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TRYCKERI:
Kontorstryck, Västerås Stad 2013
Utgivningsplan 2012-2013
Nr
Stoppdatum
149 SUM
2013-05-20
150 AUT
2013-08-26
151 WIN
2013-11-18

Post
v24
v38
v49

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
Pokalen för sprinten 2013
fotograferad av SM0OY

SCAG Newsletter 148

Ledaren
SM6CTQ Kjell

Nu är det snart vår och
garanterat bättre konditioner
på de högre banden.
Aktiviteten i SOCWA har blivit
en succé. Roligt att så många
som tidigare ej varit aktiva, nu
plötsligt är tillbaka på banden.
Vi i styrelsen har diskuterat en
övergång till att ha NL via
Internet. Många medlemmar
har uttalat sig positiva till en
övergång och i samband med
inbetald medlemsavgift, lämnat
sina e-mailadresser. Vi kommer

att diskutera detta mer på
årsmötet.
Vi måste hjälpa Krister med
bidrag till NL. Berätta om din
aktivitet i SOCWA, lite om dig
själv, din radiostation och
antenner och kanske ett
fotografi på dig vid
radiostationen.
Trots dålig aktivitet kommer vi
att fortsätta med SCAG-sprint.
Bättre reklam inför varje tävling
skall bidra till större aktivitet.
Glöm inte årsmötet den 23 mars
vid loppisen i Eskilstuna.
73 de Kjell, SM6CTQ

Nya medlemmar
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna i klubben!
1064 SM5ATP
1065 SA0BXV
1066 SM7DDR
1067 SM6HDY
1068 SM6TPJ
1069 SM7IJH

Conny Vieweg
Claes Fejde
Jan Hwedlund
Leif Dahlgren
Mats Karlsson
Staffan Rosenqvist

1070 SM5BRW
1071 SM3EXM
1072 SM0CUH
1073 SM5AQI
Kördel
1074 US0VA

Hans Thorgren
Erik Edblad
Ola Norén
Karl Nyström
Igor Lazarev

73 de Kjell, SM5CCE
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Årsmöte 2013
Medlemmarna i SCAG kallas härmed till ordinarie
årsmöte i samband med SSA:s dito och Eskilstuna
radioloppis lördagen den 23 mars kl. 1200 i lokalen
”Mötesplats”, Munktellarenan.

DAGORDNING
1. Uppgörande av närvarolista samt kollationering av rösträtt.
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringsman
som jämte ordförande justerar protokollet.
3. Godkännande av dagordningen och frågan om årsmötets
stadgeenliga utlysande.
4. Styrelsens verksamhets- och kassaberättelse.
5. Revisionsberättelsen.
6. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
7. Val av styrelse.
8. Val av revisor och revisorssuppleant.
9. Val av valberedning.
10. Behandling av styrelsens förslag.
11. Behandling av inkomna motioner.
12. Fastställande av årsavgift.
13. Nästa årsmöte.

Väl mött önskar styrelsen för SCAG
gm Eric- SM1TDE
Sekreterare
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Verksamhetsberättelse
för The Scandinavian CW Activity Group (SCAG) för år 2012
Styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
QRP-manager

