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Sekreterare SM1TDE Eric 
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 Kjell Edvardsson 
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 e-mail: smcce@telia.com 

FUNKTIONÄRER 

Sektionsledare SM SM1TDE 

Redaktör NL  SM5KRI 

Diplom manager OZ5RM 

EUCW Contact mgr  SM5KRI 

SKD manager  SMØOY 

QRP manager  SM5GRD 

SCAG webbplats  SMØOY 

Valberedning  SM5XGJ 

 SM6DBZ 

Revisor  SM5KRI 

Revisor suppl.  SM5GRD 

 

SEKRETARIAT 

SM1TDE Eric Wennström 

Licksarve, 

SE-622 65 GOTLANDS TOFTA 

e-mail: sm1tde@fro.se 
 

NL REDAKTION & DISTRIBUTION 

SM5KRI Krister Eriksson 

Ringduvegatan 23 

SE-724 70 VÄSTERÅS 

e-post: krerik@sm5kri.se 

 

TRYCKERI:  

Kontorstryck, Västerås Stad 2013 

 

Utgivningsplan 2012-2013 

Nr Stoppdatum Post 

150 AUT 2013-08-26 v38 

151 WIN 2013-11-18 v49 

152 SPR 2014-02-24 v12 

 

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  

SM0OY Lars visar hur pokalen ser 

ut. Foto SM5KRI 
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Ledaren 
SM6CTQ Kjell 

 

Telegrafister på uppskattat 

möte i Karlsborg 

  Ni minns säkert att SCAG 

sponsrar SOCWA aktiviten 

på 80 metersbandet. Många 

har hört av sig och tackat för 

denna sponsring som 

bidragit till stor aktivitet på 

CW.  

 

Många SCAG och SOCWA 

medlemmar ville ha en träff 

och första helgen i maj 

inbjöds till en träff i Karl-

sborg där det blev telegrafi-

träning med individuellt 

anpassad hastighet i 

lektionssal, demonstration 

av hjälpmedel för antenn-

uppsättning, demonstration 

av mottagning samt hant-

ering av brusiga miljöer samt 

massvis med återseenden 

och telegrafisnack. Denna 

träff kommer säkert att 

upprepas nu när vi 

uppdaterat telegrafi-

anläggningen vid K3. 

 

  SCAG Sprint Cup fortsätter 

även detta året. Hjälp till 

med att få fler deltagare i 

denna mycket intressanta 

tävling. Slutligen önskar vi 

er en skön sommar med 

många nya telegrafi-

kontakter. 

 

Ordförande SCAG 

SM6CTQ Kjell 
 

Sprinten fortsätter även under 

2013. Kolla vår hemsida för 

resultat för maj som i pressläg-

gningsögonblicket inte var klar. 

 

Projekt Runeberg har digitali-

serat Lärobok i telegrafi, 

Andra upplagan från 1878. Du 

hittar den vid: 

http://runeberg.org/cantele/ 

 

73 de SM5OUU Linus 

 

 



Årsmötesprotokoll 
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid årsmöte med The Scandinavian CW 

Activity Group (SCAG) Eskilstuna 2013-03-23 

 

– Närvarande 18 st medlemmar 

SM1TDE Eric 827 

SM2EKA Rune 938 

SM4NSS Tony 430 

SM5AOG Lennart 540 

SM5AQI Lennart 1073 

SM5ATP Conny 1064 

SM5CCE Kjell 12 

SM5DK Lars-Eric 1077 

SM5GRD Kåre 1010 

SM5KRI Krister 1022 

SM5OUU Linus 1014 

SM6DER Sten 144 

SM6DBZ Svenne 93 

SM6CTQ Kjell 51 

SM6YJS Malte 1043 

SM6JSM Eric 1039 

SM0OY Lars 994 

SM0VNZ Stefan 948 

 

1 Mötet öppnas 

Ordförande Kjell Nerlich hälsar de närvarande välkomna 

 

2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsman, som 

jämte ordförande justerar protokollet. 

Till mötesordförande väljes Kjell Nerlich 

Till mötessekreterare väljes Lars Nordgren 

Till justeringsman väljes Lennart Pålryd 
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3. Godkännande av dagordning och fråga om mötets stadgeenliga utlysande. 

