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TRYCKERI:
Kontorstryck, Västerås Stad 2013
Utgivningsplan 2012-2013
Nr
Stoppdatum
150 AUT
2013-08-26
151 WIN
2013-11-18
152 SPR
2014-02-24

Post
v38
v49
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
SCAG Honour Key.
Läs mer om nyckeln på sidan 9
Foto SM7BUA
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Ledaren
SM6CTQ Kjell

Det är fortsatt dåligt deltagande i sprinten. Vi minskade tävlingstiden till
endast en timme och det är
fortfarande gott om tid för
att kontakta samtliga deltagare. Många deltagare har
framfört synpunkter på det
höga tempot. Det är viktigt
att sända i sin egen takt och
att motstationen rättar sig
efter det. Sänd i måttlig takt
för att inte avskräcka andra
från att deltaga så kanske vi
blir fler nästa gång.
Den 21-22 september är det
SAC och då bestämmer du
hastigheten.
Klubbens medverkan i
SOCWA har varit mycket
lyckad. Tills idag har det
totalt varit 22822 QSO sedan
starten och nu är det 4
månader kvar. SOCWA är
ett projekt för att befästa
telegrafikunskaper bland

radioamatörer och öka telegrafiaktiviteten på amatörbanden.
Kände du till att det nu
lottas ut ännu en KX3:a.
Många har skickat in sponsringsbidrag till SOCWA
vilket ger oss möjlighet att
lotta ut ännu en KX:3a. I
denna utlottning deltar alla
med en lott (dvs. en lott per
callsign) som loggat 52 konfirmerade QSO och betalat
50 kronor till SCAG:s kassör.
Vinnaren av den första
KX3:an deltar INTE i denna
utlottning! Nu måste även
du bli aktiv.
Jag har bestämt mig! Jag
sänder in 50 kronor och blir
aktiv och sänder CQ SAX.
Ordförande SCAG
SM6CTQ Kjell
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Redaktionen återger valda delar av innehållet ur det allra första
NewsLetter som gavs ut 1 juni 1975.
SCAG BULLETIN SERVICE - QST SCAG
Lördagen den 24 maj 1975 premiär kördes från SCAG
årsmöte i Västerås våra bulletinsändningar med
innehåll rörande SCAG verksamhet. Vi har av det
svenska televerket blivit tilldelade SK5CD och SK7CD
för denna verksamhet. Sändningarna äger rum på 3555
kHz lördagar kl. 0900 GMT och sammadag också på 7030
kHz kl. 0930 GMT. Varannan lördag byts
bulletininnehållet, som är lätt att hålla reda på do
bulletinerna är numrerade. Du har möjlighet att
efter bulletinsändningen checka in för att lämna
lyssnarrapport, be om repetition eller ställa någon
fråga i sammanhanget. Lyssna efter "QST SCAG"
antingen via SK5CD eller SK7CD. Ops är SM5WI eller
SM5TK och/eller SM7JP. De vill gärna få en
uppfattning om lyssnarfrekvensen.
MEDLEMSMATRIKELN - List of Members
Bilaga som bifogades till det första numret, med
annan info.
FYLLNADSINBETALNING
Några rader om medlemsavgiften som då var 10 kr.
SCAG SUMMER QSO PARTY 19-20 JULI 1975
Förslag till ett nytt QSO Party.
4∙www.scag.se
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SECTION COMMUNICATION MANAGERS
Kontaktmän i de nordiska länderna.
POSTRÖSTNING
Information om poströstning till kommande årsmöte i
Jönköping.
ÅRSMÖTET i VÄSTERÅS 24 MAJ
Bevistades av ett 20-tal medlemmar varav en del hade
sina familjer med. Fem st. nya medlemmar tillkom.
(...) SM5AQB blev mötes-ordförande och under hans
ledning valdes SCAG kommittén: ordf. SM5WI/Harry,
Ledamöter SM5TK och SM7JP. Arbetsåret blev 1 maj 30 april. (...)
KVÄLLSAKTIVITET 17-19 GMT
SM6DGR föreslog aktivitet även på kvällar mellan kl.
17-19 GMT vilket många fann att det var ett gott
förslag. Aktiviteten är annars störst på 80mb av
alla frekvenser men
VHF-VÄNNER
Sök även SCAG-fränder bland er. Tiden 17-19 GMT kan
ju också passa för VHF-folk. SM5EJN Janne slagit CQ
SCAG flera gånger på 144 utan svar. SM5LE och
SM5AII, our "big boys", what say? -LE och -AII kör
både 144 0ch 432 med eller utan OSCAR.
YL-NEWS
SM5EUU Kerstin anslöt sig till SWCAG på årsmötet och
är vår tredje YL-medlem. Välkommen Kerstin!
SCAG SPRINT QSO PARTY 1975 - RESULTAT
Partyt samlade 31 deltagare, 5 första platserna och
poäng redovisas här
1: SM0CCE 212 poäng,
2: SM0DSF 180p,
3: SK5AE (SM5TK) 170p, 4: SM5TK 162p och
5: SM0GMG 160p
www.scag.se∙5
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KORTREGISTER
Tips att hålla reda på sina kontakter.
VI GRATULERAR MEDLEM NR 112
SM0GU Bengt som några dagar efter årsmötet blev
promoverad till hedersdoktor vid Linköpings
universitet.
NÄSTA NEWSLETTER
(lite kort om nästa nummer)
---De följande två sidorna innehöll regler för SCAG
SUMMER QSO PARTY, SCAG-SCANDINAVIA DIPLOM, och
SCAG KASSABERÄTTELSE 1974-12-13 (Kassan innehöll 775
kronor). Slutligen verksamhetsberättelsen för 15/12
1974 - 30/4 1975, här återges några punkter:
- SCAG grundades den 15 dec 1974 av en grupp
telegrafisinnade amatörer: SM5WI, SM5TK och SM7JP.
- Efter 14 dagar var medlemsantalet per 31/12 1974
51 medlemmar.
- Den 29/1 -75 passerade man nr 100.
- Den 21 april passerade nr 150.
- 7st från OZ, 2 st. från LA och 2 st. från OH
- En introduktion sändes till nya medlemmar, med
rekommendationer till trafikrutin.
- Första "SCAG contest", senare omdöpt till SCAG
Spring QSO Party. Karaktären var "anti-stress-test"
då det fanns tid till att ge namn och QTH och lite
trastugg.
För den som är intresserad skall redaktionen försöka scanna in alla 4
sidorna i hög kvalité som möjligt och ordna att det kommer upp på
som nedladdningsbar PDF på hemsidan.
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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

