
Summering och kommentarer SKD Midsommardagen 2022.

Vinnare av årets SKD på midsommaraftonen blev SM2CEW Peter. Stort Grattis!

Silverplatsen togs av SM6LZQ Thorbjörn och bronsplatsen togs av SM7BUA Mats. 

Väldigt snygg telegrafi och det är kul att SKD håller i sig. 

I år så lottade Scandinavian CW Activity Group – SCAG ut 2 st Begali Postal key handpumpar till de som 

inkom med godkända loggar. Alltid kul med priser, det lockar alltid till aktivitet. 

Lottningen hölls av SM5OCK och SM6LZQ. 

Lyckliga vinnare av nycklar blev, SM5OTH Per och SM7BUA Mats. Stort Grattis!

SM5CJW:

Tack för SKD. Det var bra att dela upp i två pass! 

Samtliga QSO på 3535 - 3539 kHz. Tre första QSO: QTH = Skinnskatteberg, Antenn = 2x18m dublett. 

Resten:  QTH = Västerås, Antenn = G7FEK, Rig: K3 med 100W.

Nyckel: LME, Nyckel i plåtkåpa (som i lumpen), Hemgjord (enl art i QTC).

SM5EIE:

Väldigt låg aktivitet tyckte jag (fast det är första gången jag deltar, så har inget att jämföra med). Flera 

första QSO:n, sånt är alltid kul! Väldigt kul att lufta handpumpen och roligt att lyssna till fin handpumps-

cw! Kommer absolut att vara med flera gånger

73 de Gunnar / SM5EIE

SM1HEV:

Här kommer mina 6 QSO... var lite svårt att få ihop fler på begränsad tid då många skall köra SOCWA 

QSO på 15 min ++   Överlag var det fina handstilar -- svårt att välja mellan betyg 4 och 5. Kul att ta fram 

min Junker DBGM som stått oanvänd i 30 år!  Svårt med handpump när man kör remote.

73 /Jens

SM6LZQ:

Det blev bara ett QSO på förmiddagen, jag hörde bara ett fåtal stationer och det var svaga signaler och 

ganska högt brus. Men jag körde åtta till på eftermiddagen och då var det bättre förhållanden. Två av 

stationerna, (SM2) var på 40 meter. Det är alltid en trevlig tillställning med SKD, och jag tror att många 

gillade att vi delat upp aktiviteten i två perioder. Min vana trogen körde jag favoriten Hi-Mound HK-802, 

IC-756PROIII och en G5RV. 73, vi hörs igen hoppas jag. 73 de Thorbjörn

SM5OTH:

Superkul dag med många fina kontakter och fin CW! 

73/ SM5OTH Per

SM5TOG:

Alla körde med fin och tydlig handstil men jag kan ju inte ge 5 till alla :-)

73 de Jonny, SM5TOG



SM7KOJ:

Hejsan, Bifogat hittar ni loggutdrag och några bilder. Har att kämpa med en stark brusmatta på runt S8. 

Kan bero på en lågt uppsatt dipol för 80 m. På 40 har jag en Chushcraft R8 vertikal, men tyvärr bara en 

motstation. Båda dessa matas med runt 100 W från en ICOM IC-706MK2G. Trög start på förmiddagen 

med dåliga condx från Klippan. Endast ett QSO. Paus med besök hos NSRA och deras månatliga träff i 

parken utanför Pålsjö Slott i Helsingborg. Andra passet ett QSO på 40 meter och 6 QSO på 80 meter. Tack

för denna gången, ser fram emot nästa tillfälle. 73 de SM7KOJ / Jan

 

 

DL7HH:

GD DR OM. As a complete beginner I didn't know how to write my entry, so I did my very best. I will not 

be a winner with this, sure, but at least I did jump into the cold water and did my very best.  TU FER TEST.

At 40°C in my shack and 80% humidity my key was slippery as a turd in an oily salad and I was dripping 

wet as a drowned sewer rat in a heavy monsun. I slipped several times from my knob like on a frozen 

lake in dancing shoes and would be surprised if I even get 0.1 pt myself, haha! Listened forever for ppl to 

send CQ SKD, I only got DL1YCR and OK1YR answered, but I don't know if he actually participated. 

