
Verksamhetsberättelse för Scandinavian CW Activity Group 2022.

Styrelse

SCAG har haft följande styrelse:

Ordförande SM0AIG Ingemar

Vice Ordförande SM6LZQ Thorbjörn

Sekreterare SM5OCK Håkan

Kassaförvaltare SM5CCE Kjell

Ledamot SM2CEW Peter

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

Valberedning SM0TAE Robert, SM0FDO Lars-Erik och SM7BUA Mats

Revisorer SM5KRI Krister och SM5ACQ Donald

Styrelsemöten via JITSI

SCAG har haft 2 st styrelsemöten under året. Protokoll finns på SCAG’s hemsida.

Årsmöte

Årsmötet hölls detta året den 9 april i samband med Radiomässan i Eskilstuna. 16 st deltog på mötet. 

Protokoll finns på SCAG’s hemsida. 

Hemsida

Under året så har hemsidan uppdaterats av SM2CEW Peter. 

QTC

SCAG har under året synts i QTC och Ham-News där vi gjort reklam för telegrafin i tex CW-spalten. 

EUCW

Information har sänts till EUCW ordförande RM2D / SM6LRR Mats på engelska angående SCAG’s arbete 

med SOCWA, Straight Key Day (SKD) och SCAG sponsring (5000:-) för publicering. SCAG’s sponsring får 

nog anses som ganska unikt.

Straight Key Day, SKD

Resultat nyårsdagen 2022 top 3:

1. SM7RME (4,79 p)

2. SM2CEW (4,78 p)

3. SM6NZA (4,72 p)

Det var tufft i tätstriden på årets första SKD! SM7RME Torbjörn vann med 1 hundradels poäng 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. 

3 st Camelback handpumpar från Begali till de som som inkom med godkända loggar lottades ut. Alltid 

kul med priser, det lockar alltid till aktivitet. Lyckliga vinnare av Begali nycklar blev, SA0BBO Bengt, 

SM6CUK Lars-Göran och SA6NIA Oscar. Grattis!

Lottningen hölls i Covid-stil via JITSI. Närvarande var SM0AIG, SM5OCK, SM6LZQ och SM0CUH.



Resultat midsommardagen 2022 top 3:

1. SM2CEW (4,84 p)

2. SM6LZQ (4,66 p)

3. SM7BUA (4,59 p)

Vinnare av årets SKD på Midsommardagen 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.

Även denna gång lottade Scandinavian CW Activity Group – SCAG - ut 2 st Begali Postal key handpumpar 

till de som inkom med godkända loggar. Lyckliga vinnare av nycklar blev, SM5OTH Per och SM7BUA 

Mats. Lottningen genomfördes av SM5OCK och SM6LZQ via telefon.

SM High Speed Club, SMHSC

Nästan varje lördag kl. 8 så startar High Speed bullen där många av SCAG:s medlemmar finns med för att 

träna upp färdigheterna i lite högra takter. SCAG håller det gemensamma medlemsregistret.

SOCWA - 2022

Kul att så många kör SOCWA och bidrar till att bandet fylls med CW signaler. Massor med QSO’n och 

medel QSO’et var 19 minuter. SCAG stödde denna aktivitet med att sponsra med en Begali Spark 

handpump att lotta ut bland de som deltog i SOCWA . Vinnare av nyckeln blev SM7ERE Kurt. 

Övrigt

• Styrelsen har som mål att öka medlemsantalet i SCAG till minst 100 st under 2023.

• Sponsring 5000:- till klubb eller annan verksamhet som stödjer telegrafin. Ingen förfrågan 2022. 

• Sponsring SOCWA 2023 med 2 st nycklar. En Begali och en Vibroplex manipulator.

• CW-spalten i QTC ned info om CW generellt.

• Mer profilering av SCAG och telegrafi planeras. Kanske på radioträffar av olika slag.

• SCAG QSO party. Ny aktivitet. Regler planeras att tas fram av styrelsen.

• SCAG har köpt in 10 st Begalinycklar av olika slag att lotta ut framöver.

För SCAG 2023-02-13, SM5OCK, Håkan, Sekreterare.