SM6CTQ Kjell
SM0OY Lars
SM5CCE Kjell
SM1TDE Eric
SM5GRD Kåre

Medlemmar
Under året har föreningen haft omkring 150 medlemmar från sex olika
länder; I, LA, LY, OH, OZ samt SM där det sistnämnda som vanligt
haft störst representation.
Möten
Årsmöte avhölls i Eskilstuna där 14 medlemmar var närvarande.
Styrelsen för SCAG har samverkat via e-post, telefon samt, fattas bara
annat, radiotelegrafering! Styrelsen beslutade att stödja SOCWA med
ett pris till lotteriet.
Ekonomi
Föreningens ekonomi har varit fortsatt god.
Newsletter
Under året utkom fyra utgåvor av Newsletter.
Redaktören SM5KRI Krister har gjort ett fortsatt förstklassigt arbete
trots tyvärr bristande bidragsvilja från oss läsare. Vi har bjudits på
artiklar om allt från telegrafinycklar, minnesvärda QSO samt
föreningens verksamhet i stort.Redaktionen ser gärna att fler
medverkar genom att lämna ett bidrag, stort som smått; allt
välkomnas.
www.scag.se∙5
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Anropssignalerna SCxAG
Signalerna har aktiverats under våra SPRINT-tävlingar. Totalt har det
med SCxAG-signalerna körts nästan 24000 QSO sedan starten i mars
2004. QSL-skrivandet har som alltid skötts av SM6CTQ Kjell.
Tävlingar
Straight Key Day (SKD) är fortsatt vår populäraste aktivitet med god
uppslutning; ett 60-tal loggar har sänts in för de båda omgångarna.
Nyårsdagen 2012 togs SKD hem av SM7BUA Mats och midsommaromgången av SM0AIG Ingemar. Ett antal diplom delades ut bland
deltagarna som bevis på deras sköna telegrafi. Vissa diplom gällde
bägge tillfällena, andra bara en av dagarna. Nyårsdagssegraren Mats
fick en förgylld nyckelplakett.
SCAG SPRINT CUP 2012 års fyra omgångar bjöd på låg men tapper
aktivitet. Flera av våra SCxAG-signaler aktiverades. Segrade gjorde
SM6DPF Stig, som tilldelades SCAGs stiliga pokal för slutsegern samt
vår moderiktiga t-shirt för en etappseger. Etappsegertröjor har även
sänts till SI5Y Kurt och SM5ATP Conny.
Tävlingens regler har anpassats till verkligheten, vilket innebär en
timma tävlingstid samt fyra omgångar. Försök har gjorts med
direktutskick via e-post för att påminna tidigare deltagare. Resultatet
blev skralt.
SCAG SPRINT CUP supportas bl a av SD-log med EI5DI Paul som
skapare samt SM3CER Jans och SM5NBE Erkki:s program Log4U.
Tävlingsledare för SKD och SCAG Sprint Cup är SM0OY Lars.
Hemsidan
Webmaster är SM0OY Lars, som låtit hemsidan vara under ständig
förändring. Alla rekommenderas ett besök. Bl.a. kan det läsas om
6∙www.scag.se
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telegrafihistoria, vår förenings ärevördiga dito samt våra olika
tävlingar. Antal besök under 2012 har varit gott. SCAG har även varit
presenterad på SSA hemsida, förstasidanÖvrigt
Föreningens t-shirt kan fortsatt köpas av den modeintresserade för 150
kr/stycket.
Föreningens sekreterare Eric var under november på DX-pedition i
Kenya och kunde som 5Z4/SM1TDE logga ett icke oansenligt antal av
våra medlemmar. Telegrafin är i allra högsta grad levande!
Under 2013 stödjer SCAG SOCWA-aktiviteten, Scandinavian Open CW
Activity, som direkt blivit en stor framgång.
För SCAG
SM1TDE
Eric Wennström
Sekreterare

Vid ESA-loppisen i Eskilstuna kommer SCAG och SOCWA att ha ett
gemensamt bord i Munktellarenan för PR om verksamheterna. Det finns
goda möjligheter för dig som besökare på mässan att betala in
medlemsavgiften till SCAG vid bordet om du inte har gjort detta, men
också ge ett sponsringsbidrag till SOCWA för inköp av fler priser till
QSO lotteriet.
Du är välkommen att besöka oss på mässan!

www.scag.se∙7
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Scandinavian CW Activity Group År 2012
Balansrapport
2012-01-01 till 2012-12-31
Tillgångar
Kassa

Resultatrapport
2012-01-01 till 2012-12-31

50

Plusgiro
16953
Nordbanken
36154
-----------------------------------------S:a tillgångar
53157

Intäkter
Medlemsavgifter
18670
Övriga intäkter
700
----------------------------------------------S:a Intäkter
19370

Eget kapital och skulder
Eget kapital
-43176
Förbetalda medlavg
-1695
Debiterad skatt
198
-----------------------------------------S:a eget kapital
-44673

Kostnader
Inköp mtrl
-2980
Tryckning Newsletter
-4404
Porto
-4045
Bankkostnader
-459
IT-kostnader
-324
Reseersättningar
-1184
----------------------------------------------S:a kostnader
-13396

Kortfristiga skulder
-1889
-----------------------------------------Beräknat resultat
6595

Ränteintäkter
621
----------------------------------------------Beräknat resultat
6595
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REVISIONSBERÄTTELSE

Vid granskning av Scandinavian Cw Activity Group (SCAG)
räkenskaper för perioden 2012-01-01 - 2012-12-31 har jag funnit dessa i
god ordning. Intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer, den
kontanta kassan och det kvarstående värdet på bank och postgiro har
kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens
värdehandlingar uppvisats.
Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda
protokoll finns enligt mig icke anledning till anmärkning. Därför
föreslår jag årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den
tid som revisionen omfattar.

