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SCANDINAVIAN CW ACTIVITY GROUP 

www.scag.se scag@scag.se 

 
STYRELSE 

Ordförande SM6CTQ Kjell 

Vice Ordf. SMØOY Lars 

Sekreterare SM1TDE Eric 

Kassör  SM5CCE Kjell 

 Kjell Edvardsson 

 Ekla 7 

 SE-611 99 TYSTBERGA 

 e-mail: smcce@telia.com 

FUNKTIONÄRER 

Sektionsledare SM SM1TDE 

Redaktör NL  SM5KRI 

Diplom manager OZ5RM 

EUCW Contact mgr SM5KRI 

SKD manager SMØOY 

QRP manager SM5GRD 

SCAG webbplats SMØOY 

Valberedning SM5XGJ 

 SM6DBZ 

Revisor SM5KRI 

Revisor suppl. SM5GRD 

 

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: krerik@sm5kri.se 

 

TRYCKERI:  

Kontorstryck, Västerås Stad 2014 

 

Utgivningsplan 2014 

Nr Stoppdatum Post 

153 SUM 2014-05-05 v24 

154 AUT 2014-09-01 v39 

155 WIN 2014-11-17 v49 

 

Adressändring? E-post? 

Meddelas till kassören. 

Change of address? E-mail? 

Please inform the treasurer. 

 

Medlemsavgift:  

Sverige 100 kr -inbetalas på SCAG 

plusgiro: 83 61 33-9 

 

Membership fee: 

Europe incl Norway: EUR 15 

 

IBAN: 

SE36 9500 0099 6042 0836 1339 

BIC: NDEASESS 

 

Outside Europe: USD 20.  

 

(Fees can be sent by cash in a letter 

to the treasurer SM5CCE) 

 

Omslagsbilden 

En Öller-nyckel, ägare och foto: 

SM5KRI Krister 

  



SCAG Newsletter 151 

www.scag.se∙3 

Ledaren 
SM6CTQ Kjell 

 

  Under hela februari månad 

har specialstationer från Ryss-

land varit aktiva med anled-

ning av OS i Sochi. Många 

duktiga telegrafister som kunde 

hantera och sortera ut anrops-

signaler när många anropade 

samtidigt. Diplom i olika 

valörer delas ut till de som haft 

förbindelse med många av 

dessa specialstationer.  

 

Just nu vimlar det av andra 

stationer med specialprefix. 

Många av dessa stationer firar 

speciella händelser. Prefixen LI 

och LJ i vårt grannland Norge 

är med anledningen av att det 

är 200 år sedan den norska 

grundlagen undertecknades. 

Norges grundlag 17 maj 1814 

har en speciell plats i norsk 

historia.  

 

TC10STWAT är 10:e året för 

TCSWAT året runt aktivitet. 

Stationen är från Turkiet. 

9K53NLD är 53:e national 

dagen . OP7V är Eddy från 

Belgien med anropssignalen 

ON7VA. Han får använda 

anropssignalen OP7V för 

speciella evenemang. YR88CV 

är 88:e årsdagen av den första 

rumänska radioklubben.  

 

HF15NATO är 15 årsdagen av 

polens anslutning till Nato. 

  Den här listan kan bli lång. 

Alla dessa stationer med spec-

iella anropssignaler blir upp-

märksammade och får många 

förbindelser. SCAG firar i år 40 

år skall vi fira det med en 

specialsignal? Ni har säkert 

noterat ovan att banden är fulla 

med speciella anropssignaler.  

 

Telegrafin lever. De senaste 

stora expeditionerna K9W och 

FT5ZM visade att antalet QSO 

på CW var fler än på FONI. Vi 

ses i Eskilstuna på SCAG-

årsmöte den 5 april! 
 

Ordförande SCAG 

SM6CTQ Kjell 

 

 

 

  



SCAG Årsmöte 2014 
 

Medlemmarna i SCAG kallas härmed till ordinarie 

årsmöte i samband med SSA:s årsmöte och 

Eskilstuna radioloppis den 5 april 2014. 

