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TRYCKERI:
Kontorstryck, Västerås Stad 2012
Utgivningsplan 2012-2013
Nr
Stoppdatum
146 AUT
2012-08-27
147 WIN
2012-11-19
148 SPR
2013-02-25
149 SUM
2013-05-20
150 AUT
2013-08-26

Post
v 38
v 50
v12
v24
v38

Adressändring?
Meddelas till kassören.
Change of address?
Please inform the treasurer.
Medlemsavgift:
Sverige 100 kr -inbetalas på SCAG
plusgiro: 83 61 33-9
Membership fee:
Europe incl Norway: EUR 15
IBAN:
SE36 9500 0099 6042 0836 1339
BIC: NDEASESS
Outside Europe: USD 20.
(Fees can be sent by cash in a letter
to the treasurer SM5CCE)
Omslagsbilden
Ett gäng vertikala buggar i olika
stilar. Läs mer om höstens nyckel!
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Ledaren
SM1TDE Eric

Så länge jag kan minnas har
telegrafins vara eller inte vara
varit en fråga som minst sagt
skapat upprörda känslor hos
oss radioamatörer. Många
gånger har det sagts mig att
telegrafi är otidsenligt och
något som kommer vara borta
inom kort. Nå, vi som är aktiva
på banden kan lätt konstatera
att så inte är fallet.
Visst, telegrafin är borta inom
sjöfart, vår egen försvarsmakt
(vi är många HAM:s som
lumpat med nyckeln i hand)
och nyttotrafik i stort men som
sagt, inom våra led lever den i
allra högsta välmåga.
Se bara på alla DX-peditioner
som förgyller tillvaron på våra
frekvenser, trots att telegrafin
är påstått utdöd så loggas
tiotusentals CW-QSO av de
större expeditionerna och
vanligtvis körs fler CW-QSO än
SSB dito. Märkligt, eller hur?
(Kanske inte egentligen,

SMØOY lärde mig en gång att
det krävs 16 dB starkare signal
för att en SSB-signal skall
kunna matcha en CW-dito!)
Vidare, alla CW-contests som
som körs på banden under
helgerna, om nu telegrafin är
död så borde även alla
tävlingar försvinna av sig självt;
de verkar istället bli fler! (En
nytillkommen begivenhet är
t.ex. vår egen SPRINT; du
deltog väl senast det begav
sig?)
Har någon förresten sett ett
QSL-kort med text i stil med
”proud to be a SSB only
operator”? Nähä, tänkte väl
det, det är uppenbarligen till
skillnad mot att vara en ”proud
CW-only operator” inget man
så gärna stoltserar med…
Keep on pounding bröder och
systrar! (Jag har gjort det i över
halva mitt liv och lär fortsätta
ett bra tag till!)
73
Eric – SM1TDE, sekr. SCAG.
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Nyheter
Om telegrafi i korthet

Foto: NASA

Telegrafi på Mars
Som några av er säkert har läst
så har NASA skickat upp och
landat ett nytt stort fordon,
Curiosity som under ca två år
skall rulla om-kring på
planeten Mars. En liten (snarare
stor) detalj är hjulen, ca 20 tum
stora (alltså något större än
vanliga bildäck) och varje hjul
har en egen elmotor. Hjulen
kan svänga 360 grader kring sin
egen axel så Curiosity kan i
princip vända på en 5-öring.
I hjulen finns det utstansade
kvadrater och rektanglar som
formar telegrafitecknen för
J P L som kommer att synas i
spåren på mars yta där
4∙www.scag.se

Curiosity har tagit sig fram.
Detta är inte bara en gimmick,
med hjälp av kameror som
sitter baktill och framtill
fotograferas spåren i sanden.
Telegrafitecknen fungerar som
avståndsmarkörer och
forskarna kan från bilderna
beräkna den distans som
Curiosity har tagit sig fram.
http://www.nasa.gov/mission_
pages/msl/news/msl20120829f.
html
Ibland kommer Curiosity råka
ut för lite problem, t ex att hon
har rapporterat tillbaka till
jorden att "jag har nu rullat 6
meter, OK?" men bilderna som
skickas med visar i verkligheten att Curiosity bara har
rullat 4 meter, en indikation på
att något eller några av hjulen
grävt sig ned i sanden och
riskerar att fastna.
Av det jag (SM5KRI) läst om
detta på NASA:s webbplats
framgår det inte om någon av
konstruktörerna av hjulen är
radioamatör. Kanske?
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SKD
När saker inte går som man vill

