
Summering och kommentarer SKD Nyårsdagen 2022.

Det var tufft i tätstriden på årets första SKD. SM7RME Torbjörn vann med 1 hundradel över SM2CEW 

Peter. På bronsplats så kom SM6NZA Stefan. Bra kämpat och grattis till pallplatserna.

Väldigt snygg telegrafi och det märks att SKD håller i sig och att alla försöker i alla fall någon gång per år 

ta fram handpumpen. Flera har fått träningsvärk i armen så det gäller att hålla igång hela året. Man kan ju 

ta som vana att alltid köra handpump i lägre takter så man inte tappar ”flåset”, hi. 

I år så lottade Scandinavian CW Activity Group – SCAG ut inte mindre än 3 st Camelback handpumpar 

från Begali till de som som inkom med godkända loggar. Alltid kul med priser, det lockar alltid till aktivitet. 

Lottningen hölls som vanligt i Covid-stil via JITSI. Närvarande var SM0AIG, SM5OCK, SM6LZQ och 

SM0CUH. 

Lyckliga vinnare av nycklar blev, SA0BBO Bengt, SM6CUK Lars-Göran och SA6NIA Oscar. Stort Grattis!

SA7JMA:

Mycket trevligt att få deltaga som nybörjare och en av de ”avrostade” från CW kursen som SK7RN så 

förtjänstfullt gjort. Mitt mål var kanske inte att vinna ”skönhetstävlingen” utan att ge sig in getingboet av

duktiga och erfarna telegrafister och få känna trafiken och rytmen i trafiken. Att sedan jag upplevde en 

stor vänlighet i trafiken  för mig som nybörjare när jag sände mina QRS gör att jag kommer att vara med 

nästa gång också om möjligheten finns.

73 de Jörgen

SM4EDK:

Sent ur sängen på nyårsdagen, så att några säkert redan tröttnat. Alltså inte knökfullt på bandet. Hann 

köra tillräckligt många qso på första passet. Det sista med minimal marginal till stopptiden. Avsikten var 

att köra mer under pass 2 men installation av Log4OM på fjärrdator och SQL server tog större delen av 

tidsspannet så jag kom aldrig igång med skd igen. Dagen till ära körde jag på en rig som stått på en 

dammig hylla i många år, en IC-725. Den fungerade dock bra, ja bättre än jag själv tyckte jag. 73 de Bertil.

SM6CSB:

Hade tänkt köra SKD för första gången på flera år. Lyckades få igång en station, en Drake TR 44C efter 

diverse problem, och den nedblåsta antenn- tråden kom upp i ett träd. SM5CJW svarade på mitt anrop, 

men sen gick det snett - QRM fyllde shacket, och min rapport blev dålig till Bosse. Efter en stund kunde 

jag konstatera att utan QRM var han 599 och hade perfekt teckengivning. Beslöt att gå QNO hellre än att 

gissa mig fram, så tag denna rapport som bevis på att Bosse och jag hade en kontakt! 2022-01-01 kl 0720

UTC. 73 de Harald

SM4LWY:

Hej och God Fortsättning på 2022! Kul att så mång var igång och körde SKD även denna gång. Bra conds 

och mycket vacker cw gjorde körandet till ett nöje. Jag övar vidare och hoppas komma tillbaka till 

midsommaromgången!

SM6KNL:

80 meter dog ut inom SM och jag kom bara upp i 4 QSO, nästa gång blir det nog en tidigare start. 73 de 

Lennart



SA2CLC/P:

Bestämde mig att köra /P från brorsans ryska vintertält med kamin. -18c ute och säkert +27c inne i tältet.