 

Datum: 5 april 2014 

Tid: 1200 lokal tid 

Plats: Eskilstuna, Munktellarenan, ”Mötesplatsen” 

Ev ändrad lokal meddelas på plats. 

 

 

 

 

Vid årsmötet skall följande obligatoriska ärenden förekomma: 

1- Upprättande av närvarolista och kollationering av rösträtt. 

2- Val av mötesordförande och mötessekreterare 

     samt justeringsman, som jämte ordföranden justerar protokollet. 

3- Godkännande av dagordningen och frågan om årsmötets 

     stadgeenliga utlysande. 

4- Styrelsens verksamhets- och kassaberättelse. 

5- Revisors granskningsberättelse. 

6- Frågan om styrelsens ansvarsfrihet. 

7- Val av styrelse enligt turordningslista. 

8- Val av revisor och revisorsuppleant. 

9- Val av valberedning. 

10a- Behandling av styrelsens förslag till nya stadgar. 

10b- Behandling av styrelsens förslag till medlemsdiplom. 

11- Behandling av inkomna motioner, idag NIL. 

12- Fastställande av årsavgift för nästkommande år. 

13- Nästa årsmöte. 
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Verksamhetsberättelse för år 2013 

Scandinavian CW Activity Group (SCAG) 
 

 

Styrelse: Ordförande SM6CTQ Kjell 

 Vice ordförande SM0OY Lars 

 Kassör SM5CCE Kjell 

 Sekreterare SM1TDE Eric 

 QRP-manager SM5GRD Kåre 

 

 

 

 

 

Medlemmar 

Under året har föreningen haft omkring 135 medlemmar från sex olika länder; 

I, LA, LY, OH, OZ samt SM där det sistnämnda som vanligt haft störst 

representation. 

 

Möten 

Årsmöte avhölls i Eskilstuna där 18 medlemmar var närvarande.  

Styrelsen för SCAG har samverkat via e-post, telefon samt, fattas bara annat, 

radiotelegrafering! Styrelsen har stött SOCWA med ett pris till lotteriet 

 

Ekonomi 

Föreningens ekonomi är fortsatt god. 

 

Newsletter 

Under året utkom fyra utgåvor av NewsLetter. 

Redaktören SM5KRI Krister har gjort ett fortsatt förstklassigt arbete trots 

tyvärr bristande bidragsvilja från oss läsare. Vi har bjudits på artiklar om allt 

från telegrafinycklar, minnesvärda QSO samt föreningens verksamhet i stort. 

Redaktionen ser gärna att fler medverkar genom att lämna ett bidrag, stort 

som smått; allt välkomnas. 
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Anropssignalerna SCxAG 

Signalerna har aktiverats under våra SPRINT-tävlingar. 

Totalt har det med SCxAG-signalerna körts nästan 25000 QSO sedan starten i 

mars 2004. QSL-skrivandet har som alltid skötts av SM6CTQ Kjell.  

 

Tävlingar 

Straight Key Day (SKD) är fortsatt vår populäraste aktivitet med god 

uppslutning; ett 64-tal loggar har sänts in för de båda omgångarna, 148 

signaler har deltagit, 502 QSO kördes. 

Nyårsdagen 2013 togs SKD hem av SM7BUA Mats och Midsommaromgången 

av SM7BUA Mats. Ett antal diplom delades ut bland deltagarna som bevis på 

deras sköna telegrafi. Vissa diplom gällde bägge tillfällena, andra bara en av 

dagarna.  Dubbelsegraren Mats fick förgyllda nyckelplaketter. 

 

SCAG SPRINT CUP 2013 års fyra omgångar bjöd på låg men tapper aktivitet. 

Flera av våra SCxAG-signaler aktiverades. Segrade gjorde SI5Y Kurt, som 

tilldelades SCAGs stiliga pokal för slutsegern samt vår moderiktiga t-shirt. 

Tvåa blev SF3A Jan och trea SC0AG. 