Midsommar, sol, sill och SKD
Det var åtminstone vad BZL
och jag siktade på när vi
bestämde oss för att åka iväg
till något lämpligt, ensligt QTH
över midsommar. Vi hittade
det idealiska stället. Alldeles
ensamma på en stor asfaltsplan
med skogen bakom husbilen
och gott om träd att kasta upp
antenn i.
Nu är det ju så, att visserligen
gillar vi CW båda två, men
ingen av oss har varit speciellt
aktiv på amatör-radiobanden
på många, många år. Innan vi
for iväg hade i packat ner vår
TS-50, nätagget, FD-4 antennen,

SSAs telegrafinyckel som jag
fick i 25-årspresent av min bror
och elverket som skulle ge oss
ström. Med tillförsikt och
förväntan började vi installera
oss.
Antennen kom upp på
midsommarafton utan några
större problem. Elverket
startade snällt på första rycket
och gav oss tillräckligt med
ström, riggen plockades fram
ur sin originalkartong och hela
härligheten kopplades ihop.
Kopplades ihop, javisst, men
sen stod vi är som två fån och
stirrade på min gamla nyckels
stora kontakt och sen på
riggens pytteuttag. Ajöss alla
tankar på att delta i SKD!
Men vi hade ju även en
mikrofon med och den passade,
så här skulle köras radio, även
om det inte skulle bli det
förväntade trastuggandet på
telegrafi. Jo pyttsan! Vi hade
störningar från elverket som
lågt långt över S9-nivån. De
enda stationer vi över huvud
taget hörde på midsommarwww.scag.se∙5
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aftonens kväll var en superstark A65EE, som vi inte ens
visste vilket land han kom
ifrån, bara att han låg på
toppen av en pile-up och att vi
hörde honom. Suck!
Vi använde vår genererade
ström till att avsluta kvällen
med att titta på Midsomer
Murders på TV.

starka för att trycka ner oljudet,
SM5BXC och SM5DXR.
De lyssnade vi på en stund och
sedan bet vi i det sura äpplet
och vevade upp till SSB-delen.
Frågan var nu om oljudet från
elverket skulle höras ut också,
men SM5RX och SM5ICW var
vänliga nog att försäkra mig om
att vi gick ut med 59+ och inget
oljud. Det var en liten tröst i
bedrövelsen.
Så, vid lunchtid rev vi ner
alltihop och åkte hem igen.
Några bistra erfarenheter
rikare, men helt övertygade om
att nästa gång så…
Vi hade i alla fall tur med
vädret!
Text och foto:
SM5EUU Kerstin,
SM5BZL Christer

På midsommardagen tänkte vi i
alla fall försöka lyssna, med
avundsjuka, på alla deltagarna i
SKD. Tror vi hade förträngt
våra störningar. Vi hörde två
stationer som var tillräckligt
6∙www.scag.se
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Resultat SKD
Midsommaren 2012

30 loggar mottagna.
62 anropssignaler fanns i
loggarna.
Genomsnittspoäng 4,24
Guld: SMØAIG,
Silver: SM1LF och SM7BVO,
Brons: SM5CBV
Grattis till er!
CALL
MARK
LOG
----------------------SMØAIG
4,86
OK
SM1LF
4,83
OK
SM7BVO
4,83
OK
SM5CBV
4,65
OK
OH6DC
4,52
OK
SM7BUA
4,52
OK
SM1CXE
4,37
OK
SMØAOM
4,35
OK
SM1DVV
4,35
OK
SM4WXW
4,33
OK

Övriga resultat och
kommentarer finns på vår
hemsida www.scag.se

Fotot ovan är SM5CBV Bruno i
full "fightingmundering". Ett
absolut tillbehör på SKDdagarna, som ju finns att köpa,
se sidan 10 i denna tidning.
Fotot nedan är den nyckel
bruno använde.

