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Ledaren

Glöm inte...
Medlemsavgi�en för 2010

De som inte har betalt får 
e� inbetalningskort med 

denna tidning.

SCAG NewsLe�er
Utgivningsplan 2010

Nr Stoppdatum postas
138 2010-08-30 v 38
139 2010-11-22 v 50

  I samband med SSA-
årsmöte genomförde klubben 
si� årsmöte. Årsmötet var 
välbesökt och styrelsen kunde 
avslöja två nyheter. Numera 
har klubben en klubbtröja och 
på försök kommer vi ha två 
tävlingar per år som ni kan läsa 
mer om på hemsidan. Styrelsen 
är intakt även för nästa år och 
vi hoppas fler medlemmar 
tillkommer för telegrafin lever 
verkligen vidare och varje år 
tillkommer nya certifikatsinne-
havare, där många lärt sig CW 
på egen hand.

  Nu äntligen öppnar de högre 
banden. Den 1 juni blev det en 
fin öppning på 2 meter. Även 
den 2 juni hörs långväga Ryska 
stationer. 6 meterbandet är 
vidöppet och många har säkert 
få� kontakt med E4X i Pales-

tina som varit mycket aktiv. 
Många nya länder hörs på 24 
och 28 MHz. För klubbgemen-
skapen gäller fortfarande CW 
aktivitet på 80 och 160 meter. 
Dagens små radiostationer 
inbjuder till portabelaktivitet. 
Nu när vädret bjuder på riktigt 
sommarväder så kanske vi hörs 
portabelt från hängma�an.

  När det gäller inbetalning för 
medlemskap så kontrollera på 
hemsidan om ni redan betalt 
för 2010. Många har betalat 
dubbelt och då har kassören 
sa� inbetalningen på nästa år.

  Jag hoppas på  en fortsa� fin 
sommar, och vi hörs på CW

SM6CTQ Kjell
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Årsmötesprotokoll

Protokoll för årsmöte 
med The Scandinavian 
CW Activity Group 
(SCAG)  

Datum: 2010-04-17

Plats: Scandic Hotel Göteborg.

Närvarande: enligt separat lista.

Ordförande SM6CTQ inledde 
mötet och kunde konstatera a�  tre 
av våra medlemmar under året 
varit ute i den vida världen, J7, 
CE0Y samt C5, och kört telegrafi . 

1. Mötets öppnande.

2. Till mötesordförande valdes 
SM6CTQ, sekreterare SM1TDE, 
justerare SM5CBM.

3. Dagordningen godkändes.

4. Kallelse till årsmötet har kom-
mit genom NL. Mötet befanns 
utlyst i enlighet med stadgarna

5. Sekreteraren läste upp verk-
samhetsberä� elsen och påpekade 
själv två språkliga fel.

6. Kassören gjorde en snabb 
föredragning av den ekonomiska 
statusen.

7. Revisorns rapport lästes av 
SM5CCE och godkändes.

8. Valberedningen föreslog omval 
av samtliga styrelseledamöter: 
ordförande SM6CTQ, vice ordf. 
SM0OY, kassör SM5CCE, sekreter-
are SM1TDE samt QRP-manager 
SM5GRD.

9. Till revisor omvaldes SM5KRI 
och till suppleant nyvaldes 
SM6DER.

10.  Till valberedning valdes 
SM5XGJ (sammankallande) till-
sammans med SM6DBZ.

11.  Föreningens ekonomi är god 
och styrelsen anser a�  vi behöver 
öka vår aktivitet. SM0OY pre-
senterade styrelsen förslag om 
”SCAG QSO-party”. Det går ut 
på a�  kontakta medlemmar i vår 
ärevördiga samling. Denna övning 
kommer gå av stapeln fyra månd-
agskvällar på 80m, CW givetvis, 
kl. 20-22 svt. Pris kommer utdelas.

Styrelsen var dagen till ära väle-
kiperad i föreningens nya t-shirt. 
De� a moderiktiga plagg fi nns i 
storlekarna XL (QRP) och XXL 
(QRO) och kan bli din för 150 SEK. 

12. Inga motioner hade inkommit.
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13. Medlemsavgi�en för 2011 
fastställdes till 100 kr.