 

Etappsegervimplar har sänts till SM0CUH, SI5Y, SM5ALJ, SM4DQE och 

SM5AHD. Aug och nov hade delade segrar. 

 

Tävlingens regler har anpassats till verkligheten, vilket innebär en timma 

tävlingstid samt fyra omgångar. Försök har gjorts med direktutskick via epost 

för att påminna tidigare deltagare. Resultatet blev skralt. 

 

SCAG SPRINT CUP supportas bl a av SD-log med EI5DI Paul som skapare 

samt program Log4U av SM5NBE Erkki och SM3CER Jan. 

Tävlingsledare för SKD och SCAG Sprint Cup är SM0OY Lars. 

 

Hemsidan 

Webmaster är SM0OY Lars, som har låtit hemsidan vara under ständig 

förändring. Alla rekommenderas ett besök. Bl.a. kan det läsas om 

telegrafihistoria, vår förenings ärevördiga dito samt våra olika tävlingar. 

Antal besök under 2013 har varit stort, hittills totalt 24587 st. SCAG har även 

varit presenterad på SSA hemsida, förstasidan samt i SSA bulletin. 
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Övrigt 

Föreningens T-shirt kan fortsatt köpas av den modeintresserade för 150 

kr/stycket. 

 

Föreningens sekreterare Eric har under året varit på DX-pedition i Afrika, och 

kunde som hett DX logga ett icke oansenligt antal av våra medlemmar. 

Telegrafin är i allra högsta grad levande! 

 

 

För SCAG 

SM0OY 

Lars Nordgren 

t f sekreterare 

(FOC # 2021) 

Revisionsberättelse 

Scandinavian CW Activity Group (SCAG) 

 

Vid granskning av SCAG:s räkenskaper för perioden 2013-01-01 - 2013-12-31  

har jag funnit dessa i god ordning. Samtliga kostnader är styrkta med 

verifikationer, föreningens kapital har kontrollerats mot redovisat saldo. 

 

Mot styrelsen och föreningens verksamhet i övrigt finns icke anledning till 

anmärkning. 

 

Jag tillstyrker att årsmötet fastställer balansräkningen per 2013-12-31 samt 

beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för den tid som revisionen 

omfattar. 

 

Västerås 2014-02-28 

 

SM5KRI Krister Eriksson 

Revisor SCAG 

 



Verksamhetsplan 2014 

Scandinavian CW Activity Group (SCAG) 

 

SCAG 40 år 

Vi vill intensifiera vår marknadsföring för telegrafi som 

kommunikationsmedel. Vi vill även celebrera våra 40 år som telegrafiförening 

genom att vara i luften på amatörbanden med specialsignalen SC40AG samt 

med våra distriktsanknutna signaler.  

 

SCAG SKD 

Straight Key Day kommer att avhållas som tidigare, nyårsdagen samt 

midsommardagen 2014 

 

SCAG Sprint Cup 

Vår succé sprinttävlingen kommer att köras med fyra etapper, nu med 

möjligheten att köra alla om igen efter halva tiden. Etappsegrarna föräras 

vackra vimplar och slutsegraren får en stilig pokal.  

 

Marknadsföring 

Föreningen skall visa sig mera, t ex på radiomässan i Eskilstuna med eget 

bord. Vi skall även försöka medverka på andra radiosammankomster i landet. 

Att tala om att vi finns är samma sak som att tala om att telegrafin finns - och 

lever. 

