AG, SC6AG samt SC0AG 
var aktiva och delade gärna ut 
10-poängare till alla som ville. 
Nästa omgång kommer sista 
måndagen i maj.

Jag har få� förtroendet a� 
sköta den medlemslista som 
ligger på vår hemsida. Det är 
e� tråkigt uppdrag, dvs när 
jag måste gå in och plocka bort 
kamrater som har gå� SK. En 
av dessa är SM5ACU.

Uno var en mycket duktig 
telegrafist och alla minns vi 
hans insatser i kommunjakten 
på CW. Han bilade land och 
rike runt och delade ut inaktiva 
kommuner till alla som ville 
ha. Ville vi a� han skulle köra 
till Malå och sen till Vellinge, ja 
då gjorde han det. Nästan. Låt 
oss minnas alla vår SK-med-
lemmar med stolthet.

Årsmötet blir som kan läsas i 
kallelsen i samband med Lop-
pis i Eskilstuna. Denna loppis 
som för många glada amatörer 
anses vara årets egentliga bör-
jan. Vi i styrelsen hoppas få se 
mången glad medlem där även 
på vårt årsmöte.  Välkommen!

Lars SM0OY
v ordf
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Kallelse till årsmöte 2012

SCAG styrelse kallar härmed till ÅRSMÖTE

Dag Lördagen den 24 mars 2012
Tid Klockan 1200
Plats Eskilstuna Loppis i Munktellarenan
 Närmare besked om rum fås på plats.

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 årsavgift.
 13. Nästa årsmöte.

Väl mö�  önskar styrelsen för SCAG
gm Lars- SM0OY
Vice ordförande
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Scandinavian CW Activity Group
År 2011

Balansrapport  Resultatrapport
2011-01-01 till 2011-12-31  2011-01-01 till 2011-12-31

Tillgångar  Intäkter
 Kassa   Medlemsavgifter 17550
    Övriga intäkter 150
 Plusgiro 18185 ---------------------------------------------
 Nordbanken 35534 S:a Intäkter 17700
---------------------------------------------
S:a tillgångar 53719 Kostnader
    Inköp mtrl -3617
    Tryckning Newsle�er -2896
Eget kapital och skulder
 Eget kapital -41056
 Förbetalda medlavg -9469  Porto -5220
---------------------------------------------  Bankkostnader -459
S:a eget kapital -50524  Sponsring -1500

Kortfristiga skulder -1073  Reseersä�ningar -2640
--------------------------------------------- ---------------------------------------------
Beräknat resultat 2122 S:a Kostnader -16332

   Rörelseresultat 1368

   Ränteintäkter 754
   ---------------------------------------------
   Beräknat resultat 2122

2012-01-09
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REVISIONSBERÄTTELSE

Vid granskning av Scandinavian Cw Activity Group (SCAG) 
räkenskaper för tiden 2011-01-01 - 2011-12-31 har jag funnit 
dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med 
verifikationer, den kontanta kassan och det kvarstående värdet 
på bank och postgiro har kontrollerats och vid årsredovisningen 
har föreningens värdehandlingar uppvisats.

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt 
förda protokoll finns enligt oss icke anledning till anmärkning. 
Därför föreslår jag årsmötet a� bevilja avgående styrelse 
ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfa�ar.

Västerås 2012-02-13

Revisor
SM5KRI Krister Eriksson

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. På samma sida finns en 
ruta med stoppdatum för kommande NL.

Välkommen med ditt bidrag!
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Notiser om telegrafi i korthet

AGCW-40-3

Year-round Competition 3 
Years “new” 40m Band Plan

All CW QSO from 29th March 
2012 onwards between 7035 
and 7040kHz with a minimum 
length of 5 minutes count for 
points. Deadline for logs is the 
28th March of the following 
year.

Each completed 5 minutes 
count 1 point, QSO with 
AGCW members count twice. 
To determine AGCW mem-
bership the membership list 
downloadable from h�p://
mgl.agcw.de/Mitglieder.xls can 
be used.