Västerås 2013-02-10

..................................................
Revisor
SM5KRI Krister Eriksson

www.scag.se∙9
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SOCWA
Återkommande information

fram till ett T-certifikat. En grupp i
klubben började träna telegrafi och
Sune hängde på. Det var ett Acertifikat som hägrade och då
behövdes ett godkänt telegrafiprov
i 80-takt och efter några år
lyckades han klara av det provet.

SOCWA diplomet- en merit!
”Jag trodde aldrig att jag skulle
klara det så fort” säger Sune
SM7KSZ när han plockar ner sitt
SOCWA-diplom från väggen. Det
står 10 februari 2013 på diplomet
som är beviset för att han haft 52
konfirmerade QSO under minst tio
minuter på telegrafi.. Han är inte
ensam, efter 2 månaders aktivitet
är det 112 radioamatörer inte bara i
Sverige utan även Danmark, Finland, Norge, England och Tyskland som erövrat diplomet.
Vägen fram till amatörradiocertifikatet för Sune gick via
tekniskt gymnasium i Växjö och
radioklubbar. Det fanns många
PR-klubbar och gott om bilar med
27 MHz antenner på taket i Småland och Sune hade naturligtvis en
station i bilen. Efter flytt till Ljungby fick han kontakt med den
nybildade klubben Ljungby
Sändareamatörer och det ledde
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SM7KSZ Sune Foto: SM7BUA
Ett och annat cw-QSO har det
blivit under åren, men det tog
ingen riktig fart förrän SK7RN
startade kursen för ”ringrostiga”
telegrafister. På grund av sitt
arbete som lantbrevbärare hade
Sune svårt att regelbundet vara
med, men så fort det fanns chans
lyssnade han på 3615 kHz.
Med hjälp av kursens mentorer
men också cw-program på datorn
började intresset och kunskapen
komma tillbaka. Den nya SOCWA
aktiviteten blev en utmaning som
gav frimodighet att våga pröva
sina kunskaper och det gav
resultat.
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SOCWA - en nytändning för
många

SM7KSZ Sune visar sitt diplom
Foto: SM7BUA
Tillsammans med en radiokompis
SM7VNE, Ralf har cw-träningen
fortsatt. Genom att avståndet
mellan deras QTH är ca 10 km har
de möjlighet att få kontakt på flera
olika ama-törradioband vilket
inneburit ett större antal konfirmerade QSO för diplomet. Det
är ju inte avståndet som är avgörande utan viljan att få
kommunicera via telegrafi.
Om några år lägger Sune av med
att sina lantbrevbärarturer i
Ljungbytrakten och hoppas få mer
tid för sin radiohobby. Då blir det
cw-QSO som gäller och grunden
för det är redan lagd.

Det var båda med spänning och
stor förväntan som det första CQ
SAX. anropet gick ut på nyårsnatten 00.00 UTZ och det första
QSOet på SOCWAs hemsida
loggades på 160 metersbandet.
Sedan dess har under de två första
månaderna drygt 9100 QSO
loggats. Tänker man på att varje
QSO måste tidsmässigt vara minst
tio minuter innebär det en enorm
aktivitet på cw-banden. Fram till
den 22 februari hade 394 amatörer
från 15 länder registrerat sig på
SOCWAs hemsida.
Bakgrunden är en telegrafikurs
som SK7RN, Ölands Radioamatörer bedrivit under en tid och
där ett 25 tal radioamatörer med
varierande cw-kunskaper deltagit.
Kursledarna SM7DZV Erik och
SM7BUA Mats insåg behovet av
att ge möjlighet för deltagarna att
”pröva sina vingar” i etern, men
att också inbjuda en större grupp
telegrafister att delta.
Föreningen SCAG, som under flera
år jobbat för att stimulera till större
cw.aktivitet, var inte sen att tacka
ja när ett samarbete blev aktuellt.

