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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
Diplomet Worked Scandinavia on
CW! Läs mer på annan plats i detta
blad.
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Ledaren
SM5CCE Kjell

De två senaste numren av
SCAG Newsletter har haft ett
något ändrat utseende jämfört
med vad vi varit vana vid. Det
hänger bl. a. ihop med förändringar av den datorteknik och
de program som vi dagligen
använder i våra datorer. Jag
hoppas att ändringen skall
upplevas som positiv.
Vi har också inom styrelsen
diskuterat en annan ändring,
som har att göra med vår ekonomi. Det gäller distributionen
av Newsletter. Jag är medlem i
flera internationella organisationer som distribuerar månadsblad, och som har övergått till
distribution via internet.
Det ger två fördelar, dels kommer månadsbladet tidigare och
dels sparas porto och tryckkostnad. Portot brukar dessutom höjas med jämna mellanrum, och den trenden kommer
säkert att fortsätta. Det

förutsätts då att en stor del av
mottagarna har e-mail och att
föreningen har tillgång till email-adresser. Vi tro att det
stora flertalet av våra medlemmar har e-mail som
därigenom kan välja att läsa
månadstidningen direkt från
datorskärmen eller välja att
skriva ut den.
De som inte har tillgång till
dator kommer naturligtvis även
i fortsättningen att få Newsletter per vanlig post.
För att påbörja det arbete som
en omläggning av distributionen kommer att innebära
vore vi tackamma om ni ville
meddela e-mailadress till mig,
på adressen smcce@telia.com.
Tyck gärna samtidigt till om
förändringarna.
Adresserna kommer endast att
finnas i bokföringens medlemsregister och hos redaktören. De
kommer inte att lämnas ut eller
publiceras i medlemsmatriklar.
73 de Kjell, SM5CCE
www.scag.se∙3
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Nyheter
Om telegrafi i korthet

Straight Key Century Club
(SKCC)
is the fastest growing group of
mechanical-key CW operators
in the world. First organized in
January 2006, our club has
grown rapidly to include
thousands of members from all
corners of the globe. Here's
how it works:
•Membership is free.
•SKCC is open to any interested licensed radio amateur.
•SKCC numbers are issued for
life. Once you get it, it's yours.
Dette er en meget interessant
gruppe for alle som bruger en
straight key, side swiper eller
bug. Der er mange aktiviteter,
men se selv på deres hjemmeside: www.skccgroup.com.
SKCC har et stort antal
medlemmer, især fra USA, og
når du læser dette, er man nok
oppe over 10.000. Medlem
bliver man ganske enkelt ved at
bruge hjemmesiden.
4∙www.scag.se

Vy 73 de OZ5RM, SCAG 162,
SKCC 9880.
Worked Scandinavia on CW
Du husker vel at SCAG har
dette flotte, flerfarvede diplom?
Du skal bare sende din logudskrift med 100 CW-QSO'er
fra Skandinavien (mindst 5 af
disse præfixer skal være med:
OH, OY, OZ, LA, SM, TF) til
Award Manager OZ5RM, Rick
Meilstrup, Geelskovparken
12/1, DK-2830 Virum. Loggen
skal attesteres af to andre
amatører. Pris: $7 eller €7 eller
50 kroner.
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SOCWA
Regler och information

Välkommen till SOCWA!
Scandinavian Open CW Activity CQ SAX
Föreningen Ölands Radioamatörer
SK7RN samt SCAG (Scandinavian
CW Activity Group) genomför en
aktivitet under 2013 för att stimulera skandinaviska radioamatörer
till större cw-aktivitet på amatörradiobanden.
SOCWA innebär kontakt mellan
eller med radioamatörer i de skandinaviska länderna (Danmark,
Finland ,Grönland, Island, Norge
och Sverige). Som skandinavisk
radioamatör avses person som har
eller haft ursprunglig amatörradiolicens i skandinaviskt land. Radioamtörer från andra länder som
registrerar sig är välkomna att
delta i SOCWA.
SOCWA pågår under 1 år med
start den 1 januari 2013 och innebär att genomföra största möjliga
antal konfirmerade QSO:n.