Antennen blev en 80/40 dipol, spänd högt mellan två granar. Släpade med mig min RA200, min 

parasetreplika och KX2:an som backup, med förhoppning om att köra SKD "helrörsvis". Med paraseten, 

kristallstyrd TX, rak mottagare lyckades jag få fatt på Jimmy, SM2BYW, samt hörde hela sverige (nästan 

samtidigt, hi). Bytte sedan till RA200, men lyckades aldrig riktigt komma genom, och blev knappt spottad 

på RBN. När jag packade ihop stationerna på söndagsmorgon hittade jag orsaken i en billig BNC till 2x 

bananplugg-adapter. Mittledaranslutningen i adaptern var glapp, vilket gjorde att jag bara använde halva

antennen... Körde resterande QSO´n med KX2 och 2w/br nyckel. 

Leassons learned: köp inte billiga koaxkontakter och adaptrar. RA200 går utmärkt att lasta på 

skoterkälke, sämre att bära på ryggen. Den tål vibrationer,snö och 18 minusgrader. Kanske bättre lycka 

nästa år. 73 de Tommy



SM6NZA:

Tack för årets nyårs SKD! Det var en hård kamp inte bara med att pumpa(?!) LM Ericsson key nu 

fastskruvad i bordet-rejäl förbättring i känsla mot tvingen som användes under sommar SKDJ. Första 

hjälpen nära ifall.. Rig Ten-Tec Omni 7, Antenn Dipol eller Vertikal, Handpump LM Ericsson.



SM7USW:

Hej , tack för kul "tävling" med CW och omväxlande konds, önskar er god fortsättning på nya året och ser

fram mot nästa SKD. 73 de Weine

SM6CUK:

Fin CW från alla - musik i mina öron.  Det var längesedan jag körde ett längre QSO med min gamla 

"Swedish Key", men den står alltid framme och används vid QRS-QSO. 73 de Lars-Göran

SM2BYW:

Årets SKD var med hyggligt goda konditioner, men det var dåligt med signaler på 40 meter tyckte jag. Oj 

vad många är bra med handpumpen! 73 de Jimmy.

SM5CJW:

Tack för en bra start på det nya året - SKD! Min stn: K3 100W, G7FEK-antenn, LME-nyckel. 73 de Bosse

SA0BBO:

Kul evenemang, där hastigheten inte är avgörande. Passar en som jag som på gamla dar har begett mig 

in i CW-världen. God fortsättning och 73 de Bengt.

SM7FBJ:

Kunde den här gången inte delta på förmiddagen då barnbarnen var på besök. Väl på eftermiddagen 

kunde ett par QSO:n genomföras medans barnbarnen tittade på film. Jag hann tyvärr inte köra så många 

QSO den här gången, roligaste QSO var med Peter/SM2CEW då det inte är ofta jag kan höra/köra 

stationer från Norrland. Bifogar en bild där the Swedish key finns med och var den som jag körde med 

den här gången. Kniven och Vibroplex Lightning från 1954 är andra favoriter. Till midsommar kanske jag 



tar fram Ericsson nyckeln. 73 de Bjarne

SM7BUA:

Här kommer mitt bidrag efter ett antal timmas radiokör på 80 meter den 1 januari 2022. 

Stationen: IC7100 (remote) 100 watt, Antenn:  loop, 84 mtr.

Goda konditioner på 80 meter gav fina cw signaler från stora delar av landet. Största glädjeämnet var att 

flera av de stationer jag körde, har varit med i den CW-kurs som Ölands Radioamatörer arrangerat under 

året. Som deras mentor var det jätteroligt att få logga dem i SKD.

73 de Mats.

SM7KOJ:

Efter många års uppehåll med CW och ännu längre uppehåll med handpump gjorde jag ett försök att få 

till några QSO. Kör med en ICOM IC-705 barfota ca 10 W ut till en dipol som sitter endast några få meter 

över marken och liknar ett U uppifrån, då min tomt inte medger en rak och fin montering. 