Logs should show the columns 
Date, UTC start, UTC end, 
c/s of stn wkd, RST sent, RST 
rcvd, QTH rcvd, Name rcvd, 
Frequency accurate to 1kHz, 
AGCW # or “NM”, Points. Logs 
can be submi�ed monthly until 
the 7th day of the following 
month to agcw-40-3@agcw.de.

Intermediate scores will be 
published in the AGCW 
bulletin, the mailing list 
(agcw@mailman.qth.net) and 
on the AGCW home page h�p:/
/www.agcw.de.

The annual winner will receive 
an activity bowl.

--
ACTIVITY GROUP CW -DL 
(founding member of EUCW)

youtube - OH6DC

h�p://www.youtube.com/watch?v=Bu_7aNoqvgw
Lego morsepaddle
 
h�p://www.youtube.com/watch?v=9kN1DZU1uIM
Big toe CW key

Tack till Kjell -CCE för tipsen!
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Min telegrafinyckel

LM Ericsson & Co 
STOCKHOLM

Denna nyckel har säkert en 
mycket längre historia än den 
jag kan berä�a, men de�a är 
“min historia om denna nyckel.

”Vi” träffades när jag 1959 gick 
en sjömansutbildning ombord 
på barken Viking i Göteborg. 
Mötet var märkligt. Jag var vid 
den tiden 15 år gammal och 
hade nyligen (juli om jag minns 
rä�) tagit mi� C-certifikat på 
flygflo�ijen F4, Frösön. 

Kvällarna tillbringades i 
hy�en ombord, efter a� ha 
varit på Gumperts bokhandel 
och inköpt Jan-Kuno Möllers 
bok Amatörradio. Studerade 
den flitigt då där fanns en 5W 

telegrafisändare m. schema och 
allt. Planerade bygget noggrant, 
då det skulle gå fort med 
bygget under julledigheten 
hemma på Frösön.

En dag beordrades jag a� 
skrapa och måla i förpiken 
under ”färgschappen” längst 
nere i kölen, där var svart som 
na�en, arbetet bedrevs i en 
sladdlampas sken. Till slut 
längst ner nåddes slagva�net, 
så det blev till a� pytsa upp 
de�a för a� kunna fortsä�a… 
Då fick jag syn på något som 
glimmade i sörjan. Det var 
armen på en telegrafnyckel! 

Efter a� ha fiskat upp denna 
visade det sig vara, just det, 
den här nyckeln helt intakt 
sånär som på knoppen, den 
saknades. Jag kunde bara 
inte ”mörka” fyndet utan var 
tvungen gå till FC kapten 
Rubarth för a� visa fyndet och 
drista mig till a� fråga om jag 
fick behålla den, vilket inte var 
självklart, då jag även hi�ade 
e� ”fartygsapotek” en trälåda 
med en hiskelig massa fack och 
glasflaskor, denna rengjordes 
och skulle på museum. Svaret 
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på min fråga blev tre ord: ”Ta 
skiten, Åsell.” 
Medvetet hade jag inte rengjort 
den..Gissa om jag var lycklig! 
Det var inte många förunnat a� 
på den tiden äga en LM-nyckel.

Efter en tid hemma på Frösön, 
byggdes sändare och mo�agare 
av både mig och min kompis 
SM3CGW (även han Uffe), 
CGW skulle till Västerås, FFV-
yrkesskola. Han skule ta med 
sig riggen men hade ingen 
nyckel. 

Då jag redan skaffat mig en 
Vibroplex Original Standard, 
(F:a Bo Palmblad) som jag 
använt alltsedan dess, var 
saken klar. Han fick denna LM-
nyckel av mig. Vi hade nästan 
dagliga SKEDS. 

Efter e� par år kom CGW hem 
igen, samt lade därefter ner sin 
radioamatörbana – och med 
orden ”den här måste betyda 
nåt för dig.. ” Han lämnade 
alltså tillbaka nyckeln Så jag 
fick igen den ! 

Ursprungligen var nyckelns 
bo�enpla�a brunbetsad, men 
denna var brandskadad(!) stor 
svart brännblaffa, så under 

Uffes ägotid beslöt han a� 
renovera den, vilket även 
betydde a� han svartmålade 
bo�enpla�an, och monterade 
hela härligheten i en grå 
frostlackad kåpa.