Årsmötet har utlysts dels genom att kallelse införts i NL nr 148 och dels 

genom att vara införd på vår hemsida tre veckor innan. 

Den föreslagna dagordningen godkännes. 

Mötet anses vara utlyst enligt stadgarna. 

 

4.Styrelsens verksamhets- och kassaberättelse. 

Verksamhetsberättelsen uppläses av sekreteraren Eric Wennström och 

godkännes. 

Kassaberättelsen har publicerats i NL 148 samtidigt som kallelsen. 

Kassaberättelsen godkännes. 

 

5. Revisionsberättelse 

Revisorn Krister Erikssons revisionsberättelsen uppläses och godkännes. 

 

6. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet. 

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. 

 

7. Val av styrelse 

Enär följande styrelsemedlemmar har ett år kvar, vice ordförande, kassör och 

sekreterare, skall endast ordförande väljas. 

Till ordförande för två år omväljes Kjell Nerlich. 

 

8. Val av revisor och revisorssuppleant. 

Till revisor omväljes Krister Eriksson. 

Till revisorssuppleant väljes Kåre Lekebjer. 

 

9. Val av valberedning 

Till valberedningen omväljs Sven-Gösta Swärd, som samman-kallande, samt 

Jan Le Grand. 

 

10. Behandling av styrelsens förslag 

Två ärenden föreligger: 

a -Skall News Letter distribueras via Internet? 

Efter en uppfriskande diskussion beslutar mötet: 
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* Vår tidning News Letter skall som tidigare tryckas och postas. 

* News Letter skall publiceras på vår hemsida som .pdf-fil. 

* De medlemmar som föredrar News Letter elektroniskt, skall själva meddela 

redaktören detta. De kommer påminnas via epost när ett nytt nummer finns 

att hämta på hemsidan. 

 

b -Tävlingspriser 

SCAG tävlingsmanager Lars Nordgren presenterar pokal och vimpelförslag. 

Mötet beslutar följande. 

* Årets totalsegrare i SCAG Sprint Cup föräras en pokal. 

* Etappsegrare i SCAG Sprint Cup (fyra per år) föräras en vimpel. 

* De tre bästa i SKD (nyår och midsommar) föräras plaketten "The Golden 

Key" i valörerna guld, silver och brons. 

 

11. Behandling av inkomna motioner. 

Inga motioner har inkommit. 

 

12. Årsavgiften för år 2014 

Årsavgiften för 2014 fastställes oförändrad till 100 SEK för medlemmar inom 

Sverige samt 150 EUR för medlemmar utanför Sverige. Det högre beloppet i 

EUR beror på växelkurs samt bankernas avgifter. 

 

13. Nästa årsmöte 

Mötet beslutar att även årsmötet 2014 skall hållas i Eskilstuna i samband med 

Eskilstunaklubbens radiomässa. 

 

Vid protokollet  Justeras Justeras 

Lars Nordgren  Kjell Nerlich Lennart Pålryd 

 

Anm: protokollet betraktas som ojusterat vid publicering 

 



SOCWA 
Återkommande information 

 

Visa att du kör SOCWA! 

 
Du som är registrerad i SOCWA 

skaffa vårt vackra tygmärke 

(85*65mm). Kostnad 40: - plus 

porto 6: - Betala via bank eller 

PayPal. Beställ från Mats SM7BUA 

email: sm7bua@gmail.com 

 

 

Elecraft KX3 kan bli din! 

 
 

Skandinaviska SOCWA-deltagare 

som betalt in avgiften på 50 kr och 

kört minst god-kända 52 qso deltar 

i ett lotteri med fina vinster! Efter 

körda 52 QSOn ger varje nytt 

konfirm-erat QSO en ny lottandel i 

dragningen. Regler samt vinsterna 

i utlottningen kan ses på SOCWA:s 

hemsida. www.socwa.se 

 

NYHET! En KX3:a till  
Många har skickat in spons-

ringsbidrag till SOCWA vilket ger 

oss möjlighet att lotta ut ännu en 

KX3:a. I denna utlottning deltar 

alla med en lott (dvs. en lott per 

callsign) som loggat 52 kon-

firmerade QSO.och betalat 50 

kronor till SCAGs kassör Vinnaren 

av den första KX3:an deltar INTE i 

denna utlottning! 