 

För SCAG 

SM0OY 

Lars Nordgren 

t f sekreterare 

 

SKD midsommardagen 2014-06-21 

Loggar och kommentarer skickas till: scag@scag.se 

 



Ekonomisk redovisning år 2013 

Scandinavian CW Activity Group (SCAG) 

 

Balansrapport Resultatrapport 

2013-01-01 till 2013-12-31 2013-01-01 till 2013-12-31 

 

Tillgångar Intäkter 

 Kassa  -146  Medlemsavgifter 18062 

 Plusgiro 12555  Övriga intäkter 1505 

 Nordbanken 47691  Tygmärke 46 

 Debiterad skatt 752  SOCWA 3728 

------------------------------------ ---------------------------------------- 

S:a tillgångar 58348 S:a intäkter 23341 

 

 Kostnader 

   Inköp mtrl -3220 

   Tryckning Newsletter -2663 

Eget kapital och skulder  Porto -5389 

 Eget kapital -49574 Bankkostnader -485 

 Förbetalda medlavg -8500 IT-kostnader -1503 

   Sponsring -9487 

   Diplomkostnader -1362 

 ---------------------------------------- 

---------------------------------------- S:a kostnader -24110 

S:a eget kapital -58740 

 

Kortfristiga skulder -560 Ränteintäkter 536 

---------------------------------------- ------------------------------------------ 

Beräknat resultat -231 Beräknat resultat -231 
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SCAG stadgar förslag 2014 
 

 
§1 Organisation  

Scandinavian CW Activity Group – SCAG – är en opolitisk organisation för 

sändareamatörer med ett gemensamt intresse för radiokommunikation per 

telegrafi. Organisatoriskt betraktas Skandinavien, omfattande de nordiska 

länderna, som ett område uppdelat på sektioner.  

 

 

§ 2 Ändamål  

SCAG skall stödja och uppmuntra radiotelegrafi.  

SCAG skall verka för ett gott uppförande och god trafikkultur på 

amatörbanden.  

SCAG skall genom olika aktiviteter upprätthålla och förbättra 

telegrafifärdigheten hos sändareamatörer.  

SCAG skall verka för nordiskt samarbete och gemenskap och arbeta för goda 

internationella relationer.  

 

 

§ 3 Medlemskap  

Medlemskap i SCAG kan erhållas av sändareamatör med personligt intresse 

för telegrafi och som är villig att verka för SCAG:s syften och målsättning. Till 

hedersmedlem kan utses person som på ett utomordentligt sätt verkat för 

telegrafins bevarande. 

 

 

§ 4 Medlemsavgift  

Medlem erlägger en årlig medlemsavgift, vars storlek fastställes av årsmötet. 

Medlem, som ej betalat förfallen årsavgift, kvarstår ett år utan rösträtt och 

utan att erhålla News letter, varefter han/hon strykes ur medlemsmatrikeln. 

Återinträde med det ursprungliga medlemsnumret kan beviljas. 
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§ 5 Medlemsorgan  

SCAG:s medlemsorgan är dels SCAG NEWS LETTER (NL) och dels SCAG 

hemsida, www.scag.se. NL utkommer kvartalsvis och publiceras på 

föreningens hemsida. Hedersmedlem samt medlem som har betalat 

årsavgiften kan efter särskild hemställan få NL sig tillsänd i pappersformat. 

Redaktör för NL samt för SCAG hemsida utses av styrelsen.  

 

 

§ 6 Årsmöte  

SCAG:s högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte avhålles på tidpunkt 

som bestämmes av styrelsen.  

 

Kallelse till årsmöte skall publiceras senast en månad innan årsmötesdatum 

och skall innehålla 

- dagordning.  

- styrelsens verksamhets- och kassaberättelse. 

- styrelsens förslag till årsmötet (propositioner). 

- eventuella motionstexter, tillsammans med styrelsens yttrande.  

  

För sådana frågor som skall avgöras genom poströstning skall röstsedel 

utsändas. 

 

Årsmötet får endast besluta i frågor som upptagits i kallelsen.  

 

Motion till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 december året 

innan mötet.  

 

Vid årsmötet skall följande obligatoriska ärenden förekomma:  

1- Upprättande av närvarolista och kollationering av rösträtt.  

2- Val av mötesordförande och mötessekreterare  

     samt justeringsman, som jämte ordföranden justerar protokollet.  

3- Godkännande av dagordningen och frågan om årsmötets 

    stadgeenliga utlysande.  

4- Styrelsens verksamhets- och kassaberättelse.  

