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Ledaren

Höstens telegrafinyckel

På omslaget finns en fin ny-
ckel som nycklas av en dam, 
SM5EUU Kerstin! 

Medlemsavgiften!

Nu är det snart nytt 
år och även tillfälle att 
förnya medlemsavgif-
ten! 

Bifogat hittar du in-
betalningskort, men 
det är några som redan 
(före 1/12) har betalt 
för 2012 och får inget 
inbetalningskort med NL 
i kuvertet.

73 - Kassören

Amatörradio populärare än 
någonsin
För en tid sedan meddelade 
ARRL a� antalet radioamatörer 
i USA är fler än någonsin. 
Över 700 000 Amerikaner an-
vänder de�a ”Antika” sociala 
medium och FCC i USA har 
utfärdat 40 000 nya licenser de 
senaste åren. Därför var det 
förvånande när det dök upp en 
analys: Amatörradiohobbyn är 
död innan 2025. 

I analysen angrips sk stick-
proppsamatörer som har plån-
bok a� skaffa sig utrustning 
för a� kalla sig radioamatörer. 
Vi inom SCAG är glada för a� 
medlemsantalet består och a� 
allt fler lär sig telegrafi. Många 
radioklubbar gör e� jä�ejobb 
med denna utbildning.

Under året har vi försökt med 
SCAG Sprint. En tävlingsform 
som vi för nästa år ändrar re-
glerna och nu hoppas vi få fler 
deltagare. Läs mer om de�a på 
annan plats i NL. Jag vill också 
påminna om nyårsdagens SKD.
En God Jul och e� riktigt Go� 
Ny� Radioår 2012

SM6CTQ/ordförande
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SCAG Sprint Cup 2011

Etapp 3
16 loggar
25 signaler i loggarna

Resultat
SF3A  88
SM6FKF 88
SM4DQE 87
SM6X  85
SM5COP 84
SC6AG 79
SM5DXR 79
SM6LZQ 74
SM6DPF 74
OH7QR 74
SC0AG 69
SA6N  68
SM6PVB 60
SC1AG 51
OH5FNI 47
G4OGB 41

Etapp 4
Antal loggar  14
Antal deltagare 26

1 SI5Y  68
2 SC0AG 64
3 SM6DPF 62
4 OH7QR 61
5 SM5COP 57
6 SC6AG 57
7 SM4DQE 51
8 G4OGB 51
9 SA6N 46
10 SC1AG 38
11 OH5FNI 36
12 SM0ACU 35
13 SM0AIG 15
14 SF3A  11

SKD nyårsdagen 2012

Snart är det nytt år och som vanligt
kör vi SKD med handpump!

Vi hoppas på många deltagare och att du
sänder in logg och kommentarer till

scag@scag.se
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SCAG Sprint Cup   2011 
TOTAL

1  SM6DPF  316
2  SM4DQE  311
2  SM5COP  311
4  SC6AG   284
5  SF3A    267
6  SC0AG   247
7  OH7QR   235
8  SA6N    235
9  SM5DXR  233
10 SC1AG   223
11 SM6FKF  197
12 SM7BUA  172
13 OH5FNI  152
14 SC5AG   140
15 G4OGB   118

16 SK5A     99
17 SM5ACQ 98
18 SM6X 85
19 SM6LZQ 74
20 DL5CL 73
21 SI5Y 68
22 SM5AKU 67
23 PG7V 62
24 SM6PVB 60
25 SM0AIG 48
26 SM0ACU  35

Alla resultaten kommer på 
SCAG hemsida. 2012 träffas 
vi första gången, den sista 
måndagen i februari kl 18z-19z 
OBS nya regler på annan plats i 
denna tidning

Här är några länkar på 
YouTube med hastighetstele-
grafi

/Kjell-CTQ

h�p://tinyurl.com/boo9sb5
 
h�p://tinyurl.com/bqbq4zg
 
h�p://tinyurl.com/bw3b6tk

h�p://tinyurl.com/dxpubmb
 
h�p://tinyurl.com/d5dt5sj
 
h�p://tinyurl.com/cpwd6vp
 
h�p://tinyurl.com/bsfosdp
  
h�p://tinyurl.com/coxj2rs
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Notiser om telegrafi i korthet

Göteborg Radio 
SAG – 100 år

Invigning av en minnesplats
vid Gnistängen i Göteborg

Söndagen den 18:e septem-
ber 2011 var det 100 år sedan 
den första radiostationen 
på Västkusten öppnades för 
“allmän korrespondens”.

