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Medlemsavgift:

Sverige 100 kr -inbetalas på SCAG
plusgiro: 83 61 33-9
Inbetalningskort medföljer de�a
nummer, missa inte medlemsavgiften bland dina räkningar i jul!

Membership fee:

Europe incl Norway: EUR 15
IBAN:
SE36 9500 0099 6042 0836 1339
BIC: NDEASESS
Outside Europe: USD 20
(Can be sent by cash in a le�er to
the treasurer SM5CCE)

Ledaren
Tyvärr är det så a� en ambitiös
redaktör tappar snabbt suget
när det kommer in få eller inga
bidrag från medlemmarna.
SM5KRI
Krister Eriksson
Foto: Per Mohlin

Denna gång får det bli en
kombination av ledare och
redaktionellt, nr 142 av NL är
just klar!
Jag vill puffa för SCAG sprint
cup, sista omgången är nu i november. Följande höstmånader
brukar bjuda på lite kul tester
på kortvågen för de som är intresserade, till exempel SAC.
Som redaktör för de�a
medlemsblad har jag lite
bekymmer när det gäller a� få
ihop mininum tolv sidor, dvs
bidragstorka! Visst kan jag
plocka in en del material som
korta nyheter om CW m.m.
som jag får via mailen, men
mycket hinner bli inaktuellt
och jag får sovra och besluta
vad som skall publiceras eller
kastas i papperskorgen.

Bidrag i form av information,
storyn från di� radioshack,
vackra telegrafinycklar och
informativa artiklar om allt
möjligt som en radiotelegrafist
kan vara intresserad av a� veta
tages med glädje emot med
öppna armar.
Bidragen tages emot i nästan
vilken form som helst. Gladast
blir jag om bidragen sänds
per e-post: sm5kri@ssa.se Men
bidragen kan också skickas per
post (papper) till redaktionen,
så ta fram din morsetelegraf av
“sax-modell” och klipp ut!
Inga eller få bidrag kan innebära a� NL i framtiden kanske kommer ut med endast två
nummer per år... !
Höstens telegrafinyckel

På omslaget finns en nyckel
bakad av Jari OH6DC. Mer
om nyckeln på nästa sida!.
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Midsommarens SKD 2011
Totalt 29 logggar, 51 anropssignaler ocn 4.19 i sni� poäng.
Bland kommentarerna nämns
ofta a� det var denna gång
dåliga konditioner. OH6DC
körde med en nyckel av choklad, se spalten intill!
Alla kommentarer och resultat finns på vår hemsida
www.scag.se
RESULTS SKD Summer 2011
Call
score QSO
SM5AKU
4,67 6
SM7BVO
4,59 7
SM0AOM
4,56 8
OH6DC
4,53 11
SM1LF
4,45 12
SM6LZQ
4,43 8
SF7YT
4,36 13
SM1DVV
4,36 10
SM5CBV
4,33 14
SM0AIG
4,26 5
SM7FDO
4,25 6
SM4XUW
4,14 7
OH7QR
4,11 7
SM4TU
3,95 11
SM1CXE
3,88 5
SM4EDK
3,84 7
SM4NSS
3,77 7
OH5FNI
3,75 6
SM7YII
3,04 10
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OH6DC Jari om sin nyckel:
Nyckeln var gjord av Fazers
hushållschoklad, några skruvar
och en träknopp. Den doftade
ljuvligt men jag var besviken på
hållbarheten. Jag måste kyla ner
den i kylskåpet flera gånger när
nyckelarmen hade blivit mjuk.
I något skede bröt den helt och
hållet. Lyckligtvis hade jag
sparat material för reservdelar
och kunde köra några QSO till.
Aldrig tidigare har jag ätit min
nyckel efter SKD:n men denna
gång ska jag göra det.
Tack för trevliga QSO:n

SM5AKU Jan

Södra Sudan
“Southern Sudan, ST0” var en
DXCC-entity till 1998-04-01 då
det blev deleated. Det kommer
inte a� återupplivas, utan det
blir e� helt ny� “Entity”
Från och med 2011-07-14 är
“Republic of South Sudan” e�
ny� DXCC-land, Nr 341. QSO
fr o m den dagen räknas för
DXCC.
Det är FN:s 193:dje medlemsstat. Huvudstad Juba.
Gegrafiska koordinater
E 31° 37’ N 4° 51’, CQ Zone 34,
ITU Zone 48, Lokal tid UTC+3
tim. Vi väntar a� ITU skall
meddela prefix när som helst.
Det är många DX-peditioner
som ligger i startgroparna,
eller som redan har varit på
plats, (STØR - red anm), så vi
kan vänta oss stora pile-ups
på banden. Södra Sudan ligger ju inom vårt närområde, så
vi kan vänta oss a� alla band
är öppna åtminstone delar av
dygnet, somliga förmodligen
dygnet runt.