SM7BUA Mats 

 

 

SOCWA – ett sätt att umgås 
Ölands Radioamatörer, SK7RN, 

annonserade om en ”cwavrost-

ningskurs”. Det blev en snabb 

anmälan till detta tillsammans 

med kompisen Alf, SM6CYR. Cw-

kursen kördes en timme måndag 

och torsdag. Jag har förmånen att 

jobba hemifrån, men just måndag 

och torsdag är jag på min arbets-

plats, då är det 1 timmes bilresa 

morgon och kväll.  

 

Som god radioamatör förväntas 

man ju alltid finna på råd och i 

detta fall var det lätt. Jag fick fixa 

en mobilrig för att under hemresan 

kunna lyssna första halvtimmen i 

bilen. Det fungerade utmärkt och 

under hösten, när kurstillfällena 

innebar mycket klartext och 

regelrätta qso:n, kom jag 

underfund med att det faktiskt 
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delvis gick att förstå cw utan att 

skriva ner det.  

 

När SOCWA startade fanns modet 

att börja prata med hjälp av de 

långa och korta. Det går inte så fort 

med handpumpen, det blir lite 

felsändningar och jag missar lite i 

mottagningen ibland, men det 

FUNKAR! Ingen tvekan om att 

färdigheten ökar efterhand även 

om jag för tillfället, efter ett 50-tal 

SOCWA-qso:n, tycker att jag nått 

en platå där varken sändning eller 

mottagning förbättras. Det är väl 

enligt någon slags normal inlär-

ningskurva och förhoppningsvis 

kommer det gå bättre igen. 

 

SM6TPJ Mats i shacket 

Emellanåt uppträder en härlig 

känsla när handen automatiskt 

skriver ner 'det där pipandet' som 

kommer ur högtalaren och när 

man får handleden att trycka just 

det man tänker. Det är fantastiskt 

när detta händer! 

 

Förutom att min cw återupp-

väcktes, så ser jag också SOCWA 

som en skön förening av många 

områden inom amatör-

radiohobbyn: 

 

Förutom cw-färdigheten ökar det 

kunskapen om den egna 

radioutrustningen.  

Eget bygge/experiment, det finns 

många byggsatser/scheman för 

enkla och billiga cw-transceivers.  

 Ett tävlingsmoment finns 

inbyggt för de som är intresserade 

av det. 

Och det kanske viktigaste: ett 

umgänge med likasinnade. För 

visst är det fantastiskt att både 

”mindre försigkomna”, som 

undertecknad, och verkliga cw-

proffs kan umgås, ha utbyte och 

t.o.m. tävla med varandra.  

 

73 de SM6TPJ Mats 

 

 
 

 

 

 



SCAG Newsletter 149 

www.scag.se∙9 

Bli glad – kör cw! 
Radiointresset väcktes för mig 

redan då jag var liten glytt på 80-

talet. Jag hade en fin radiostyrd bil 

ända tills jag försökte bygga om 

den till något man kunde prata i. 

Jag fick därefter vara utan både 

"komradio" och radiostyrd bil ett 

tag framöver. Som 17-åring fixade 

jag 1994 ett N-cert och -97 ett T-

cert, men målet var snart att jag 

ville komma åt kortvågsbanden.  

 

Telegrafi var på den tiden ett krav 

och jag försökte mig på någon 

slags hemmakonstruerad 

utbildning. Det gick väl "sådär", 

men jag fick ganska bra kläm på 

sändning med handpump. Med 

mottagningen var det värre, för jag 

hittade inget att lyssningsöva på. 

Kring millennieskiftet havererade 

min gamla tvåmeters-rigg 

samtidigt som radiointresset 

försvann, till förmån för 

högskolestudier och arbetsliv. 

 

Dryga tio år senare, i samband 

med att jag såg ett inslag på TV om 

RS01S, en amatörradiosatellit, kom 

intresset tillbaka så smått och en 

liten, trevlig IC7000 inskaffades 

och wirar åkte upp i träden på 

tomten. Jag noterade att man inte 

längre behövde kunna telegrafi för 

att köra kortvåg. Det var ju piffigt, 

eftersom det ju då blev avsevärt 

mycket lättare att lära sig dito (!) 