Den låg på, vad som senare 
kom a� kallas för “Gnistän-
gen”, norr om Gnistängstun-
neln i Kungsten, Göteborg. 
Marken ägdes av försvaret och 
stationen var resultatet av e� 
samarbetsprojekt mellan Kun-
gliga Marinförvaltningen och 
Kungliga Telegrafverket.

Därför var det naturligt a� rep-
resentanter för försvaret ledde 
invigningen med tal och musik 

Klockan 13 höll överste Leif 
Härdig, ställföreträdande chef 
för Göteborgs Garnison, si� 
invigningstal och avtäckte 
minnesmärket.Ceremonin avs-
lutades med en festfanfar från 
orkestern.

Den snygga skylten med både 
svensk och engelsk text står här 
väl förankrad Bild: Lars Lind-
skog

Ovanstående är saxat från Ra-
diomuseets nyhetsbrev. - red

Kanske träna på telegrafimot-
tagningen när du är ledig 
under jul och nyår? 

På webbplatsen HTC - Helvetia 
Telegraphy Club kan du ladda 
ned en PDF-fil som listar e� an-
tal sändningar, bulletiner eller 
övningslektioner, som hjälp för 
dig som vill förbä�ra CW-kun-
skaper:
h�p://tinyurl.com/bnj42ba

Man Behind Morse Code 
YouTube: 
h�p://tinyurl.com/ocjmut
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ON5ME-EUCW
160m contest

Sponsored by the French 
EUCW Society, the Union 
Française des Telegraphistes, 
UFT.

As the 1st of January 2012 
happens while the first week-
end of the year, the contest is 
postponed to the second week-
end; so the dates and time are 
for 2012 : Saturday January 
7th from 20h00 to 23h00 utc 
and Sunday 8th, from 0400 to 
07h00 UTC. The rules are the 
same as they were in the previ-
ous events.

The EUCW Societies who 
are issued by their Regula-
tion authorities, one or more 
specific callsigns and whom 
will a�end the contest are 
invited to inform Ghislain, 
F6CEL, the contest checker 
(f6cel@orange.fr.).The EUCW 
Societies callsigns are worth 
each 10 points per QSO.

Last year were in the contest or 
indicated, the following ones:
DA0HSC, DF0ACW, DL0DA, 
DPOAGC, DK0AG, DK0HSC, 
DK0RTC, DL0CWG, DL0CWW, 

DL0HSC, DL0RTC, DL0XX, 
DL0YL, F8UFT, EM0RSE, 
G4FOC, GX0IPX, HB9HC, 
MX5IPX, ON5CFT.

If ther’s one or more callsign , 
missing, please inform Ghis-
lain.

A free software, wri�en by 
Alain, F6ENO is available for 
downloading, on the UFT web 
pages at : h�p://www.uft.net/
articles.php?lng=fr&pg=38 , 
clik on the floppy disk picture.

The software help pages give 
the rules in English, French 
German, Dutch and Hungarian 
languages. Choose your lan-
guage first when installing.

Thank you to forward this in-
formation among your Society 
members.

So see you in this new EUCW 
event on the topband.

73 from Maurice, F5NQL, one 
of the organizer gang.
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Har en hembyggd manipulator 
som jag kört i många år som 
jag tycker är den bästa. Har 
jämfört med många andra, men 
aldrig hi�at någon som passar 
mej bä�re. Jag har turen a� job-
ba på en firma som tillverkar 
va�enskärningsmaskiner, så 
därför lät jag skära ut e� antal 
bo�enpla�or i 18mm rostfri� 
stål som jag målade med svart 
hammarlack. Lite delar kom-
mer från en gammal “Svebry-
manipulator”. Men sedan har 

Mina telegrafinycklar

jag fixat lite med �ädrar o.dyl. 
Skall bygga några till, hade 
jag tänkt. De blir så lika denna 
som möjligt med exakt samma 
hålbild, för bo�enpla�orna är 
ju identiska.

