
Kommentarer från Straight Key Day (SKD) 2023-01-01.

Vinnare i utlottning av en Begali Camelback handpump blev SM6TPJ, Mats i Götene. Stort grattis från 

SCAG.

SM6TPJ, Mats

Bifogar logg från nyårsdagens SKD. Verkade vara många deltagare och alla med ljuv musik från sina 

handpumpar. Körde alla qso på 80 m med min vanliga uppsättning; IC-7600 med 60 W ut till stegmatad 

dipol och som ’pip-källa’ min gamla svenska grå avflagade militära övningsnyckel. Jättetrevlig aktivitet, 

ser fram emot nästa SKD!

SA2CLC, Tommy

Blev ett par körda. svårt med ungarna springandes omkring :) RX/TX, Collins 75A-4 / Collins ART-13.

SM5CVJ, Carl August

Tack för att Ni organiserar en trevlig handpumps aktivitet under nyårsdagen. Ett strålande tillfälle att 

önska kisarna Gott Nytt. 73

SM7FBJ, Bjarne

Den här omgången har jag aldrig hört så många otroligt fina handstilar och aldrig givit så många högsta 

betyg. Kom först igång vid 0930 UTC där SM7BUA/Mats blev första QSO.

I andra rundan på eftermiddagen Blev SM7KOJ/Jan det sista QSO:et. Dagens nyckel var min LM Ericsson 

från 40-talet på en tung stålplatta som fick den att stå stadigt utan att flytta på sig vid signaleringen.

Vid några QSO:n fick det gamla PA:t SB-200 från Heathkit hjälpa till med att skicka ut 400W i min 

stegmatade doublet - 2x20m - på 7meters höjd. Jag hoppas kunna delta vid nästa SKD träff på 

midsommardagen 2023. Bästa 73 de Bjarne/SM7FBJ



SM0AIG, Ingemar

Körde ovanstående gossar på 3537 varefter pajlen plötsligt tog slut. Best 73 de AIG som lovar att vara 

ännu mer flitig och prova lite fler frekvenser vid nästa SKD. Ska oxo träna mer eftersom hjärnan tänker i 

buggtakt som måste transponeras till pumpfart vilket kräver sin man. Men roligt var det och förste 

incheckaren SM0DZY är en granne till mig som gav värstingrapporten 50 dB över. LA0EC är f.d. SM4GID 

och gammal kompis till CEW på Lovön vilket kanske förklarar hans excellenta manipulationer CEW 

drabbades av ett elakt virus och fick kasta in handsken. Best 73 de Ingemar alias AIG

LA0EC, Bengt

Kul att vara med på SKD eller "Tour de key" för första gången. Det gick väl så där så man får lägga sig i 

hårdträning inför sommarens happening. Med vänliga hälsningar Bengt/LA0EC

SM4SEF, Bosse

Rig Drakeline (R4A/T4XB) dagen till ära, 100 W, W3DZZ och nyckeln en Kenpro KK-50. 73 och vi hörs i 

sommar!

OZ8SO, Jens

Hej SCAG, Hermed min log fra SKD nytår 2023. Hyggeligt at møde snart gamle venner på CW igen. Dejligt 

at kunsten stadig vedligeholdes med gårdpumpe (og en enkelt kniv!) og at der igen kommer nye 

entusiaster til. I OZ har interessegruppen "CW med Gnister" stor fremgang. Der er vel efter et par år nu 

omkring 50 deltagere på 3547 kHz hvor man ofte kan finde en OZ station og køre en QRS QSO med. Kig 

gerne ind her. 73 og godt nytår

SM2BLY, Micke

Mycket trevlig tillställning, och jättekul att köra handpump igen efter många år. Gav helt klart mersmak, 

så den blir härmed permanentad på radiobordet med rejäla träskruvar! Dagen till ära luftades lite gamla 

rörprylar. TBS-50 med hembygd VFO, HRO-M och ett litet PA med ett 811A.



SM5OCK, Håkan

Kul med SKD. I år fick min tyska nyckel från WW2 tjänstgöra.

SM5DFM, Rune

Hej, ja det var kul, men också en märklig upplevelse, att sända med handpump. Det var evigheter sedan 

sist. Om inte buggen uppfunnits hade jag nog aldrig fortsatt som amatör efter C-certifikatet! Och sedan 

kom elbuggen, vilken välsignelse! 73, DFM

SM7BUA, Mats

Som alltid en intressant aktivitet vad gäller hantverket cw. Konditionerna var kraftigt varierande under 

dagen, men det får man räkna med under vintertid. Några av mina ”elever” som tränat cw under hösten 

var med vilket gladde mig särskilt. Hoppas på fortsatt god aktivitet på cw-delen.