2 stycken KX3 för utlottning

QSO och också betalat in 50 kronor
till SCAGs kassör. Många av
SOCWA deltagarna har fortfarande ett stycke kvar till sina 52
loggade QSO, och förhoppningen
är att fler ska bli QRV under de
sista månaderna för att kunna vara
med i utlottningen.
Intresset för att sponsra SOCWA
har varit stort och det innebär att
vi också kommer att lotta ut ännu
en KX3:a och det bland alla de som
kört minst 52 QSO och erlagt de 50
kronorna till SCAG kassören. Här
har alla samma vinstchans. Ännu
ett starkt argument för att bli QRV
under årets sista månader och köra
de 52 QSO som är nödvändiga för
att kunna vara med i utlottningen.
Förutom de två ELECRAFT
stationerna kommer ett flertal fina
vinster att lottas ut. Mer information om detta finns på SOCWAs
hemsida www.socwa.se

SOCWA – rullar vidare
För att stimulera till SOCWA
aktivitet har SCAG varit med och
sponsrat med en KX3:a från
ELECRAFT. Den kommer att lottas
ut bland alla de QSOn som är
loggade på SOCWA loggen. Varje
QSO ger en ny lott i dragningen, ju
större antal loggade QSO desto fler
vinstchanser. För att delta i dragningen måste man ha kört minst 52

När denna artikel skrivs har 22 446
QSOn registrerats i SOCWA
loggen, men för varje dag ökar
antalet. De nu 507 registrerade
deltagarna i telegrafiaktiviteten
har ägnat 6 840 timmar och 37
minuter vid sina cw-nycklar för att
genomföra varje kontakt med
minst 10 minuters längd. Att
kontakterna ofta blir längre ser
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man av att ett medel QSO nu
registreras till 18 minuter.
SOCWA som står för Scandinavian
Open CW Activity har också
samlat deltagare från de Skandinaviska länderna. SM, OH, OZ,
LA och TF är prefix som återfinns i
medlemslistan. Förutom dessa
länder finns ett 15 tal andra prefix
registrerade.