I mina radioshack har den 
alltid varit monterad under op-
bordet i en hållare till denna 
kåpa, i ”armbågshöjd” som 
det stod i Tgf-läroböckerna. 
Nyckeln har alltså använts 
nästan dagligen av mig till-
sammans med ”darrlusen” 
(Vibroplexen) i 50 år! De�a var 
min del av denna handpumps 
historia – vad hände före dess??

Tänk om den kunde tala, 
kanske om de tider då 
Ålandsrederiets Viking gick på 
resor till VK? Kanske är det a� 
romantisera, men nog har jag 
funderat många gånger på hur 
nyckeln hamnat i slagva�net i 
kölsvinet på barken Viking vid 
Lilla Bommen i Göteborg. 

Till saken hör a� en original-
knopp anskaffades i flo�an, 
någon har tränat cw med bar 
arm, Hm, numera preskiberat.

Uffe /SM3CIQ
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Ibland har man tur!

1. 4W6A Timor Leste, DX-
pedition september 2011, var e� 
svårflörtat DX. Jag hade ropat 
honom för gäves på 15, 17, 
20, 30 m. En kväll vid 7-tiden  
på kvällen hade jag lämnat 
riggen på med mo�agaren 
på 40 m, medan jag skrev e� 
e-mail vid mi� skrivbord då 
jag plötsligt hörde e� CQ från 
hörtelefonerna. 

Det var 4W6A som ropade och 
gav sin signal bara en gång. Nu 
blev det brå�om! PA på, split 
på ca 2 up. Han kom igen med 
e� ny� CQ och svarade direkt 
på mi� anrop. 1 minut senare 
var det kaos på frekvensen. Jag 
lyckades också köra honom på 
21 några dagar senare.

2. VK0IR, Heard Island 1997, 
jag bodde då i Mälarhöjden 
och det hade ännu inte blivit 
alltför mycket noice på 160 
m. Jag hade en 80 m loop som 
jag gjort för 80 m, men som 
inte visade sig vara e� dugg 
bä�re än den inv vee som jag 
använt i åratal. Jag hade tänkt 
ta ner den, men kom a� tänka 
på a� om jag öppnade den 
i det hörn som var motsa� 

matningshörnet, så blev det 
ju en halvvågs dipol för 160 
m, visserligen tillknycklad på 
alla håll och  kanter, men i alla 
fall. Jag hade aldrig haft någon 
antenn för 160 förut, så det 
skulle bli spännande a� prova, 
och visst, den fungerade. Jag 
körde en hel del Europa och 
till och med e� och annat DX 
lyckades jag snärja. 

Klockan var ca 22.30 på 
kvällen, riggen stod på 160 och 
jag skulle just gå QRT, då jag 
fick höra en station stämma 
av, ganska kort, och så kom 
det CQ de VK0IR up. Gissa 
om det blev brå�om. Han kom 
tillbaka med CCE? och sen fick 
han hela callet. Jag hade aldrig 
haft en chans i den pileup som 
sedan följde.

73 de Kjell, SM5CCE

Södra Sudan blir Z8

Det nya prefixet är Z8A-Z8Z 
för republiken Södra Sudan en-
ligt ITU:s lista den 23 februari. 
Vilket innebär a� det snart är 
dags a� uppdatera CTY.DAT 
från www.country-files.com
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Handgjorda nycklar

Hallo dear SM6CTQ Kjell!

Thank you very much fer nice cw QSO!
Please look at my handcrafted keys and my small keys collection.
I will be very obliged to you.if you inform Scandinavian CW OPs 
abt my paddles. By the way-many DL HCS/VHSC members uses 
my keys.

With best regards.  73!

Valery RA1AOM ex/MM R/O 
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Redaktionellt

Sådär! Ny� nummer klart på 
rekordkort tid då jag ville ha 
iväg NL i god tid innan lop-
pisen i Eskilstuna. Där vi även 
kommer a� ha årsmötet. 
Tack alla för inkomna bidrag! 
det blev med god vilja 4 extra 
sidor även denna gång och jag 
hoppas fler bidrar, för utan bid-
rag vore det inget NewsLe�er! 
Det behövs verkligen bidrag 
för a� tidningen skall fortsä�a 
finnas. Nog tjôtat om det.