Regler
Syfte:
SOCWA vill stimulera skandinaviska radioamatörer till större CWaktivitet på amatör-radiobanden
och därigenom bl.a. öka cwkunskapen och ge nya vänner.
Arrangör:
Initiativtagare och huvudansvarig
för SOCWA är Ölands radioamatörer, SK7RN. Aktiviteten
genomförs tillsammans med
Scandinavian CW Activity Group,
SCAG.
Deltagare:
SOCWA innebär kontakt mellan
eller med radioamatörer i de
skandinaviska länderna (Danmark,
Finland, Grönland, Island, Norge
och Sverige). Som skandinavisk
radioamatör avses person som har
eller haft ursprunglig amatörradiolicens i skandinaviskt land. Radioamatörer från andra länder som
registrerar sig är välkomna att
delta i SOCWA.
Aktviteten:
SOCWA pågår under 1 år med
start den 1 januari 2013 och innebär att genomföra största möjliga
antal konfirmerade QSO:n.

www.scag.se∙5
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Registrering:
Deltagare i SOCWA registrerar sig
på hemsidan www.socwa.se.
Frekvensband:
Enligt IARU:s bandplan. Rekommenderade frekvenser (khz): 18351840, 3535-3540, 7035-7040, 1012510130, 14035-14040, 18085-18090,
21035-21040, 24905-24910, 2803528040

SOCWA Award. Diplomet löses
mot en avgift av 50 SEK och berättigar samtidigt till deltagande i
utlottning av ett antal priser. Varje
konfirm-erat QSO ger en lottandel
i dragningen. Vinsterna i utlottningen kan ses på hemsidan.
Antalet priser är beroende av deltagarantalet.

Anrop:
För kontakt med motstation i
SOCWA aktiviteten: CQ SAX

För övriga länders radioamatörer:
Efter minst 52 godkända QSO kan
erhållas SOCWA Award som
printas direkt från hem-sidan utan
kostnad.

Loggning av QSO:
Genomfört QSO loggas på
SOCWA:s hemsida. För godkänt
QSO måste station/motstations
loggar tidsmässigt matcha
varandra och vara minst 10
minuter.

Styrgrupp:
Aktiviteten leds av en styrgrupp
som består av Mats Gunnarsson
SM7BUA, Rune Wande SM5COP,
Rikard Wärff SM1CQA, Roland
Johansson SM6EAT samt Erik
Nyberg

Övergripande bestämmelse:
QSO med station får genom-föras
obegränsat antal gånger, dock med
begränsning en gång per dag och
band. Viktigt är att visa hänsyn till
motstationens sändningstakt.

SM7DZV. Sammankallande är
Mats Gunnarsson med Erik
Nyberg som ersättare. Styrgruppen fattar beslut som rör
aktiviteten. Styrgruppens beslut
kan ej överklagas..

Avgifter:
För skandinavisk radioamatör
gäller:
Efter minst 52 godkända QSO kan
deltagande radioamatör erhålla

För ev uppdaterade regler och
nytillkommen information kolla
www.socwa.se /redaktionen

6∙www.scag.se
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DX-tips
5Z4/SM1TDE
Vår sekreterare körde 3628 CWQSO. Historien om expeditionen kan läsas på hans blogg
(googla SM1TDE) samt
kommande QTC.

UGANDA 2013 - 5X8C
Team F6KOP med ca 25
operatörer kommer 6-18
februari att aktivera Uganda
med signalen 5X8C på 160-10
meter. 6 meter är inte tillåten
från Uganda. QTH är ca 20 Km
från Entebbe Airpotrt. Där har
de har hittat en perfekt plats
och hotell med stora ytor för
antenner. QSL manager är
Yann/F1NGP - direkt, byrå,
OQRS och LotW.