Bredvid står en “Kent Single 
lever manipulator”. Den är 
faktiskt riktigt riktigt bra. Jag 
kan köra vilket som helst. Går 
lite långsammare på enkelpad-
deln, förstås.
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En bild på min behagliga hal-
vautomatiska mekaniska bug  
SRA typ 140 måste ju med ock-
så. Den var poppis inom flyget 
och kommer sannolikt från 
F17 här i Kallinge/Ronneby. 
Så här ser den ut. Blev lite vi� 
plastpulver efter slipningen av 
paddlarna. Såg inte det när jag 
tog fotot, tyvärr.

Skickar även en bild på mej 
själv i schacket.

SM7FCU  Bengt
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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@ssa.se Postadress m.m. finns på sidan 2. På samma sida finns en 
ruta med stoppdatum för kommande NL.

Välkommen med ditt bidrag!

Hei alle SCAG-ere!
Sender et bilde av min ameri-
kanske J-45 nøkkelsam-
mensetning som opprinnelig 
ble  brukt av US Army Signal 
Corps under 2. verdenskrig, 
samt i senere kriger.
De�e er en model med et klam-
mer som se�es over låret og 
egner seg godt til Field Day/ 
Mobil bruk. Nøkkelen gir god 
respons. Den er utstyrt med 

solid ledning av gummi og er 
i fin original stand. Tidligere 
brukt av LA2XB. På hovedram-
men står J-37 (ikke JJ-37)

Hilsen fra Torleif LA7TJ

Se også denne lenken:
h�p://k6ix.net/J-38/
J38Page2.html
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När jag i senaste numret av 
SCAG Newsle�er läser Kjells 
historia om sin gamla manipu-
lator väcker det en del minnen 
från den tid då Kjell och jag 
träffades första gången, på I 12 
i Eksjö, signalplutonchefssko-
lan 1952. 

Det jag först minns är e� till-
fälle i telegrafisalen, då Kjell, 
som redan före tjänstgöringen 
var sändaramatör, tog med sin 
mekaniska bug och använde i 
stället för ordinarie nyckel. När 
vår sergeant, Fred Cassel tror 
jag han he�e, fick se tilltaget 
fick Kjell en rejäl utskällning, 
som dock inte fick denne lugne 
signalist a� tappa fa�ningen. 
Till saken hör a� vår sergeant 
själv sände telegrafi så vacker, 
a� man kunde jämföra det med 
musik.

På regementet fanns en am-
atörradiostation högst upp på 
vinden. Kjell hade där aktiverat 
en egen rig, och endast han 
hade tillåtelse a� köra statio-
nen. Vi andra såg fram mot a� 
också få köra, kravet var avk-
larat telegrafiprov i 80-takt. När 

vi några stycken blivit god-
kända stegade vi upp till Kjell 
efter middagen och begärde 
a� vi också skulle få komma 
ut i etern. OK tyckte Kjell, men 
hans rigg såg farlig ut där den 
stod lutad på sidan med hela 
innandömet öppet. Vi bad a� 
Kjell först skulle göra riggen el-
säker för oss andra, och sedan 
instruera oss i användningen. 

Vi kom därefter överens om e� 
schema för utny�jandet. De�a 
innebar a� vi ofta efter avs-
lutad tjänst fick Kjell a� börja 
klä om från ”grötmundering” 
till permissionsuniform och föl-
ja med ut till bio eller cafébesök 
på sta’n (det fanns många fik i 
Eksjö, som var garnisonsstad 
med två regementen). 

Kjells rigg funkade utmärkt, 
så vi nyblivna amatörer fick 
med den många trevliga CW-
QSOn med signalen SL7BX. 
Det gänget som höll på så här 
ordnade SKED från våra re-
spektive hemregementen när 
vi väl återvänt dit, för min del 
SL7BK i Uddevalla.