I CQ:s landlista, blir det nya
landet Nr 342. Det beror på a�
CQ även räknar Kossovo som
eget land, vilket inte IARU gör.
Kossovo är inte erkänt som
eget land i FN ännu.
Lycka till med jakten.
73 de Kjell, SM5CCE

STØA var igång och körde
samtidigt som STØR.
STØA är en station i Juba, dvs.
Sudan, inte Södra Sudan, vilket
skapade många spo�ar på DXklustren och lite kaos och förvirring. - Många loggprogram
(bl.a. UCXLog) tolkar STØA
som Södra Sudan.
-red
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Notiser om telegrafi i korthet
AGCW ELMER program
This is to announce that AGCW
has given new life to its ELMER program. This program is
there to help newcomers or
long serving hams with rusty
cw to get (re)acquainted with
the joys of Morse code operation. The e-mail address of the
program is elmer@agcw.de
We have not set up any formal requirements to use the
program, anybody is eligible.
Please spread the news and
write to the above in these
cases:

Example:
Experienced op, 20 years of
CW teaching, QTH Flensburg.
Bands 80/40m. QRV on evening
hours after 17z except Wednesdays RMX Available for CW
qsos in German or Danish
The Elmer manager DF1DV
will do his best to find the right
“match” for your QSOs.
73 de eucw@agcw.de

(1) You want to re-learn the
code and you are in need of a
patient QSO and sked partner?
(2) You are a proficient CW operator willing to help others.
In both cases, state your location, your preferred bands,
and the times you would like
to participate in this training
program, etc.
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LZ Open SES Contest 2011
will take place on 3-th of September (saturday) on 20m band
from 08.00 to 12.00 UTC ( 4
hours total contest time).
For a first time this year we
are organising a field contest
operation from the Black Sea
coastline near the town of

Chernomorets. Please see the
rules at h�p://lzopen.com/
lzopenfield20/index.htm

7.015 - 7.030 / 14.040 - 14.060
Categories: VLP (max 1W) /
QRP (max 5W) / QRO

LZOPEN Contest is supported
by N1MM , SD by EI5DI,
UA1AAF, 5MContest loggers.

Contest call: CQ HTC TEST

Every participant is very important to us! Thanks for your
support - we all hope to see
you in the contest , or meet you
personally in Chernomorets!
73 , LZ1GL Krasimir Latinov
h�p://www.lzopen.com

HTC Sprint - 11 Sept 2011
NOTE: Starting in 2011, the
contest is held on a SUNDAY
(not Saturday as was previously the case). In addition, we
have tightened the frequency
bands as noted below.
Date/time: Sunday, 11 September 2011, 13.00 - 18.59 UTC
Frequencies: 3.540 - 3.560 /