Det är ännu några månader kvar
till dess SOCWA aktiviteten ”går i
mål” den 31 december. SM3AHM,
Karl Erik är den som varit mest
aktiv i SM och har hittills kört 1239
QSO. Det blir intressant att se hur
många QSO som då kan räknas
samman, kanske vi kommer över
25 000.

DJ6UX Eddi, SCAG medlem som
leder bland ”icke-skandinaver”.
OH1FJ Leo leder ”QSO-ligan” i
SOCWA
Den som ligger i topp med störst
antal loggade kontakter är OH1FJ,
Leo som till dags dato kört 1639
QSO följt av OH1BGG med 1403.

SM3AHM Kek har kört ihop flest
SOCWA QSO bland svenskarna

8∙www.scag.se

Ett call som ofta hörs i SOCWA är
DJ6UX och SCAG-medlem nr 1084.
Eddi är mycket aktiv på 40 meter.
Han berättar att det är genom
SOCWA aktiviteten som hans
intresse väcktes att lära sig tala
svenska. För honom har SOCWA
kombinerat både cw-träning och
språkträning.
I en artikel i QTC skriver Eddi:
”SOCWA aktiviteten på 40
metersbandet har blivit ett välkommet tillskott för att höja aktiviteten på de övre 5 kHz av cwdelen. Men inte bara det, det är
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verkligt trevligt att höra många
skandinaviska stationer i luften,
till och med danska stationer som
ibland har varit lika ”rara
stationer” som DX-expedition från
Clipperton. Jag upplever också
kontakten med svenska stationer
mycket positivt eftersom de är
vänliga och förstående, trots att jag
försöker köra QSO på knagglig
svenska med begränsat ordförråd
och dålig grammatik.
SOCWA har förmodligen utmanat
många att “blåsa dammat av
nyckeln” och komma igång med
CW efter många års tystnad. Jag
hoppas att det inte slutar efter
detta år utan kan fortsätta också
kommande år.”

SCAG Honour Key
SM4SX var den radioamatören
som 1989 fick den första inteckningen i SCAG Honour Key.
Nyckeln, en Swedish Key,
skänktes av CAB Elektronik som
ett vandringspris och under de
följande åren finns följande call
ingraverade: OZ5RM, SM6HQN,
LA2EG, SM7BVO, SM0FSE,
SM0GOO, SM3CIQ, SM6BHQ,
SM5BUH, SM7BUA (callet finns
med fem gånger). Tills sist
hamnade alltså denna vackra
nyckel på min egen hylla efter att

fått högsta antalet röster fem år i
rad.
Det var på nyårsdagens SKD som
deltagarna fick möjlighet att rösta
fram den som man ansåg hade
presterat den vackraste handstilen.
Många erfarna och duktiga telegrafister hördes på bandet, och det
var inte alltid lätt att plocka fram
de fem som man ville ge sin röst
till.
Vad jag kan minnas var det i regel
ganska många som var aktiva
under SKD och man kunde samla
på sig ett stort antal QSOn. Det var
alltid spännande att följa hur
röstningen utföll och naturligtvis
stor glädje för den som lyckades
ligga i topp.
För tio år sedan ändrades
regelverket för SKD vilket innebar
att varje deltagare fick ge
motstationen ett poängtal mellan
1,0 - 5,0. Ännu har ingen lyckats få
full pott, den som under åren
kommit närmast är SM1LF som
vid SKD 2007 fick 4.90 poäng.
Nyårsdagens och
midsommardagens SKD samlar
fortfarande ett antal duktiga
telegrafister som för ”the noble art
of morse code” vidare.
Text o foto: Mats SM7BUA
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Nyheter
Om telegrafi i korthet

Ny ordförande för EuCW vald
Genom omröstning per e-post
bland alla ECMs (EuCW Contact
Manager) har en ny ordförande för
EuCW valts. Valförrättare var
G3VTT Colin L Turner.
Som SCAG:s ECM valde jag
(SM5KRI) med bifall från styrelsen
att rösta på G5VZ Chris, och det
var Chris som vann omröstningen
med 19 röster mot Robert som fick
en röst.
Som ordförande förväntas man att
skicka en EuCW-bulletin till alla
ECMs en gång var kvartal som
innehåller nyheter och information
i EUCWs intresse. Varje ECM bör
hålla alla andra ECM informerade
om frågor som rör EUCWs intresse, normalt genom ordföranden
och EuCW-bulletinen.