Väl mö� i Sméstan!
73 de SM5KRI

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

SKD midsommardagen 2012

Snart är det midsommar och som vanligt
kör vi SKD med handpump!

Vi hoppas på många deltagare och att du
sänder in logg och kommentarer till

scag@scag.se

Denna CW-nyckel tillhör sven-
sken Bengt Halldén TI4SU

Vårens telegrafinyckel
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SCAG Sprint Cup regler 2012

Mål:  A� under en timme köra 
så många medlemmar i SCAG 
som möjligt. Även andra sta-
tioner må köras.

Årsegrare:  Blir den som har 
högsta sammanlagda poäng-
summa under året. Etappre-
sultat kommer a� publiceras 
efterhand.

Mode:  Naturligtvis endast tel-
egrafi, men hur tecknen alstras 
är valfri�.

Dagar:  Tävlingen äger den 
sista måndagen i februari, maj, 
augusti och november.
Den 27 feb, 28 maj,  27 aug och 
26 nov 2012.

Tid:  Kl 1800 –1900 UTC

Frekvens:  Mellan 3530 – 3560 
KHz.

Meddelande
SCAGmedlem:  Motstn_call, 
Eget_call, Förnamn, SCAG_
nummer. 
Ej medlem:  Motstn_call, 
Eget_call, Förnamn, NM (ännu 
ej medlem).

Poäng:  E� poäng per QSO.
QSO med SCAG-medlem ger 
fyra bonuspoäng, = 5p. Klubb-
signalerna SC1AG – SC0AG 
ger nio bonuspoäng, = 10p.

QSY-regel:  VIKTIGT! Up-
propad station skall efter QSO, 
lämna frekvensen till den som 
ropade upp. QSY minst 2 Khz.

Anrop:  CQ SCAG

Priser:  Cup-segraren kommer 
föräras SCAGs stiliga plake� 
samt den glimrande vackra 
SCAG-tröjan.

Loggar:  Valfri� loggprogram 
må användas. 

Sänd in logg inom en vecka till 
scag@scag.se

Ev snigelloggar, endast om de 
är präntade med gåspenna till:
SM0OY, 
Lindvägen 19,
19270 SOLLENTUNA

SCAG önskar alla hjärtligt 
välkommen!
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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. 

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 145

sommarutgåva

Stoppdatum är 
21 maj 2012

planerat utskick v24
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Jag ska lyssna, och lyssna, och sedan lyssna lite till.
Jag ska ropa endast om jag kan läsa dx-stationen ordentligt.
Jag ska icke lita på cluster-information utan vara helt klar över 
dx-stationens anropssignal innan jag ropar.
Jag ska icke störa dx-stationen, eller någon som ropar denne och 
jag ska aldrig stämma av på dx:ets egen frekvens, eller i det seg-
ment där denne lyssnar.
Jag ska vänta tills dess dx:et avslutat föregående kontakt innan 
jag ropar själv.
Jag ska alltid ge min fullständiga anropssignal.
Jag ska ropa och lyssna med lämpliga intervaller.
Jag ska icke ropa kontinuerligt.
Jag ska icke ropa då dx:et svarar någon annan än mig.
Jag ska icke ropa då dx:et frågar efter en anropssignal som icke 
liknar min egen.
Jag ska icke ropa då dx:et söker efter e� annat geografiskt område 
än mi� eget.
När dx:et svarar mig så ska jag icke upprepa min anropssignal 
annat än om jag tror a� denne ej uppfa�at den korrekt.
Jag ska vara tacksam om och när jag får kontakt.
Jag ska respektera mina amatörkamrater och uppträda så jag 
förtjänar deras respekt.

Saxat från www.dx-code.org

DX-arens hederskod
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Summary in English

Page 4 SCAG Annual General Meeting
Page 7 Notices of telegraphy in brief
Page 8 My key - SM3CIQ
Page 10 Sometimes I get lucky  - SM5CCE
Page 13 SCAG Sprint Cup rules (english version see homep.)
Page 15 The DXers codex

SCAG
SCANDINAVIAN CW ACTIVITY GROUP


