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Adressändring?
Meddelas till kassören.
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Please inform the treasurer.
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5X8EW med papperslogg, operatör
och foto: SM1TDE Eric
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Ledaren
SM6CTQ Kjell
Om miljön är mycket svår är en
telegrafist med den mänskliga
hjärnans filtrerings-förmåga
oslagbar. När det sårbara
samhället slås ut, är en skicklig
telegrafist alltjämt ovärderlig. Här
är överföringshastigheten inte
viktig. Det viktigaste är att
meddelandet kommer fram.
Det är även viktigt med
kontinuerlig CW träning. Den 18
november var det totalt 30.979
QSO i SOCWA.. Du har
fortfarande möjligheten att köra 52
QSO och vara med. Sätt in 50:- till
SCAG plusgiro 836133-9 märk
inbetalningen med sponsring
SOCWA och du är med i
utlottningen med fina priser.
Ordförande SCAG
SM6CTQ Kjell

SKD nyårsdagen
2014-01-01
Loggar och kommentarer
skickas till: scag@scag.se

Ett utdrag från ett brev från en av
våra nyare medlemmar till vår kassör:
Dear Kjell,
Thank you for your kind reply
about my requested membership
in the Scandinavian CW Activity
Group.
My great-grandfathers were Norwegian and Swedish respectively.
My mother was mostly Norwegian, partly Swedish. I grew up in
Grand Forks, North Dakota (USA)
where there is a large Scandinavian - American population.
The Upper Midwest US, including
North Dakota, has a large Scandinavian - American population
where many of the old world
traditions are kept alive. I am
proud of my svandinavian
heritage.
Thank you for your help, and I
look forward to the events of
SCAG.
Best regards,
Richard St. Clair ("Rick")
WU1V
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Sea Of Peace award 2013
SM1TDE
I dåvarande Östtyskland skapades 1958 ett litet annorlunda diplomprogram, Sea Of Peace (SOP). Det hela var ett korttidsdiplom som
skulle återkomma i juli varje år och diplomet utformades som en
vimpel. Syftet var att stationer kring Östersjön, ”Fredens hav” enligt
dåtidens propaganda, skulle kontaktas. Vimpeln kunde bara erövras
en enda gång per deltagare men för varje år man körde ihop
erfoderliga poäng fanns en liten ”minivimpel” att ansöka om samt att
om man kvalificerade sig fem år i rad ytterligare en variant av vimpel.
SOP blev mycket populärt och förblev väl så fram tills att DDR gick i
graven. SOP kom dock att leva vidare och sedan 1991 av DARC:s
avdelning Mecklenburg-Vorpommern ansvariga för det hela.
Då SM1, tillsammans med övriga SM-distrikt det fjärde undantaget,
ger poäng för SOP så har jag under åren noterat hur intresset för QSO
med oss här på ön uppenbarligen ökar lite under juli månad.
Någonstans långt i bakhuvudet har jag närt tankar på att göra något
lite extra aktivitetsmässig såsom specialsignal med ”SOP” i suffixet,
precis som bl.a. DL0SOP, men inget har blivit av förrän i år.
Kollade av med SSA:s specialsignalsvarig SM6JSM om det var möjligt
att få ett korttidscall för juli månad vilket det, givetvis, var. Efter lite
dividerande föreslog JSM ”SJ1SOP” så SJ1-prefixet tidigare inte
använts, WPX-jägarna kunde säkert tänkas uppskatta detta.
Ett inlägg på SSA:s forum resulterade i att radioamatörkollegor i
distrikten 0, 3, 5 samt 7 hängde på aktiviteten och helt plötsligt var
SJ0SOP (SM0IMJ), SJ1SOP, SJ3SOP (SA3BYC), SJ5SOP (SM5DJZ) samt
SJ7SOP (SM7VRZ) med i aktiviteten! Fantastiskt.
(Värt att notera är att reaktionerna från DL4SVA, DARC:s SOPmanager, varit minst sagt överväldigande och han ser fram emot fler
liknande initiativ nästa år.)
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Jag är minst sagt nöjd med hur SOP 2013 artade sig för Sveriges del
med specialsignaler och fin aktivitet med dessa från fyra av de sex SMdistrikt som räknas för vimpeln. Till nästa år vill vi ha med SJ2SOP
samt SJ6SOP också!
För SJ1SOP:s del var jag i luften tidigt på morgonen den 1 juli, förövrigt
också min 41-årsdag.
Pile-upen var som väntat ganska intensiv från första stund när jag kom
igång på 40m CW. Givetvis var inte enbart intresset för poäng till SOP
som lockade fram motstationer utan även det faktum att ju Gotland är
EU-020 för IOTA, ett helt nytt prefix samt att jag dessutom från den 1
juli är upptagen som medlem i The First Class CW Operators Club
(FOC) – FOC-medlemmar håller uppenbarligen koll på varandra gjorde sitt till intresset för QSO.