3rd GTC CW Cup - Rules &
Information
Greek Telegraphy Club is happy to
announce the conduct of the 3rd
Greek Telegraphy Club CW Cup,
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which will be held on Saturday, 05
October 2013 - 12:00UTC until
Sunday, 06 October 2013 12:00UTC.
Redaktionen har en PDF med regler
och övrig info, maila krerik@sm5kri.se
om du är intresserad.

EUCW events on air:
- ON5ME-EUCW 160m CW party
Datum: 4 och 5 januari 2014
Lördag 20.00 till 23.00 GMT
Söndag 04.00 till 07.00 GMT
- QRS Week
Not a contest and not on a weekend. Just normal QSOs in QRS up
to 14 wpm. Next date 2014: April
28, 00:00 thru May 2, 23:59 UTC
- EUCW Fraternizing Party
Exchange: RST/name/Club/nr
Next date: 10-11 May 2014
Saturday: 10:00 - 12:00 UTC
Sunday: 18:00 - 20:00 UTC
Regler finns på eucw.org.
Man uppmanar från EuCW alla
ECMs att om möjligt deltaga i
aktiviteterna ovan, men även
klubbsignaler vill man ha med i
loggarna, kan dessa vara något för de
som aktiverar SCxAG? / Red
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Resultat SSC Scag Sprint Cup
SCAG Sprint III - 2013
-------------------SM5ALJ
SM4DQE
SM5AHD
SM0NCS
SM5ATP
SI5Y
SF3A
SM5DK
SM6X
SC0AG
SK5A
SC1AG

53
53
53
49
49
49
49
49
49
46
43
43

Listan finns på vår hemsida.
Grattis, vimplarna postas snarast
Tänk om ni alla kunde locka med
bara en kompis var nästa omgång.
Då blir det dubbelt så kul!
73
Lars sm0oy
SCAG Sprint Manager

RÄTTELSE
Gällande årsmötesprotokollet
publicerad i NL nr 149
sommarutgåva: I protokollet blev
det lite fel när det gäller medlemsavgiften för medlemmar från
utlandet. Rätt belopp är 15 EUR.

Next chance Nov 25th
--------------------

----

Scores after three rounds:
SI5Y
168
SF3A
166
SC0AG
150
SC1AG
147
SM0CUH
126

Regarding the Annual Meeting
Minutes published in NL # 149
summer edition: The Protocol
became a bit wrong regarding the
membership fee for members from
abroad. It said in the minutes that
the membership fee is EUR 150,
but the right amount is 15 EUR.

Hej gossar
Nu står det helt klart att denna
etapp fick TRE ops på plats 1. På
plats 2 fick vi FEM ops! Så kan det
bli när alla kör alla och om ingen
DL eller OK smyger sig in i loggen.
Vilket naturligtvis är helt ok. QSO
är QSO...

CORRECTION

Editor SM5KRI
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Höstens telegrafinyckel