Matningspunkten har jag i ögonhöjd när jag sitter i schacket på andra våningen i huset. Hade kontakter 

endast på 80 meter. För 10-40 meter finns en Chushcraft R8 2 meter över marken, men fick inte till det 

på 40 meter idag. Märks troligen på hastigheten och säkerheten att man varit ifrån det allt för länge. Då 

min fru nu håller på att kämpa med att lära in CW så får man ju föregå med gott exempel. HI Fick lite 

oväntad ”hjälp” av en ”bug” som gjorde mig sällskap (se bild). Har invasion av nyckelpigor i radiorummet 

just nu, en dag räknade jag till 18 synliga runt fönsterkarmen... Tack till alla motstationer som kämpade 

på. På förmiddagen var det behagligt att lyssna på 80 meter, men eftermiddagspasset kom att bli lite 

jobbigare med sviktande konditioner och andra tester som kördes samtidigt. 73 de Jan

  

SM5CVJ:

Det var så roligt att jag blev sittande hela dagen. Mer ont i baken än armen. 73 de Carl August

SM6LZQ:

Väldigt bra drag i Straight Key Day denna nyårsdag, och lätt att få motstationer att avnjuta ett 

handpumps-QSO med. Körde åtta QSO i förmiddagspasset och två på eftermiddagen. Kom ner i shacket 

lite efter klockan tre på eftermiddagen och hörde att man redan var i gång och körde SKD, men själv 

väntade jag tills klockan passerat fyra, för att “hålla på de nya reglerna”. Jättekul aktivitet som vanligt. 

Lyssnade lite på 40 meter men hörde aldrig någon SKD-station. Ropade inte själv heller, men 

konditionerna var ju väldigt fina på 80 meter. Körde SM, OH och OZ. Tack till alla som deltagit, och 

hoppas vi hörs i sommar igen. 73 de Thorbjörn på Tjörn

SA6RTJ:

2 QSO. Det var det som blev. Förmiddagen gick åt till annat, lyssnade i 10 minuter innan 

”lunchuppehållet” och körde sedan ovanstående QSO och bröt för lite mat. När jag kom tillbaka till 

radion vid 17.30-tiden blev det en besvikelse, på båda anvisade frekvensområdena så var det fullt med 

dator-CW och contestkörande så det var bara att lägga av. Hoppas nästa år att det inte är fyra! (4) 

timmars lunchrast under bästa tiden för att köra innan långskipet kommer/mörkret lägrar sig. 

73 de Bernt

SM5OCK:

Som vanligt många fina signaler. Massor med skönmusik ala CW. Kul att det kom igång lite ovanliga 

signaler på bandet. Handpumpen blev den som var inkopplad på morgonen – LM Ericsson, dubbeltungad



på marmorplatta. 73 de Håkan

OH7QR:

Aktiviteten var bra! Kanske alla var inte med, men i alla fall svarade dom på mina cq skd. 

Rig: FTdx3000 100 W loop-antenna. Nyckel Lennart Pettersson "The Swedish Key" nr 2289.

Gott Nytt År! 73 de Erkki

SM6TPJ:

Andra gången jag vågar mig på denna trevliga aktivitet. Tusan så svårt att sätta betyg, alla körde ju 

vacker telegrafi. Körde med modern rig IC-7600, men med gammal handpump märkt ”Mtrlnr Tc15223”. 

Alla som suttit i en gammal militär telegrafisal känner säkert till den nyckeln! 73 de Mats

SM7FDO:

Som vanligt svårt att gallra bland alla fina handstilar på bandet. Kom igång först på eftermiddagen, så 



blev inte så många QSO och framåt 18-tiden dök konditionerna till slut var endast SM2CEW läsbar från 

Småland. Nyckel dagen till ära var Begali Spark - vinstnyckeln från midsommar-SKD! Den visade sej vara 

mycket bra att köra med, stadig på bordet. Tack SCAG! 73 Lasse, Aneby Småland.

SM4SEF:

Körde denna gång med ”bombarnyckeln” som enligt uppgift har tjänat i ett sovjetiskt bombplan nån 

gång. Får se vad det blir för pump i sommar när vi åter greppar knopparna i SKD. 73de Bosse