5- Revisors granskningsberättelse.  

6- Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.  
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7- Val av styrelse enligt turordningslista.  

8- Val av revisor och revisorsuppleant. 

9- Val av valberedning.  

10- Behandling av styrelsens förslag.  

11- Behandling av inkomna motioner.  

12- Fastställande av årsavgift för nästkommande år.  

13- Nästa årsmöte.  

 

 

§ 7 Rösträtt och beslut  

Medlem som har betalat avgift samt hedersmedlem har rösträtt.  

Röstning sker på föreningens årsmöte genom personlig röst, fullmaktsröster 

och i vissa fall  också genom poströster. Alla beslut fattas med enkel 

röstövervikt med undantag för frågor rörande ändring av stadgar samt frågan 

om upplösning av föreningen, varom särskilt stadgas.  

 

Poströstning skall företagas vid beslut om stadgeändring samt frågan om 

SCAG upplösning. Poströstning skall företagas för fråga för vilken 

poströstning har begärts av minst tio medlemmar eller beslutats av styrelsen. 

 

 

§ 8 Extra årsmöte  

Till extra årsmöte kallas enligt styrelsens beslut eller om minst tio medlemmar 

så påfordrar. Kallelse skall utgå minst 30 dagar före mötesdatum och 

innehålla dagordning och det ärende som skall behandlas.  

 

 

§ 9 Styrelse  

Föreningens angelägenheter handlägges av en inför årsmötet ansvarig styrelse 

bestående av :  

- Ordförande  

- Vice ordförande  

- Sekreterare  

- Kassör  

- Ledamot  

- Ev sektionsledare.  
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Styrelsen väljes för en tid av två år på ordinarie årsmöte genom de 

närvarandes röster, fullmaktsröster och poströster sålunda:  

- Ordförande, kassör och sektionsledare för LA, OZ och TF utses udda år.  

- Vice Ordförande, sekreterare, ledamot samt sektionsledare för OH, OY och 

SM utses jämna år.  

- Ev funktionärer utses av styrelsen.  

 

Styrelsen fungerar från årsmöte till årsmöte och sammanträder då 

ordföranden så finner erforderligt eller påfordras av minst tre av dess 

ledamöter. Styrelsen är beslutsför om minst tre av dess ledamöter är 

närvarande och om besluten är enhälliga. Styrelsemöte kan vid behov hållas 

på SKYPE eller i telefon. 

 

 

§ 10 Sektionsledare  

Sektionsledare skall om möjligt utses för vart och ett av de nordiska länderna: 

LA, OH, OY, OZ, SM och TF. Sektionsledarna är medlemmar av styrelsen. Vid 

val av sektionsledare för viss sektion (land) gäller endast röster från 

medlemmar i detsamma.  

Sektionsledarna skall i sina respektive länder sprida kännedom om SCAG och 

verka för dess ändamål.  

 

 

§ 11 Funktionärer  

Styrelsen kan utnämna funktionärer för speciella uppgifter inom 

organisationen. Funktionärer kallas vid behov till styrelsemöte.  

 

 

§ 12 Valberedning  

Valberedning väljes av årsmötet och består av tre medlemmar, varav en 

sammankallande. Valberedningen insamlar kandidatförslag till styrelseposter 

till påföljande års styrelseval. Förslagen skall vara styrelsen tillhanda senast 

den 31 december året innan mötet. 
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§ 13 Räkenskaper  

Räkenskapsåret löper från 1 januari till 31 december.  

Föreningen tecknas av ordföranden och kassören var för sig.  

Föreningens räkenskaper granskas av årsmötet utsedd revisor.  

 

 

§ 14 Stadgar  

För beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar erfordras två 

tredjedelars majoritet på ordinarie årsmöte genom närvarande röster, 

fullmaktsröster och poströster.  

 

 

§ 15 Organisationens upplösning  

Om medlemmarna finner anledning till SCAG:s upplösning skall beslut 

därom träffas med två  

tredjedelars majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena 

skall vara ett  

ordinarie årsmöte. Beslut träffas genom närvarande röster, fullmaktsröster och 

poströster.  