SM2BYW, Jimmy

Tack för den här gången. Trevligt , men både operatören och nyckeln var  båda ringrostiga. 73 och HNY 

2023! JIMMY



SM5SRR, Eskil

Detta är mitt andra deltagande i SKD. Senast var januari 2011. Mycket rolig och händelserik SKD. Med tre

timmar kvar kände jag plötsligt  av en stickande lukt av elektronik som jag först trodde var radion och 

som fick mig att avbryta. Efter mycket letande visade det sig vara datorn där nätdelen gått upp i rök. 

Tyvärr försvann därmed delar av loggen med information om klockslag och band. Många stationer körda 

med långa ragchew QSO. En fusklapp med de svenska bokstäver hjälpte mig att sända en jag hoppas 

skapligt CW. Jag kom att använda gamla L.M. Ericsson handpumpen som i alla år stått som prydnad. Jag 

som är van vid McElroy typ av bugg upptäckte snabbt hur skön och fin Ericsson nyckeln var att använda 

vilket bidrog till nöjet att delta i SKD. Tack er alla för en fin SKD och för alla trevliga QSO. Ha en riktig god 

fortsättning på det nya året! 73, Eskil-SM5SRR

SA0BBO, Bengt

Tack för ett trevligt arrangemang. På återseende till midsommardagen (om det inte kolliderar med 

Friedrichshafen).

SM6LZQ, Thorbjörn

Denna gång blev det tio QSO, alla på 80 meter. Hyfsade konditioner, men kraftiga QSB under stundom. 

Fick anpassa möjligheterna att köra efter en del andra sysslor i hemmet, som väl de flesta har att ta 

hänsyn till. Som vanligt körde jag min favoritnyckel, Hi-Mound HK-802, riggen var IC-756PROIII och 

antennen en G5RV. 73 de SM6LZQ – Thorbjörn

SM7USW, Weine

Hej o god fortsättning på nya året. Tnx för trevlig CW samvaro på årets första dag. 73/ SM7USW/Weine



SM6NZA, Stefan

Alltid kul att köra handpump med alla stationer som är aktiva. Jag hade svårt vara med på tidigt på 

morgon samt sent på kvällen tyvärr. Tycker det var riktigt bra conds på 80m på eftermiddagen med 

mycket starka signaler för SKD. Rig Ten-Tec OMNI7, Antenn Dipol,Vertikal, Nyckel fastskruvad LM 

Ericsson.

SM0DZY, Christer

Tack för ett trevligt evenemang. 8st för mig helt nya signaler. Kul! 73 SM0DZY/Christer

SA7JMA, Jörgen

Tack för mig och det var som vanligt roligt att tävla !

DL7HH, Hanno

TU DR OM FER TEST. My second participation in the contest is a bit slim, but it is. My Junker was very 

happy about the event and grabbed my hand like a hungry kitten that found hidden treats. It didn't want 

to let go! 73 Hanno, DL7HH .-.-.



SM7KOJ, Jan

Upplevde hög aktivitet under större delen av SKD. Andra passet förstördes av en brusmatta på S9. 73 de 

SM7KOJ / Jan

DJ6UX, Eddi

Hej, de nya tiderna och inskränkta frekvenserna uteslutar mig faktiskt från ett framgångsrikt 

deltangande. Jag hinner med radion bara från kl. 15-17 (LT = SNT) och efter 2100LT (=SNT). Idag var 

skippet redan >900km på 80mb då. Och 80mb är obrukbart här så länge solen är uppe p.g.a. D-skiktets 

dämpning. 73 es god fortsättning på det nya året, Eddi ._._.

SM5CJW, Bosse

Hej och God Fortsättning på 2023! Tyvärr mycket QRM/QRN när man bor i stan (ca S8-9). Det blir väl lätt 

så med mycket laddare och all belysning som tillhör denna säsong. Jag körde min K3 med 100 W och 

antennen är en G7FEK (inv L på 80 m). Telegrafnyckel var den som jag beskrev i QTC nr 7/8 2021 (sid 20 - 

21).

Jag tycker det var mycket bra att dela upp i två pass som då kunde erbjuda någotsånär condx. Träffade 

på två som var intresserade av RPO (Radiopejlorientering) (-DZY och -RME) så jag passade på att göra 

reklam för det. 73  /  Bosse  /  SM5CJW

SM5EIE, Gunnar

Körde bara 80 meter, dåliga conds på förmiddagen, jättebra på eftermiddagen. Jag gjorde misstaget att 

äta middag vid 5-snåret. När jag kom tillbaks var det fina conds mot mellaneuropa men SM var 

jättesvaga signaler. Kul med SKD! 73 de SM5EIE /Gunnar

SM5TOG, Jonny

Här kommer logg för SKD nyårsdagen 2023. Alltså, alla är så himla duktiga så det är svårt att betygssätta. 

Det blir överlag höga betyg! 73 de Jonny, SM5TOG