SM7BUA Mats

www.scag.se∙11
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En styrgrupp bildades i juli förra
året i Böda på Öland bestående av
SM7DZV Erik, SM5COP Rune,
SM6EAT Roland, SM1CQA
Rickard samt SM7BUA Mats.
Arbetsuppgifter fördelades inom
gruppen för att förbereda inför en
telegrafiaktivtet under ett helt år
med start den 1 januari 2013 med
namnet ”Scandinavian Open CW
Activity” och därav SOCWA.
Huvudtanken var ”att stimulera
skandinaviska radioamatörer till
större CW-aktivitet på amatörradiobanden och därigenom bl.a.
öka cw-kunskapen och ge nya
vänner.”
Efter 52 konfirmerade QSO kan
man printa ut ett vackert diplom,
och i dagsläget har 112 radioamatörer kunnat printa ut sitt
diplom.. Om man betalar 50 SEK
till SCAGs kassör deltar man
sedan i en utlottning där varje nytt
QSO är en lottandel i den utlottning av sponsrade priser som
kommer att ske i början av 2014. Ju
fler konfirmerade QSOn, desto
större chans till vinst. Det blir
slumpen som till sist avgör vem
som vinner!
Vad säger då radioamatörerna om
SOCWA?
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”CW Continuous Wave, en icke
modulerad våg som låter som
musik i örat när den hackats upp i
korta och långa bitar. Telegrafi i en
mycket trevlig form utan krångliga
Pile Ups och respektfulla amatörer
som pratar om ditt och datt i
behaglig hastighet –det är vad
SOCWA är i kortfattade ordalag.”
- Så beskriver SM5LIB, Ingemar
sin upplevelse av den cw-aktivitet
som startade på nyårsnatten och
kommer att fortsätta året ut.
Andra kommenterar ;
-”Det bästa som har hänt i här i SM
landet & det är det bästa som har
gjorts för att få igång aktiviteten på
bandet.”
-”En kul sak är, att man åter ha fått
QSO med ”gamla signaler” som
man hade kontakt med under 6070-talet i början av ”radioaktiviteten.”
-”Utan denna aktivitet så vet jag
inte hur det hade gått med min
cw.”
SOCWA kör vidare, välkommen
också Du att låta dina cw.signaler
bli hörda på banden!
73 de Mats SM7BUA
mer information hittar du på
www.socwa.se
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SKD nyår

Sprint Cup

Resultat och kommentarer

Resultat och kommentarer

SM7BUA
SM5CJW
SM7BVO
SM6EVE
SM7FBJ
SM0AIG
SM0CUH
SM2BYW
SM6LZQ
SM1DVV
SM3FQK

4,89
4,68
4,66
4,60
4,59
4,57
4,52
4,50
4,50
4,47
4,42

Summary
 34 logs
 62 calls in the logs
 311 QSOs
 4.28 points average

SKD midsommardagen
2013-06-22
Loggar och kommentarer
skickas till: scag@scag.se

Sprinten fortsätter även under
2013. Kolla vår hemsida för
resultat för februari som i
pressläggningsögonblicket inte
är klara.

Åter igen vill vi påminna er
medlemmar 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 medlemsblad med
bra innehåll. Tack på förhand!
Redaktionen

www.scag.se∙13
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Redaktionen
Redaktör SM5KRI
Vi har snart ett årsmöte
Årsmötet hålls i Eskilstuna, se
info på annan plats. Jag hoppas
vi möts där! Du som besöker
årsmötet, tag med dig denna
tidning så har du alla handlingar till hands.
Under detta år kommer vi att
ha en del artiklar om SOCWA,
jag har bjudit in Mats SM7BUA
att författa. Nästa nummer är
149 som kommer ut i sommar,
men sen är det jubileum, nr 150.
Jag funderar på lite fler sidor i
detta nummer, någon kanske
har det allra första numret att
låna ut till redaktionen för
kopiering? Kom gärna med
bidrag du också!

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 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 149
sommarutgåva
Stoppdatum:
2013-05-20
Postas: v 24
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Vårens nyckel

En gammal klassiker, typ Bunell, en kopia av nyare tillverkning.
The Bunell Telegraphic and Electrical Company var igång under åren 1900-1904.
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
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