Beslut fattas även hur skall förfaras med SCAG:s tillgångar  

 

 

Stadgarna antagna vid SCAG:s årsmöte 1983 med ändringar och tillägg på 

årsmötena 1985, 1987 och 2014.  
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Snabbare information  =  lägre kostnader för dig 
 

Kostnaderna för porto har ökat markant senaste tiden. Aktuell 

information från SCAG och även NewsLetter som PDF kan redan nu 

gå som elektronisk post till våra medlemmar. Det är därför mycket 

viktigt att varje enskild medlem i SCAG har anmält en KORREKT  

e-postadress till kassören. 

 

Med korrekt e-postadress menas att den går till en mottagande 

brevlåda som: 

 är korrekt. ("no such account" kan förekomma) 

 inte är full. ("mail quota exceeded") 

 läses regelbundet ... 

 

Om någon känner sig träffad av ovanstående - vänligen anmäl 

korrekta uppgifter till kassören. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foton på din telegrafinyckel! 
Redaktionen tar gärna emot fotografier på telegrafinycklar som kan 

vara av intresse för NL:s läsare och SCAG:s medlemmar. 
 

Berätta gärna en kort historia om din nyckel! Skicka gärna underlag 
per e-post: krerik@sm5kri.se Postadress m.m. finns på sidan 2 



Nyheter 
Om telegrafi i korthet 

 

Snake and Ladders 
EUCW:s nya aktivitet startar i april 

och ersätter den gamla Frater-

nizing Party. Herr Pietro Begali 

har skänkt två stycken Begali-

nycklar som priser till aktiviteten. 

En nyckel till den som samlar flest 

poäng och den andra lottas till den 

som deltar med minst 9 loggar. 

 

Reglerna finns översatta till 

svenska på EUCW:s webbplats 

http://eucw.org/sl.html  

 

I korthet handlar det om  

(Engelsk text):  

 

1. Make as many QSOs as you 

want to make, preferably in the 

recommended frequency regions 

(upper 10KHz of each dedicated 

CW-portion on the bands 160m to 

2m, except 60m and 4m). This is 

not a "timed" activity, QSOs may 

be made during the whole 

duration of a period of activity 

(typically a month). 

 

2. Each station may be logged 

any time 

 

 

3. A QSO needs to take 5 

minutes at least, with a minimum 

exchange of call, name, QTH in 

form of the Maidenhead locator, 

and RST; optionally, club 

memberships may be exchanged 

 

4. The activity runs for 12 

months, divided into periods of 

activity of a month each. At the 

end of each period, I expect 

participants' logs in ADIF-format 

within 8 days after the end of the 

month. They will be adjudicated 

within 14 days after the end of the 

month. Logs shall be send to me 

via sl_(at)_eucw.org , and shall 

contain call signs, names, 

Maidenhead-locators, RSTs sent 

and received, as well as on- and 

off-times. In addition, your log 

should contain your name and 

email address, as well as the 

number of QSOs. 

 

5. From all QSOs of a month of 

activity, the most worked and least 

worked Maidenhead locators will 

be determined. The most worked 

will become "snakes", whereas the 

least worked will become 

"ladders". For ladders, points are 

given, whereas for snakes points 

may be deducted. For all other 

Maidenhead locators worked, 

points can also be earned, but only 

up to certain limit. 
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6. Before the end of the month 

following a period of activity, 

results will be announced over the 

EuCW reflector, containing a list of 

participants and of Maidenhead 

locators worked, including the 

locators that made it either to 

snake or ladder. With this 

information, each participant can 

determine his or her own points 

earned, using the rules as set out 

for this activity. Examples of 

calculations can also be found on 

the EuCW website. 