Exchange RST / category /
canton, province, DOK, PC
(postal code), etc / first name
e.g. 579/QRP/BS/Max 569/VLP/
C12/Gerd
Full contest regulations, in English at: h�p://htc.ch/qrp_sprint
tnx, 73 Paul HB9DST
ECM for the Helvetia Telegraphy Club
1st Greek Telegraphy Club
(G.T.C.) CW Cup
Aim of the contest: To contact
members of the G.T.C. in CW
mode and to promote CW
mode to the Radio Amateur
community
Contest Period: Saturday, 24
September 2011 - 12:00UTC
until Sunday, 25 September
2011 - 12:00UTC
Mer info: Skicka e� mail till
redaktionen sm5kri@ssa.se
om du vill ha regler m.m. som
PDF. Reglerna får tyvärr inte
plats här i NL.
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THE FOC STRAIGHT KEY
WEEKEND December 31st 2011 to January
1st 2012
The FOC Public Website is at
www.g4foc.org
Göteborg Radio
SAG – 100 år
I år firar vi a� det är 100 år sedan Göteborg Radio sände si�
första telegram.
Radiohistoriska föreningen i
Göteborg uppmärksammar
de�a med en ceremoni och
uppsä�ning av en minnestavla
på Gnistängen den 18 september kl 12.00. Missa inte denna
historiska radiohändelse i
Göteborg.
Källa: Nyhetsbrev 32 från
Radiomuseet.
SCAG Sprint Cup
Den 28 november går årets
�ärde SCAG Sprint Cup på
telegrafi. Det är en intressant
tävlingsform som går ut på a�
man måste byta frekvens minst
vartannat QSO.
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Testen går mellan klockan
18-20 UTC (20-22 svensk tid)
mellan 3530-3560 kHz på 80metersbandet. Man behöver
inte vara medlem i SCAG för
a� vara med!
Reglerna i korthet: Ropa CQ
SCAG eller svara någon annan
som ropar CQ. Den som hade
frekvensen sänder di� call,
si� call, förnamn och medlemsnummer i SCAG om han är
medlem; annars NM (not yet
member). Ingen signalrapport
eller löpnummer! Den andra
personen svarar med liknande
meddelande.
Den som hade frekvensen
måste nu QSY:a minst 2 kHz
innan han ropar på ny�. Den
som svarade kan stanna kvar
på frekvensen och ropa CQ i
sin tur. Efter nästa QSO måste
han fly�a på sig och station nr
3 behåller QRGn.
För komple�a regler gå till
h�p://www.scag.se/prov/
index.htm och klicka på ”Rules
SCAG Sprint Cup” i menyn till
vänster på sidan.

Nycklar med en historia

Jag hi�ade just min urgamla
manipulator från 1954. Den
är tillverkad i Midsommarkransens hobbyverkstad, som
fanns under en tid på 50-talet.
Där fanns skrotade maskiner
från LME prototypverkstad, så
det mesta gick a� tillverka som
hobbyarbete på kvällarna. Den

är gjord av mässing och stål på
en bakelitpla�a, och har rostat
och ärgat under flera decennier. Jag använde den faktiskt
ända till ca 1970 då jag skaffade
en heathkitbug. Den är säkert
användbar fortfarande, efter
lite regöring.
SM5CCE Kjell

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@ssa.se Postadress m.m. finns på sidan 2. På samma sida finns en
ruta med stoppdatum för kommande NL.
Välkommen med ditt bidrag!
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Köp vår unika T-shirt!
Nu kan du köpa SCAG:s vackra Tshirt 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.

SCAG

Nästa nummer av
SCAG NL 143
vinterutgåva

Färg: blå
Storlekar: XL och XXL
Pris: 150 kr (SM)

Stoppdatum är
18 november 2011
planerat utskick v50

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 telegrafifärdigheten hos radioamatörer.
SCAG skall verka för nordiskt samarbete och gemenskap för att få
goda internationella relationer.
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DX-arens hederskod
Jag ska lyssna, och lyssna, och sedan lyssna lite till.
Jag ska ropa endast om jag kan läsa dx-stationen ordentligt.
Jag ska icke lita på cluster-information utan vara helt klar över
dx-stationens anropssignal innan jag ropar.
Jag ska icke störa dx-stationen, eller någon som ropar denne och
jag ska aldrig stämma av på dx:ets egen frekvens, eller i det segment där denne lyssnar.
Jag ska vänta tills dess dx:et avslutat föregående kontakt innan
jag ropar själv.
Jag ska alltid ge min fullständiga anropssignal.
Jag ska ropa och lyssna med lämpliga intervaller.
Jag ska icke ropa kontinuerligt.
Jag ska icke ropa då dx:et svarar någon annan än mig.
Jag ska icke ropa då dx:et frågar efter en anropssignal som icke
liknar min egen.
Jag ska icke ropa då dx:et söker efter e� annat geografiskt område
än mi� eget.
När dx:et svarar mig så ska jag icke upprepa min anropssignal
annat än om jag tror a� denne ej uppfa�at den korrekt.
Jag ska vara tacksam om och när jag får kontakt.
Jag ska respektera mina amatörkamrater och uppträda så jag
förtjänar deras respekt.
Saxat från www.dx-code.org
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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