Nu tar vi sikte på SKD
nyårsdagen som infaller den
första januari 2013. Regler m.m.
finns som vanligt på vår
hemsida.
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Sprint Cup
Resultat och kommentar - OY
SCAG Sprint Cup i augusti blev
"att ropa i öknen". Alldeles för
få deltagare. Endast två
SC_AG-stationer (1 och 4).
Några få Eu-Men Les i
Doncaster är trogen. G4OGB
har varit med många gånger
nu. Hans signaler var svaga nu
i sommar men i vinter - då går
det bättre-Själv hade jag bytt
nollan mot en fyra.
73 från sprintmanagern Lars
SM 0/4 OY op på SC4AG denna
gång.
SCAG Sprint 2012-3
SI5Y
52
SM6DPF
51
SM6PVB
51
SMØAIG
51
SF3A
50
SC4AG
48
OH7QR
46
SC1AG
41
G4OGB
40
SA6N
39
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Summering efter 3 omgångar
SM6DPF
180
OH7QR
167
SA6N
151
SC6AG
139
SCØAG (op:180) 132
SC5AG
130
SI5Y
128
SF3A
115
SMØAIG
109
SC1AG
107
SM5AKU
105
SM6X
72
SE5E
71
SM4DQE
66
SM7FSK
61
SM6PVB
51
SC4AG
48
G4OGB
40
SM7CAC
52
SK6HD
25
SJ6A
10
Anm: SCØAG and SC4AG
samma operatör
Nästa gång vi kör sprinten blir
den 26 november 1800-1900
UTC, frekvens 3530-3560 KHz
På vår hemsida finns reglerna.
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Contest
Contest på telegrafi

The following announcement
was posted on the
www.eucw.org contact form:
Name: Aleksej
Email: rk3pwj@qrz.ru
Subject: CW contest
Message: Hallo.
In September, the second
saturday the contest "KULIKOVO POLYE
CONTEST" will be held.
Rule and a photo of awards is
placed on an official site
http://www.kpctest.ru We
invite fans of telegraph to take
part in these contest. In the
countries colourful memorable
certificates of participants will
be dispatched to winners.

Den 54:e upplagan av Scandinavian Activity Contest 2012
• CW 15 – 16 September
1200 – 1200 UTC
• SSB 13 – 14 October
1200 -1200 UTC
All information om SAC hittar
man på webbplatsen
http://sactest.net. Där finns
regler, resultat, nedladdningsbara diplom, log-robot
m.m. Håll också utkik på
http://ssa.se/contestspalten.
Mycket nöje önskas i årets SAC!
Var med och kämpa för Sverige
i landskampen!
SM5AJV Ingemar,
SAC Contest Committee Team
Leader

Organizing committee,
Aleksej RM3P
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Redaktionen
Redaktör SM5KRI

Ny tidning?!
Nej, men annat sätt att göra NL.
Jag har bytt dator och tidigare
layoutprogram som jag har
använt kostar numera ca 10 000
kronor att köpa in för att det
skall fungera med den nya
datorn och dess operativsystem.
Jag tycker inte det är försvarbart ur ekonomisk synpunkt att
lägga ut så mycket pengar på
detta, bara för NL.
Så jag har valt att använda
Word istället – med förenklad
layout och färre finesser, men
lite mer krångel dock. Men det
får jag stå ut med.
Återigen vill jag tjata lite:
BIDRAG! Vi behöver alltid
innehåll till tidningen!
Redaktionen @
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Köp vår unika T-shirt!
Nu kan du köpa SCAG:s vackra
Tshirt av kassören! Betalning
genom att sätta 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 NL
Nr 147
vinterutgåva
Stoppdatum :
2012-11-19
Postas: v 50
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Höstens nyckel
THE 'MONOVERT' SEMIAUTOMATIC TELEGRAPH
SPEED KEY Designed and built
by W. R. Smith (W4PAL) 2004.
The Monovert speed key stands
7-1/2" tall, weighs 3-1/8 pounds,
has a speed range of 13 to 38
WPM and has one arbor. The
base is of 3/16" chrome plated
brass and the foot is 1" thick
chrome plated brass.

Foto: W1tp museum ©

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