Summering och kommentarer SKD Midsommardagen 2021
Vilken succe det blev med årets Straight Key Day på midsommardagen! Många hade vaknat tidigt, oljat in
handpump och handled och hörsammat att det var handpumpsdags. Detta är ingen tävling utan man kör
telegrafi i lugn och behaglig takt. Här är det stilpoäng som gäller, snygg handstil alltså.
Vinnare i midsommardagens SKD blev SM7FBJ, Bjarne med snittpoäng 4,97. Tvåa blev SM6NZA, Stefan
med snittpoäng 4,83 och på tredje plats så kom SM2CEW, Peter med snittpoäng 4,79. Grattis och snyggt
jobbat! Naturligtvis ett stort tack och grattis till alla som var med och slet denna dag med bra CW överlag.
I år så lottade Scandinavian CW Activity Group – SCAG ut 2 st handpumpar från Begali till de som som
inkom med godkända loggar. Alltid kul med priser, det lockar alltid till aktivitet. Efter lottning så stod det
klart att SM7FDO, Lasse och SM5OCK, Håkan vann var sin nyckel. Lottningen gjordes och övervakades
av SM0AIG, SM6LZQ och SM5OCK.
Nu blir det SKD igen på nyårsdagen och då med lite nya regler.

SM4EDK Bertil:
Första gången för mig I SKD sommartid. Brukar vara fullt upptagen med vallskörd. Så inte denna gång.
Soligt och varmt utomhus. Nästan skönt gå in i skuggan en stund och hacka bärvåg. Körde några qso på
förmiddagen tills signalerna blev för svaga för meningsfulla kontakter. Tillbringade dagen i övrigt i
potatislandet med ogräsrensning. När ryggen sade till gick jag in en stund igen på em. Körde då ett qso
med SM2CEW/Peter med mycket god signalstyrka. Fortsatte sedan på 80 m tills jag nådde 10 qso:n.
73 de Bertil.
SM5AJV Ingemar:
Tack för att ni arrangerar denna trevliga aktivitet! Körde med en svensk arményckel och det märks att
man är ovan att använda handpump. Rig: Elecraft K3 + PA + dipol. 73 de Ingemar
SM2CEW Peter:
Mycket trevligt att köra handpump med så många duktiga telegrafister i andra änden. Närmast perfekt
CW från de flesta jag hörde/körde, därav höga betyg i min logg. 73 de Peter.
OH7QR Erkki:
Lyckligtvis fick jag nödvändiga fem QSOs och en extra till. Klockan närmade sig 2200 och jag hade bara
fyra QSO. Gamla gubben tänkte att nu får det räcka och att det är tid att knyta sig. Men så hörde jag att
där var QSO på gång på 80M och ropade och fick mitt femte QSO. Efter det hade jag tur och fick sedan
QSO nr sex. Nöjd gick jag till sängs. Det var kul att köra QSOs med handpump. Sedan 1986 har jag The
Swedish Key nr 2289. Tack för SKD. God fortsättning på sommaren. 73 de Erkki.
DJ6UX Eddi:
Svårt att få ihop fem räknande kontakter på 40m. 80m är obrukbart här så länge det inte är mörkt ute.
Trots allt blev det många fina pratstunder. 73 de Eddi.
SM1DVV Stefan:
Trevligt att så många var med. Lasse skulle ha uppskattat det. Lovar att träna mer med handpumpen till
nyårsdagen då vi hörs igen. 73 de Stefan.

SM6NZA Stefan:
Tack för årets Midsommar SKD! Kul med så många nya signaler och hög aktivitet, nästan som på 80 talet.
Det var en hård kamp inte bara med att pumpa utan även med kraftig QSB när det blev ’DX’signaler på
80m under dagstid. Rig: Ten-Tec Omni 7, Antenn Dipol eller Vertikal avstämd mast, Nyckel handpump
LM Ericsson köpt på Tradera i våras, och det var en handpump som gärna ville rymma så fick tvinga den
kvar på bordet.

73 de Stefan
SM4LWY Bosse:
Det verkar ha varit stor aktivitet denna omgång. Även om jag gjorde ett uppehåll för att cykla lite
mountainbike i det vackra vädret så fick jag ihop sju kontakter. Jag körde omväxlande med Swedish Key
och Junker och det var så roligt att köra handpump att jag nog kommer att köra mer även SKD-fria dagar.
Det sägs ju att övning ger färdighet, så nu siktar jag mot att vara i form till nyårsdagen 2022. Som vanligt
var det väldigt vacker CW som hördes på bandet så det var inte lätt att försöka bedöma handstilarna
rättvist. Tack för denna omgång och väl mött igen till nyår! 73 de Bosse
SM5COP Rune:
Efter att inte ha rört handpumpen på över 20 år gick det oväntat trögt i början och jag ber om ursäkt för
alla felslag. Glädjande nog gick det skapligt på slutet och till nästa SKD skall jag friska upp handleden
några dagar innan. Det är 57 år sedan 125-takts pristelegraferingen i lumpen och man kan inte förlita sig
på gamla meriter! God aktivitet och fin telegrafi från alla håll! Körde TenTec Orion II och Swedish Key.
73 de Rune.