14.  Nästa årsmöte beslutades 
hållas i samband med nästa SSA-
årsmöte. Styrelsen återkommer 
om tid och plats.

15.  Sponsring av DX-peditioner 
diskuterades. Mötet beslutade a� 
sponsra den kommande tyska 
ZL8-aktiviteten 3000 SEK.

SM5COP informerade om a� han 
ihop med SM7BUA och SK6M-
contestgroup kommer a� bli aktiv 
från HC-land i samband med 
CQWW CW i november.

SM7CBS meddelade a� han åter 
blir aktiv från Dominica under 
året. 

16.   Ordföranden avslutade mötet 
med a� vädja till den samlade 
skaran om  mer bidrag till NL.

Innan vi bröt upp framförde 
SM5CCE en hälsning från SM5TK, 
den man som en gång i tiden star-
tade SCAG.

Vid protokollet
Eric Wennström
SM1TDE
Sekreterare SCAG 

Justeras 

Bertie Hayden
SM5CBM 

Kjell Nerlich
SM6CTQ
Ordförande SCAG

Nästa nummer av 
SCAG NL 138

Stoppdatum är 
30 augusti 2010

planerat utskick V38

Tre filmer om morsenyckelns 
utveckling

The Antique Wireless Association 
(AWA)har ge� ut tre filmer om 
morsenyckelns utveckling. Även 
andra intressanta filmer finns a� 
se! Webbsidan är 
h�p://www.youtube.com/user/
AWAMuseum
I sökrutan skriver du in orden 
THE KEY och klicka på sök.
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Midsommardagens SKD 2010-06-26
Share the brass pounding fun 
with us!

REGLER
Sy�e
SKD är inte någon ”contest”. Dess 
sy�e är, a� ge sändareamatörer 
e� tillfälle a� köra telegrafi-QSO i 
behaglig takt med handnyckel. Täv-
lingsmomentet är a� köra den vackraste 
telegrafin

Datum: 
26 juni - Midsommardagen 2010
Tid: 0800 - 2200 UTC

Frekvensband i KHz
3540-3580, 7020-7040, 10105-10125
14050-14070
Deltagarna uppmanas till trafik på 7, 
10 och 14 MHz för a� ge våra icke-
skandinaviska deltagare större möj-
ligheter till QSO med oss i Skandina-
vien.

Trafiksä�
Endast telegrafi med handpump 
(nyckel).

Betyg
I varje QSO, i din logg, ska du be-
döma motstationens handstil enligt 
en skala 1,0-5,0 ju högre betyg, ju 
vackrare - enligt din mening. Slut-
betyget beräknas så här (av loggrät-
taren): Minst fem betyg krävs för a� 
komma med i listan. Kör alltså fler 
än fem QSO. Sammanlagda QSO-be-
tygsumman delas sedan med antalet 
erhållna betyg. Maxbetyget är alltså 
5,0.

Utmärkelser
Diplom till dem som sänder in logg. 
SCAG Straight Key Award tilldelas 
dem som sänder in sin logg. Diplom-
en vinter + sommar skickas ut i juli.

Plake�en “Den Gyllene Nyckeln” 
Tilldelas den som har högst betyg på 
Midsommardagens SKD. Om flera 
deltagare har högsta betyget, avgör 
antalet erhållna betyg. Plake�en “Sil-
vernyckeln” tilldelas den näst bästa. 
Plake�en “Bronsnyckeln” tilldelas 
den tredje bästa.

Loggar
Loggutdragen skall innehålla tre 
detaljer:
* Egen anropssignal
* Körd motstation
* Betyg på denna motstations tele- 
grafistil 

Läsbara loggkopior duger bra. Log-
garna skall vara insända senast en 
vecka e�er trafikdagen. Bifoga gärna 
kommentarer och foton. Berä�a om 
upplevelser under SKD. Sänd loggar-
na helst med e-post, till scag@scag.se 
SKD-managern kan då enkelt kvi�era 
loggen!

Om ni absolut vill använda snigel-
post, är adressen:
SM0OY, Lars Nordgren
Lindvägen 19
SE-192 70 SOLLENTUNA

73 and BCNU Lars SM0OY
SKD Manager 
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SCAG sprint CUP!

Mål: A� under två timmar köra 
så många medlemmar i SCAG 
som möjligt.