C6AGT Bahamas t.o.m. 31 jan
på 40-10 m + kanske PSK31 och
JT65. Kanske också QRP från
några obebodda öar intill.
XU1A Cambodja t.o.m. 17 dec
på 160-10 m CW/SSB/Digi och 3
stationer
5W0KR Samoa t.o.m. 31 dec 2010 m alla trafik-sätt inkl PSK.
JD1BLY Ogasawara t.o.m. 13
dec på 40-10 m CW/SSB/Digi +
Sat
V5 Namibia 22dec-2 jan som
V5/DL3DXX och V5/DK1CE på
160-10 m SSB/CW

Mer information :
http://www.5x2013.com/

Åter igen vill vi påminna er om bidrag till NL, stort som smått,
telegrafinycklar och annat som kan vara av intresse. Utan era bidrag
blir det väldigt svårt att få ihop ett medlems-blad med bra innehåll.
Redaktionen
www.scag.se∙7
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Sprint Cup
Resultat och kommentar - OY
November 2012
SM5ATP
SM6DPF
SM6X
SM5ACQ
SC0AG
SI5Y
SD6M
SC5AG
OH7QR
SM6IQD
SM6PVB
SC1AG
SM5AKU
G4OGB
DL4KCA

64
60
60
60
59
59
58
57
55
54
54
53
43
37
6

2012
SM6DPF
OH7QR
SC0AG
SC5AG
SI5Y
SC1AG
SA6N
SM5AKU
SC6AG
SM6X
SF3A

240
222
191
187
187
160
151
148
139
132
115
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SM0AIG
SM6PVB
G4OGB
SE5E
SM4DQE
SM5ATP
SM7FSK
SM5ACQ
SD6M
SM7CAC
SC4AG
SK6HD
SJ6A
DL4KCA

109
105
77
71
66
64
61
60
58
52
48
25
10
6

SC0AG 239 (SAME OP)
+SC4AG

Vi gratulerar Stig SM6DPF för
segern i årets SSC!

Det är i skrivande stund inte
beslutat om det blir en
fortsättning av sprinten 2013.
Kolla vår hemsida för ev info.
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Contest
Contest på telegrafi
Några förslag, tider i GMT
1/1 0900 - 1200
AGCW Happy New Year
Contest
5/1 2000 – 2300
6/1 0400 - 0700
ON5ME-EUCW 160 m
13/1 0630 - 0830
NRAU-Baltic Contest
19/1 0000 - 0400
LZ Open Contest
25-27/1 fr 2200 - Sö 2200
CQWW 160-Meter Contest
16-17/2 lö 0000 - sö 2359
ARRL International DX Contest
23-24/2 lö 1300 - sö 1300
UBA DX Contest

Uj uj så fort året gick det går
aldeles för fort! Julfirandet
ebbar ut - men jultiden består.
Ett nytt kalenderår knackar på
dörren.
SKD kommer på nyårsdagen som vanligt.
Jag hoppas att både ni och jag
kommer vara med.
Läs reglerna på hemsidan, ta
fram pumpen och var med!
Sänd logg + kommentarer till:
scag@scag.se

9/3 1400 - 2000
AGCW QRP Contest

www.scag.se∙9
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Redaktionen
Redaktör SM5KRI
Det gick ju bra...
Med att använda Word för att
göra Newsletter, men än är det
några små detaljer som skall
finslipas.
Notera att jag har en ny epostadress krerik@sm5kri.se då
jag avvecklar alla andra
mailkonton jag har.

Med detta nummer bifogas ett
inbetalningskort, det är dags
för medlemsavgiften. Du som
redan har betalt medlemsavgiften för 2013 får inget
inbetalningskort !
Redaktionen @

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 att 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 148 vårutgåva
Stoppdatum:
2013-02-25
Postas: v 12
10∙www.scag.se
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Vinterns nyckel

Får bli min egen Öller som jag har fotograferat när jag provade mitt nyinköpta paraply av
den sort som används i en fotostudio.
Foto: SM5KRI Krister ©

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: krerik@sm5kri.se Postadress m.m. finns på sidan 2

www.scag.se∙11
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