SM6LZQ Thorbjörn:
Riktigt rolig aktivitet. Körde 10 QSO, men endast en av kontakterna på 40 meter, resten på 80. Samtliga
jag körde är med i SOCWA, vilket är väldigt kul. Riggen var IC-756PROIII ca: 100 Watt till en G5RV.
Nyckeln jag använde var min absoluta favorit, HI-MOUND HK-802. Den har fått stå till tjänst de senaste
åren. Tack för alla trevliga QSO, hoppas få ännu fler i loggen vid nästa tillfälle!

73 de Thorbjörn.
SM0AIG Ingemar:
Livlig start med många QRV på olika QRG men det var mycket QRS så allt tog sin tid. Senaste
midsomrarna var det bara 10 resp 15 som sände in godkända loggar och man hade väl hoppats på lite
fler den här gången. En av herrarna, en känd telegrafist, erkände att han inte ens tittat på en handpump
på 20 år och fick följaktligen nöja sig med en Trea. En annan gentleman dök upp först på nattkröken och
sände sån vacker CW med en gammal LME att han åkte på en Femma. Lindome tror jag visst han bodde i
och allt utspelade sig på 80 m. Åsså saknade vi gamla stammisar som FBJ och RM2D men dom kanske låg
nere i bruset eller körde FT8 - med handpump?? 73 de Ingemar.
SA0BBO Bengt:
Jag fick inte tillfälle att delta fullt ut på SKD men jag skickar in mina QSOn, utan att vara kvalificerad att
delta i lotteriet. 73 de Bengt.

SM4SEF Bo:
Rig: IC730, Pwr: 80, Ant: W3DZZ, Key: Okänd tillverkare, men en ganska vanlig pump. Har en känsla av att
det var högre deltagande denna gång, kanske beroende på att vi fått påminnelser från SCAG. Trevlig
hemsida för övrigt, grattis! Trevligt också med personalunionen mellan SCAG och SMHSC!

73 de Bo.
SA6RTJ Bernt:
Skulle om nybörjare på CW ägnat stor del av dagen åt handpumpen. Dock var vädret för bra och kravet
på båttur för stort, hann bara med 3 QSO:n sena kvällen. Någon annan är därmed värdigare vinsten
Bifogar bild på de kontakter jag noterade för deras räkning och poäng, rätt ska vara rätt! Nästa år blir det
andra bullar! 73 de Bernt.
SA7JMA Jörgen:
Ja detta var första gången för mig att vara med i en tävling över huvudtaget i telegrafi. Jag är en av de
som var med på "avrostningskursen" som Ölands radio amtörer drog i gång i våras. Efter förra gången
som jag körde CW (Flottan) så är det nog ca 50 år sedan sist. Att så här första gången kasta sig ut i etern
och i det okända kändes som när man var liten och de tog av stödhjulet på cyckeln, om man skall skoja
lite. Men jag behöver träna mycket mer och det gör jag med SA0BBO/7 varje morgon. Det är jätteroligt!
73 de Jörgen
SM6CPY Calle:
Det blev bara 11 qso:n. Orsaker: trött, närmast kramp i överarmen. Fick ta lång paus mellan kontakterna.
Kan inte fatta att jag körde handpump i åratal på 60- och 70-talet i 120-takt. Hade planerat att köra mer

på 40 och 20 m, men framåt kvällen kom plötsligt ett åskväder och då blev det QRT. Får träna mer till
nåsta gång! 73 Calle
SM7FDO Lasse:
Svårt att bedöma alla fina stilar som vanligt! 73 de Lasse.
SM5OCK Håkan:
Tack för årets SKD. Verkligen kul att så många var med! Extra kul att höra att några gamla amatörer
passat på att damma av nyckeln. Att man är lite ringrostig spelar ingen roll. Det är aktiviteten som
räknas. I år så körde jag med en J-5-A Flame Proof key från Signal Corps, USA från WW2. Efter lite extra
justeringar inställningar så funkade den bra. Vi hörs igen.

73 de Håkan.
OZ8SO Jens:
Pæne signaler og pæn aktivitet hele dagen. Fint at kunne sætte ansigt på de fleste med QRZ.COM :-)
73 de Jens.
SM0TAE Robert:
Körde med min TS-940, G5RV och handpump från handelsflottan. Det är ett sant nöje att delta i SKD,

men verkligen inte lätt att betygsätta alla skickliga telegrafister. Jag önskar alla en skön sommar med
mycket radiokörande! 73 de Robert.

SM5HIF Göran:
Många år sen jag körde handpump, men hittade min gamla ssa-nyckel. Kul att testa, men jobbigt.

73 de Göran.

SM6TPJ Mats:
Premiär för mig i SKD. Efter genomgången avrostning hos SK7RN fick jag träning och mod för att våga.

Ångrar det inte, det blev några trevliga och avslappnade qso – precis som det var tänkt! Räknar
naturligtvis med att vinna utlottningen av en Begali Spark men om inte så sitter jag nöjd med nyckeln
som var min bäste kompis under SKD. Den är varken unik eller exklusiv men tycker den förtjänar lite
uppmärksamhet så bifogar en bild.

73 de Mats.