Efter att ha lyssnat runt konstat-

erade jag snabbt att: skulle jag göra 

något, så var det att köra telegrafi. 

Ju mer jag lyssnade så ökade 

intresset för detta mystiska och 

mycket effektiva radiospråk och 

jag började så smått med olika 

telegrafikurser jag hittade på nätet.  

 

I februari 2012 startade SK7RN en 

telegrafiavrostning på 80 meter 

som gick en timme varje tisdag och 

torsdag. Detta passade mig 

utmärkt och fungerade som morot 

för mig att nöta in hörmottagning. 

Vi var ett glatt och trevligt gäng 

som tutade ihop vid så gott som 

varje tillfälle. 

 
SM6VMD, Robert vid nyckeln under 

SKD nyårsdagen 2013. 
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När grabbarna från Öland drog 

avrostningen vidare till SOCWA-

projektet kändes det som en 

självklarthet att följa med. Nu 

tillhör jag kanske inte de mest 

aktiva, men det tycker jag 

samtidigt är en del av charmen 

med hobbyn som sådan - det går 

utmärkt att ta det med ro i sin egen 

takt och när det passar. (Något 

man inte kan skryta med i många 

andra sociala hobbyers!) QSO:na i 

SOCWA går i behaglig takt och 

man får såklart lite mer substans i 

konversationen på tio minuter, än 

"599TU".  

 

Därmed inte sagt att det ena 

utesluter det andra! Utan ovan 

nämnda telegrafiövningar och 

uppmuntran hade jag antagligen 

inte vågat mig på SAC-testen på 

CW i somras, något som gick över 

förväntan. I år har jag med tre-

vande steg försökt mig på månads-

testerna på CW och visst går det 

också. En och annat snabb DX-

kontakt har också slunkit med på 

senare tid. Det är alltid roligt att 

lära sig något nytt och utvecklas 

med kunskaper och färdigheter. 

SOCWA är ett utmärkt sätt att 

utveckla och stärka sig inom 

telegrafins ädla konst. För den som 

vill finns även där ett tävlings-

moment inbyggt och kanske hittar 

man roliga funktioner på radion 

som man inte visste fanns. Ökad 

säkerhet på telegrafin får man som 

sagt på köpet. 

Det roligaste telegrafiminnet jag 

har, kommer ändå från långt 

tillbaks på 90-talet då jag med 

IC201:ans tio watt och svajiga VFO 

hojtade på SSB på två meter i 

jakten på en kille på Skottland som 

jag hörde långt borta i bruset. Han 

hörde att jag fanns, men inte mer.  

 

Efter ett antal misslyckade försök 

rotade jag till slut fram den lilla 

sneda handpumpen och nycklade 

hackigt en rapport, som en slags 

sista utväg. CW:n gick igenom 

klockrent och tillbaka fick jag en 

hjärtlig radda med hälsningar så 

det räckte för flera veckor 

framöver. Vad är bättre än en glad 

amatör? Jo, flera glada amatörer ... 

och tänk, att bli glad genom att 

bara trycka på en knapp! 

73 de Robert, SM6VMD 

 

SKD midsommardagen 
2013-06-22 

Loggar och kommentarer 

skickas till: scag@scag.se 
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Redaktionen 
Redaktör SM5KRI 

 

Nästa nummer är 150 som 

kommer ut i höst. Jubileum! 

 

Jag funderar på lite fler sidor i 

detta nummer, någon kanske 

har någon det allra första 

numret att låna ut till redakt-

ionen för kopiering? Kom gärna 

med bidrag du också! 

 

Glöm inte SKD midsommar! 

Redaktionen @ 

 

Nya medlemmar 
Vi hälsar följande nya med-

lemmar välkomna i klubben! 
 

1075 OH8FKK Ahti Karki 

1076 SM6IWT Göran Ekholm 
1077 SM5DK Lars-Erik Andreasson 

1078 SA7BVT Per Christensson 

1079 SM6CYR Alf Regnander 

1080 SM7I Johan Engdahl 

 

73 de Kjell, SM5CCE 

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 150 

höstutgåva 
Stoppdatum:  
2013-08-26 
Postas: v 38 
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