Minnen från Erik
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Långt senare träffade jag Kjell 
när han som elektronikkonsult 
dök upp på företaget där jag 
jobbade, i Göteborg. SM0CCE 
hade jag QSO med en gång för 
länge sedan, och så har vi ju 
se�s på några SCAG-årsmöten. 
Fortfarande är CW min mod. 
Utöver Kjell undrar jag om 
någon annan från Eksjötiden 
varit aktiv på amatörbanden, 
det vore kul a� i så fall få e� 
livstecken.

Mölndal 2011-09-21

SM6RII Erik Kilhamn

Redaktionellt

Tack alla för inkomna bidrag! 
det blev med god vilja 4 extra 
sidor denna gång och jag hop-
pas fler bidrar, för utan bidrag 
vore det inget NewsLe�er!

Jag funderade lite på skiljeteck-
en som man sällan hör på 
banden, undrar i vilken ut-
sträckning eller hur ofta de 
förekommer? Nedan några 
exempel: 

“ .-..-. Quotation mark
$ ...-..- Dollar sign
‘ .----. Apostrophe
( -.--. Open parenthesis
) -.--.- Close parenthesis
[ -.--. Open square bracket
] -.--.- Close square bracket
: ---... Colon
; -.-.-. Semicolon
@ .--.-. At symbol
_ ..--.- Underline
 .-.-.. Paragraph
! ---. Exclamation point

Det finns fler skiljetecken 
utöver ovan nämnda, men de 
bör väl de flesta kunna som 
komma, punkt, / och andra. 
Kommentera gärna till nästa 
NL!

73 de SM5KRI
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SCAG Sprint Cup regler 2012

Mål:  A� under en timme köra 
så många medlemmar i SCAG 
som möjligt. Även andra sta-
tioner må köras.

Årsegrare:  Blir den som har 
högsta sammanlagda poäng-
summa under året. Etappre-
sultat kommer a� publiceras 
efterhand.

Mode:  Naturligtvis endast tel-
egrafi, men hur tecknen alstras 
är valfri�.

Dagar:  Tävlingen äger den 
sista måndagen i februari, maj, 
augusti och november.
Den 27 feb, 28 maj,  27 aug och 
26 nov 2012.

Tid:  Kl 1800 –1900 UTC

Frekvens:  Mellan 3530 – 3560 
KHz.

Meddelande
SCAGmedlem:  Motstn_call, 
Eget_call, Förnamn, SCAG_
nummer. 
Ej medlem:  Motstn_call, 
Eget_call, Förnamn, NM (ännu 
ej medlem).

Poäng:  E� poäng per QSO.
QSO med SCAG-medlem ger 
fyra bonuspoäng, = 5p. Klubb-
signalerna SC1AG – SC0AG 
ger nio bonuspoäng, = 10p.

QSY-regel:  VIKTIGT! Up-
propad station skall efter QSO, 
lämna frekvensen till den som 
ropade upp. QSY minst 2 Khz.

Anrop:  CQ SCAG

Priser:  Cup-segraren kommer 
föräras SCAGs stiliga plake� 
samt den glimrande vackra 
SCAG-tröjan.

Loggar:  Valfri� loggprogram 
må användas. 

Sänd in logg inom en vecka till 
scag@scag.se

Ev snigelloggar, endast om de 
är präntade med gåspenna till:
SM0OY, 
Lindvägen 19,
19270 SOLLENTUNA

SCAG önskar alla hjärtligt 
välkommen!
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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. 

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)

Nästa nummer av 
SCAG NL 144

vårutgåva

Stoppdatum är 
27 februari 2012

planerat utskick v12
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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

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 seg-
ment 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

DX-arens hederskod



16  •  SCAG NL no. 141 

Summary in English

Page 4 SCAG Sprint Cup 2011
Page 6 Notices of telegraphy in brief
Page 8 My keys
Page 11 Erik Kilhamn memories
Page 13 SCAG Sprint Cup rules (english version see homep.)
Page 15 The DXers codex
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