 

7. Logs are preferably sent 

using the log-converter that is 

written and maintained by 

Graham, G3ZOD, and that can be 

downloaded from the FISTS 

website using the following link: 

http://fists.co.uk/members/member

sflc.html 

 

For any questions, please contact 

me at sl_(at)_eucw.org 

 

For now, I wish you a good 

weekend, and best 73s 

Robert, DM4RW

SSC Scag Sprint Cup 2014 
 

SCAG Sprint I - 2014 

1 SE4E 84 

2 SM0CUH 81 

3 SM5ALJ 79 

4 SM5COP 76 

5 SM5DK 75 

6 SM5ATP 66 

7 SF3A 63 

8 SM6DPF 60 

9 OZ4CG 58 

10 G4OGB 43 

11 SC0AG 42 

 

All results is on our homepage 

www.scag.se 

 

Vi vill påminna om den nya 30 

minuters regeln, efter 30 minuter 

menas kl 18.30z. Övrigt om 

reglerna på nästa sida 

 

73 Lars SM0OY 

SCAG Sprint Manager 

 

INBJUDAN TILL ALLA 

SCAG välkomnar alla att besöka 

vårt bord under stora loppisen i 

Eskilstuna den 5 april 2014. 

- Köp vår vackra tröja. 

- Prova på vår CW-summer. 

- Prata CW 

- Träffa likasinnade 
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Rules Scag Sprint Cup 2014 

 

Objective: To work members of 

SCAG and other fellow Hams 

during one hour 

 four times in 2014.   

 

Mode: Only CW – of course. 

You may create your characters 

free of choice. 

 

Dates: These Mondays: Feb 

24rd, May 26th, Aug 25th and 

Nov 24th. 

 

Time: 1800 –1900 UTC     

New:  After 30 minutes everyone 

can be worked once more 

 

Frequencies: 3530 – 3550 Khz 

 

Message:  

Members of SCAG, 

Wkd_call, Own_call, First_Name, 

SCAG_Number 

 

Non members of SCAG, 

Wkd_call, Own_call, First_Name, 

NM (not yet member) 

 

Scoring: Each QSO will give 

one (1) point. 

QSO with member of SCAG: + 

four bonus points, = 5p. 

The club calls SC1AG – SC0AG: 

+ nine bonus points, = 10p. 

 

QSY-rule: IMPORTANT! 

A called station must QSY 2 Khz 

or more after QSO. 

 

Call: CQ SCAG 

 

Awards: The cup winner will 

be honoured the distinguished 

SCAG GOBLET 

and the beautiful SCAG T-shirt.  

The winner of each round will 

receive the SCAG pennant. 

 

Logs: As simple as possible in 

an e-mail to scag@scag.se 

during the following week. 

 

 

SCAG sends you all - a Warm 

Welcome! 
 

 

mailto:scag@scag.se


Redaktionen 
Redaktör SM5KRI Krister 

 

Nr 152 har du nu din hand.  

Det mesta handlar om årsmötet 

som jag hoppas du besöker. 

Tyvärr får jag tjata igen och be 

om bidrag: Stort som smått, 

telegrafinycklar och annat som 

kan vara av intresse. Utan era 

bidrag blir det väldigt svårt att 

få ihop ett medlemsblad med 

bra innehåll. Tack på förhand! 

 

Nu nalkas våren, tänkte på ni 

som kör portabelt, SMFF och 

andra aktiviteter. Kanske 

planeras det för fielddays m.m. 

runt om i landet. Som det ser ut 

kan det bli Antenndagen i höst 

i Västerås Radioklubbs regi. 

Kanske vi ses där? 

 

Redaktionen @ 

Medlemsavgiften! 
Du har väl inte glömt? 

 

Vi ses vid Årsmötet i 

Eskilstuna!  
 

73 de styrelsen SCAG 

Köp vår unika T-shirt! 
 

Nu kan du köpa SCAG:s vackra 

T-shirt av kassören! Betalning 

genom att sätta in 150 kr på 

vårt plusgiro 83 61 33-9 

 

 Glöm inte att 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 NL 
Nr 153  

sommarutgåva 
Stoppdatum:  
2014-05-05 
Postas: v 24 
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