Bilden visar en "U.S. Navy Flameproof key", tillverkad av C.J. Bunnell.
Flameproof innebär flamsäker eller flamhärdig, ett begrepp som beskriver ett
ytskikts brandtekniska egenskaper vid brandpåverkan i ett tidigt skede av en
brand. Denna nyckel användes i miljöer med brandfarliga gaser ombord på
fartyg. Jag lärde mig telegrafi på en sådan nyckel, då visste jag inte vad det
var för slags nyckel och den var monterad på en ful aluminiumplåt. Men den
tillhörde inte mig då så jag var tvungen att lämna tillbaka den. Många år
senare dök en artikel upp i amerikanska CQ, som bland annat beskrev denna
nyckel. En webbsökning visade att företaget Bunnell ännu existerade och att
man även hade "Flameproof" telegrafinycklar i lager!
Efter ett e-mail och många veckor senare, kom ett paket på posten med
nyckeln i original förpackning. Jag monterade den på en bottenplatta, som jag
sprayade med svart rynklack. Jag undervisar telegrafi en gång i veckan och
har denna nyckel jämte mig i sällskap. 73, Eddi DJ6UX ._._.
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När pappa fick ringa till trädgårdsmästar’n, eller VE1ZZ-QSO
med förhinder.
På 80 m kunde jag med den nyinskaffade Drake 2B-mottagaren höra någon
jänk ibland, svagt men fullt läsbart. Men om min 807:a skulle nå så långt
behövdes en riktig DX-antenn! Någonting bättre än 42 meters longwiren
kändes som nödvändigt.
I QTC hade SM5MX beskrivit en stegmatad inverted vee:s förträfflighet, och
beviset var flera kända 80 m:s DX. PY1BTX, VK5NO och -ZP. Det vattnades i
munnen på den DX-hungrande unge B-amatören. Utanför fönstret där
schacket låg fanns ju en hög och frodig björk. Så ett galvat litet block
placerades i björken så högt som jag vågade klättra. 2 x 20 meter plastisolerad
tråd med äggisolatorer knöts ihop. En tur togs till färghandeln i Falun där en
sats pinnar till hempermanent införskaffades och stegledningen tillverkades i
SM3WB-stil enligt en gammal QTC. När så det hela var fixat och matningspunkten satt där den skulle i björktoppen gällde det ju att få till lagom vinkel
och sluttning på linorna, det var viktigt.
Nu bar det sig inte bättre än att alldeles intill björken gick elledningarna in till
huset. Tre faser och en jordlina. De var isolerade några meter ut från
porslinskuporna i husväggen, men spannet till stolpen vid tomtgränsen var
ganska långt. Då björken hade en rejäl samling lövstinna grenar var det ju
svårt att få ut antenntrådarna, fritt och i rätt vinkel. En av antenntrådarna blev
liggande över elledningarna och jag stod på andra sidan och drog, ryckte och
slet. De långa elledningarna dansade hit och dit och plötsligt sa det
GNITTER!!! när några av trådarna slog ihop. Sedan blev det lugnt. Det tog väl
ungefär en minut till att jag med fasa hörde farsans taktfasta steg utför
hustrappan. Vad i helv…! Hela byn saknade ström.
Vid den här tiden hade vi en egen belysningsförening och huvudsäkringarna i
det vackra rödmålade transformatorhuset nere i byn sköttes av trädgårdsmästare Eriksson. Nå, den snälle trädgårdsmästaren var tack och lov hemma
så avbrottet för byns eftermiddagskaffekokande husmödrar begränsades till
någon kvart kanske.
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Det var i alla fall en bra antenn. Det första riktiga DX-et blev den legendariska
VE1ZZ en sen natt. Det var först när jag något år senare reste en 15 m hög
vertikal mast med spole och radialer som björkantennen fick ge sig. Det blev
lite lättare att köra jänkare.
73 Jan / SM3DGG

Say ”HI” to Juno!

Material till NL

NASA's Juno spacecraft will fly
past Earth on October 9, 2013 to
receive a gravity assist from our
planet, putting it on course for
Jupiter. To celebrate this event,
the Juno mission is inviting
amateur radio operators
around the world to say "HI" to
Juno in a coordinated Morse
Code message.

Redaktionen tar gärna emot
bidrag i form av artiklar, foton
eller annat som kan vara av
intresse för läsarna av NewsLetter och SCAG:s medlemmar.

Juno's radio & plasma wave
experiment, called Waves,
should be able to detect the
message if enough people
participate. So please join in,
and help spread the word to
fellow amateur radio
enthusiasts!
http://www.jpl.nasa.gov/hijuno/

De flesta filformaten accepteras.
Vi rekommendrar att fotografier i artiklarna även skickas
separat (som kopia). Skicka
gärna underlag per e-post:
krerik@sm5kri.se Postadress
finns på sidan 2. På samma sida
finns stoppdatum för manus till
kommande NL.
Välkommen med ditt bidrag!

SKD nyårsdagen
2014-01-01
Loggar och kommentarer
skickas till: scag@scag.se
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Köp vår unika T-shirt!

Redaktionen
Redaktör SM5KRI
Jubileum! Nr 150 har du nu
din hand. Nu blev det hela 20
sidor vilket uppskattas!
Jag tackar för alla bidrag som
har kommit till inkorgen i min
e-mail Kom gärna med bidrag
du också till nästa nummer!
Redaktionen @

Nya medlemmar
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna i klubben!
We would like to welcome the
following new members of
SCAG!
1081 SM0NCS Tore Andersson
1082 WU1V
Rich St. Clair
1083 PB3SM
Kjell Ström
1084 DJ6UX
Edmund Ramm

73 de Kjell, SM5CCE

Nu kan du köpa SCAG:s vackra
T-shirt 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 151
vinterutgåva
Stoppdatum:
2013-11-18
Postas: v 49
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