Anyway, it was hell of fun, as long as the temperature stayed not higher than 40° but in the evening it 

was time to stop trying, because it went beyond. QTH HAMBURG NAME HANNO WX SUNNY ES DAMN 



HOT AT 32C/45C INSIDE SHACK HUM 80 QUH 1020 HPA = UFB ES AGBP. It's not much, but I hang on 

these two with my dear life. 73 de DL7HH, Hanno

SA6ENT:

Hej! För ett år sedan började jag på nytt att köra lite CW efter 50 års uppehåll! Har nu en IC7300 och en 

dipol för åttio meter vid sommarstugan. Detta var andra året jag var med på midsommardagen. Jag 

använder bara rak nyckel. Nu som förr. (På 60-talet hade jag signalen SM0BWT och bodde i Jakobsberg.) 

Det känns som om jag fått igång (CW-)lyssnandet lite bättre under året. Kanske sändandet också, men 

det får ju andra avgöra! 

Bild från sommar qth. Magisk morgon. Några minuter senare såg man Kinnekulle. 70km tvärs över 

Vänern! (Barnbarnen sover i tältet!)

73 de BG Bengtsson.



SM0TAE:

Telegrafin var lika strålande som solen denna varma midsommardag. Det var därför inte lätt att ge betyg 

åt alla duktiga telegrafister. Jag körde från mitt QTH i Tyresö med handpump från handelsflottan, som 

renoverats av Olle/SM0GOO (SK). Riggen en TS-940S (100W) och antennen G5RV. Jag önskar alla en 

härlig sommar!

73 de Robert

SM6TPJ:

Tredje gången gillt för mig i SKD. Tveksam till om jag skulle vara med (fel tänkt av mig, jag vet!) men när 

radion väl slogs på så var den förste jag hörde SM7BUA, Mats. Då fick jag både mod och inspiration (och 

transpiration…) att delta! Det blev några trevliga qso:n även om de också innehöll ett svårt och 

ångestladdat moment, nämligen att sätta betyg – svårt, svårt! Denna varma midsommardag och med 

radioshacket på andra våning steg temperaturen snabbt till över 30 grader så förutom att köra i 

badbyxor blev jag tvungen att lyfta av hardtopen på min gamla ’Tc 15223’ enligt bild �. 73 de Mats

SM5OCK:

Otroligt kul att få köra SKD igen. Vad mycket fin CW man fick höra i hettan. Det var skönt att sitta inne 

med öppet fönster. Körde min gamla Öller & CO nyckel som hängt med i nästan 150 år! 73 de Håkan



SM7BUA:

SKD genomfördes från Öland där jag och familjen var under en vecka från midsommarafton och framåt. 

QTH var Kolstad, Köpingsvik på Öland. Stationen : IC7000 199 watt. Antenn : 80 meters dipol. 

Konditionerna inte de bästa, men är nöjd med dagen. 73 de Mats SM7BUA

SM7FDO:

Min nyckel  Begali Spark (vinst i SCAG-lotteriet förra året!). 100 W + dipol 7 m upp. QTH nr Aneby 

Småland. 73 Lasse SM0FDO

SM6NZA:

Hej SKD/SCAG. Tyvärr inga QSO i år på SKD 2022 på midsommardagen. Försökte köra SKD som 

DL/SM6NZA på 40m. Jag och Robert/SA6CMO besökte Hamfest i Friedrichshafen midsommarhelgen och 

trots ropandes CQ SKD några timmar på lördagskvällen på 40m blev det inget SKD QSO tyvärr. Med bara 

3W ut till antennen och ingen 80m rigg med i bagaget tyvärr så det minskade ju chansen till QSO i SKD. 

Men: Delar med mig en bild av 'försöket' att köra SKD från DL i då det skedde i sån positiv anda. Det var 

kul att försöka samt köra andra QSO och var många Hams som besökte oss där vi stod vid Bodensjön och 

nycklade i bra WX med fin utsikt på lördagkvällen. DDØUL/Michael var en av de nyfikna som var 

intresserade av SKD och som vi fångade på bild. Key:RA195 nyckel. Alltid kul med SKD och att köra 

handpump, nytt försök blir det helt säkert på nyårsdagen 2023. 73/77! SM6NZA



/Stefan