Tävlingen äger rum vid fyra 
tillfällen under året. Årssegrare 
blir den som har högsta sam-
manlagda poängsumma det året. 
Etappsegrare kommer också a� 
utses. Under 2010 blir det bara två 
omgångar. Däre�er utvärderas 
tävlingen.

Mode:
Naturligtvis endast telegrafi, men 
hur tecknen alstras är valfri�.

Dagar:
2010:  Måndagarna den 26 juli och 
25 oktober.

Tid: Kl 2000 –2200 lokal tid

Frekvens:
Mellan 3540 – 3560 khz 

Meddelande:
Medlemmar
Motstn_call Eget_call SCAG_
medlemsnummer Förnamn / 
smeknamn.

Ännu ej medlemmar
Motstn_call Eget_call NM (= not 
yet member) Förnamn / sme-
knamn. 

Poäng: En poäng per QSO.

QSO med SCAG-medlem ger fyra 
bonuspoäng, = 5p.

Klubbsignalerna SC1AG – SC0AG 
ger nio bonuspoäng, =10p. 

QSY-regel: VIKTIGT! Uppropad 
station skall e�er CQ / QRZ och 
QSO lämna frekvensen till den 
som ropade upp. QSY minst 2 
Khz.

Anrop: CQ SCAG

Priser: Årssegraren kommer 
föräras SCAGs stiliga plake�.

Etappvinnarna får den vackra 
SCAG-tröjan.

Loggar: Inom en vecka till  
scag@scag.se

Eventuella snigelloggar: 
sm0oy, Lindvägen 19,
192 70 SOLLENTUNA 

SCAG önskar alla   hjärtligt 
välkommen!

SCAG Sprint CUP rules in eng-
lish version, please check our 
homepage www.scag.se
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Nytt från EUCW

ON5ME 160m CONTEST 2010

Sponsored by
The French EUCW Society

The Union Francaise des Telegra-
phistes UFT

Dear Colleagues Presidents, dear 
EUCW members, Dear CW lovers

These are the EUCW - ON5ME 
160m contest 2010 results.

h�p://www.u�.net/
articles.php?lng=fr&pg=492

Some logs are missing, but the 
total is satisfactory, even if it’s a 
li�le less that it was in 2008.

Logs from 20 DXCC entities, rep-
resenting 17 EUCW associations 
were checked. Unfortunately, we 
know that some EUCW clubs 
and DXCC entities are not classi-
fied for no logs were sent by their 
competitors.

This year only Europe was 
checked in the results.

The Croatian Telegraphy Club 
honoured the organizers gang 
with some very efficient opera-
tors. As you can read, this EUCW 
Club won the Class A with Tomis-

lav 9A5TO, the Class B , with Juraj 
OM4J) and got also two other of 
the five first ranks of the class B 
with Enn ES5EP and Alexander 
UR5LF.

Many thanks for having shown 
the world what is possible 
through the EUCW on the top-
band.

As the organizer, the Union Fran-
caise des Telegraphistes, have the 
first place by team with 15 opera-
tors who submi�ed a log. The 
UFT was also in the contest by 
Gerd F6ICG, behind the key of its 
oficial station, operating F8UFT, 
F8UFT classified “Off Contest” at 
the 9th place of the B Class..

It’s always very interesting to 
count official EUCW Societies 
stations for each of them valued at 
10 points each QSO, not to men-
tioned the possible multiplier.

As usually some future EUCW 
clubs members ( whe hope), com-
pete in the Class D, guest stations. 
This year Saulius/LY5W won. The 
Class E, SWL’s,  had an only one 
log  checked, sent by US-Q-73. 
Even for the SWL, listening in the 
CW contests may be a good tool 
to learn CW.
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We think the EUCW, through this 
event, remembers Oscar ON5ME, 
its beloved Past President, SK

In 2011, the 1st of January is a 
Saturday, so the dates will be on 
Saturday 8 and Sunday 9. We give 
all of you a new rendez vous on 
the Top Band

73
Vincent F5MJV Président and 
Francis F6ELU Vice President of 
the UFT

Notis:
Onsdagar kl 2045 på 3515 sänder 
F6EJN övningstexter i olika has-
tigheter för “Les Amis du MORSE. 
Sändningen föregås av CQ med 
information. E�er övningen sker 
incheckningar. Allting sker på 
franska. 

Är det kanske de�a som kallas 
“parisertext”? E� bra tillfälle a� 
studera hur franska QSO:n går 
till. BSR QRO å TOUS

h�p://utf.webamat.org/modules/
news/article.php?storyid=234

73 88 QRA    de Lars -oy

SCAG sponsrar ZL8X
Kärntruppen från de framgång-
srika DXpeditionerna till Norfolk 
Island (VK9DNX) 2007 och Willis 
Island (VK9DWX) 2008, plus 
några mycket erfarna operatörer, 
kommer a� vara aktiv som ZL8X 
från Raoul Island, Kermadecöarna 
(OC-039) i november. 

Enligt preliminära schemat 
kommer de tre�on operatörerna 
främst från Tyskland  a� vara 
QRV från 19 november-5 decem-
ber på 160-10 meter CW, SSB och 
RTTY. Y�erligare information 
finns på www.kermadec.de

Källa: [425 DXnews]

Kermadecöarna (engelska Ker-
madec Islands eller Territory of 
Kermadec Islands) är en ögrupp 
i Stilla havet som tillhör Nya 
Zeeland. Kermadecöarna lig-
ger cirka 1.000 km nordöst om 
Nordön och lika långt sydöst om 
Tonga längs den västra kanten 
av Kermadecgraven. Huvudöns 
geografiska koordinater är 29°27? 
S och 177°92? Ö.

Ön är en grupp om 13 obebodda 
vulkanöar (förutom Raoul-ön där 
några meteorologer bor på en 
permanent väderstation) och har 
en area om ca 34 km². Den högsta 
höjden Mount Moumoukai på 
Raoul är på cirka 520 m.ö.h.
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SCAG skall stödja och uppmuntra amatörradiotelegrafi 

SCAG skall verka för ett gott uppförande och god trafikkultur på 
amatörradiobanden.

SCAG skall genom olika aktiviteter upprätthålla och förbättra tel-
egrafifärdigheten hos radioamatörer.

SCAG skall verka för nordiskt samarbete och gemenskap för att få 
goda internationella relationer. 

Redaktionellt

Ont om bidrag även denna gång, men 
man gör så go� man kan. Även du 
kan hjälpa till med något litet bidrag 
till NL, stort som små�!

Sommaren är här, med sol och regn, 
och redaktionen önskar er alla en 
skön sommar och kör mycket vacker 
telegrafi!

Passa på och inhandla vår vackra 
tröja (se intill) som lämpligt vid bäres 
vid radioloppisar och andra hamträf-
far nu under sommaren.

Vi hörs igen i höst med e� ny� num-
mer av NL!

73 de SM5KRI

SCAG

Köp vår unika T-shirt!

Nu kan du köpa SCAG:s vackra T-
shirt av kassören! Betalning genom 
a� sä�a in 150 kr på vårt plusgiro 83 
61 33-9 Glöm inte a� skriva vem du 
är (anropssignal) och önskad storlek! 
Tröjan kommer med posten inom 
några dagar. I priset ingår frakt (SM). 
För övriga DXCC tag gärna kontakt 
med kassören för pris.
Bild på tröjan finns på vår hemsida.

Färg: blå 
Storlekar: XL och XXL
Pris: 150 kr (SM)
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Material till NL-redaktionen
Redaktionen tar gärna emot bidrag i form av artiklar, bilder eller annat som 
kan vara av intresse för NL:s läsare och SCAG:s medlemmar.

De flesta filformaten accepteras. Skicka gärna underlag per e-post: 
sm5kri@gmail.com Postadress m.m. finns på sidan 2.

Stoppdatum för kommande NL är:
NL 138 höstutgåva: 30 augusti 2010  planerat utskick v38
Välkommen med ditt bidrag!

Sommarens telegrafinyckel

Öller &Co telegrafinyckel, de�a ex tillhör SM5KRI. 

Foton på din telegrafinyckel!
Redaktionen tar gärna emot fotografier på telegrafinycklar som kan vara av 
intresse för NL:s läsare och SCAG:s medlemmar.

Berä�a gärna en kort historia om din nyckel! Skicka gärna underlag per e-
post: sm5kri@gmail.com Postadress m.m. finns på sidan 2
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Summary in English
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