Under de följande 24 dygnen var jag aktiv dagligen. Jag hade satt upp
ett ursprungligt mål på 2000 QSO vilket var avklarat ganska snabbt.
Höjde sedan ribban till 3000 följt av 4000 då jag satte punkt för
aktiviteten. Var då lite drygt halvvägs in i månaden och efter att ha
utmanats av SA3BYC/SJ3SOP som slog vad om att jag inte skulle fixa
att få ihop 5000 QSO var jag tvungen att försvara min heder. Den 24
juli stod räkneverket i mitt loggprogram så på 5000 och därmed fick
det vara nog. Total ”airtime” var på dryga 72 timmar.
www.scag.se∙5
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Jag var aktiv på alla band 160-6m, 60m undantaget då min licens för
bandet är knuten till min ”riktiga” signal SM1TDE.
De 5000 kontakterna, vilka samtliga är på telegrafi, fördelade sig enligt
följande:
160m
80m
40m
30m
20m

20 QSO
138 QSO
749 QSO
641 QSO
1094 QSO

17m
15m
12m
10m
6m

1168 QSO
786 QSO
274 QSO
105 QSO
25 QSO

Inga ”dupes” loggades och som sagt, samtliga QSO är på telegrafi.
Drygt 3600 olika signaler är representerade i loggen.
Merparten, över 4000, av kontakterna kördes från mitt hemma-QTH
med QRO och anständiga antenner men nästan 1000 QSO åstadkoms
från familjens husvagn med 100 watt från en över 20 år gammal IC-706
och ett inverterat V på 2x20m. Den 14-17 juli var således Ljugarn
(JO97II) QTH samt från kvällen den 17 till den 20:e Fårö (JO97PX). Det
är kul och lite utmanande att köra portabelt med enklare grejor, bästa
DX under ”husvagnsveckan” var 7Q7BP på 30m samt AH6V på 17m.
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En annan kul grej var att jag genom Hans/SM0IMJ lärde mig att länka
min on-linelogg på Clublog till SJ1SOP:s QRZ-sida. Uppdaterade
loggen flera gånger om dagen efter detta, till nästa år får jag nog
försöka att få till applikationen för on-linelogg i realtid, det borde
kunna minska antalet försök till duplikat-QSO.
QSL-korten, som har två olika motiv tagna av SM1ALH, har tryckts
och designats samt skickats ut via den bulgariska byrån av LZ1JZ.
Loggen finns på LoTW samt eQSL.cc.”
Inte kunde jag tro att mitt lilla upprop skulle resultera 10000 loggade
QSO under en enda månad. Tack till alla som deltog i årets SOPaktiviteter från SM-land och med tanke på entusiasmen som visats
bland de inblandade lär det nog bli en fortsättning nästa år.
Eric – SJ1SOP / SM1TDE
(FOC # 2021)

Nyheter
Om telegrafi i korthet

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
Redaktionen har fått information
att denna aktivitet har upphört. Så
den information som fanns i förra
numret av NL kan ni sätta ett stort
kryss över. I dagsläget är det inte
känt om någon annan aktivitet kan
komma istället för denna.
/ red
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SSC Scag Sprint Cup

SOCWA
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
Det är ännu ett par veckor kvar till
dess SOCWA aktiviteten ”går i
mål” den 31 december. Datum för
dragningen i lotteriet är satt till 11
januari 2014 För mera info läs på
SOCWAs hemsida www.socwa.se

SOCWA 2014
SOCWA fortsätter nästa år, men i
en enklare variant utan lotteri.
Istället kommer det att bli en ren
diplomjakt och diplomet är nu
utökat till fler klasser. Klasserna
blir 52, 100, 250, 500, 1000, 1500,
2000 och 2500. Vi hoppas att detta
skall inspirera er att fortsätta köra
SOCWA även i framtiden!

SCAG Sprint IV - 2013
SI5Y
SM0CUH
SM5AHD
SM5COP
SM4DQE

79 !
79 !
77
77
73

Results from
SCAG Sprint Cup 2013
SI5Y
247 !!!
SF3A
233 !!
SC0AG
220 !
SC1AG
211
SM0CUH
205
All results is on our homepage
www.scag.se

SCAG SPRINT CUP 2013
We have one winner of year 2013,
Kurt SI5Y and two winners of
round IV, Kurt SI5Y and Ola
SM0CUH both got the same score.
Our congtatulations to all!

Kurt SI5Y
73 Lars SM0OY
SCAG Sprint Manager
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Rules Scag Sprint Cup 2014
Objective: To work members of
SCAG and other fellow Hams
during one hour
four times in 2014.
Mode: Only CW – of course.
You may create your characters
free of choice.
Dates: These Mondays: Feb
24rd, May 26th, Aug 25th and
Nov 24th.
Time: 1800 –1900 UTC
New: After 30 minutes everyone
can be worked once more
Frequencies: 3530 – 3550 Khz
Message:
Members of SCAG,
Wkd_call, Own_call, First_Name,
SCAG_Number

QSO with member of SCAG: +
four bonus points, = 5p.
The club calls SC1AG – SC0AG:
+ nine bonus points, = 10p.
QSY-rule: IMPORTANT!
A called station must QSY 2 Khz
or more after QSO.
Call: CQ SCAG
Awards: The cup winner will
be honoured the distinguished
SCAG GOBLET
and the beautiful SCAG T-shirt.
The winner of each round will
receive the SCAG pennant.
Logs: As simple as possible in
an e-mail to scag@scag.se
during the following week.

SCAG sends you all - a Warm
Welcome!

Non members of SCAG,
Wkd_call, Own_call, First_Name,
NM (not yet member)
Scoring: Each QSO will give
one (1) point.
www.scag.se∙9

5X8EW – SM1TDE i Uganda
Under dryga två veckor i oktober hade jag förmånen att i Uganda få delta i
ett utbytesprogram för lärare. Afrika ligger mig efter några DX-peditioner
under årens lopp mycket varmt om hjärtat så givetvis var resan något jag
verkligen såg fram emot, även fast den innebar mycket hårt arbete både
före, under samt, till viss del, efteråt.
Jag ingick i en grupp på 24 lärare från 12 olika för-,
grund- och yrkes-gymnasieskolor från hela Sverige,
till detta tillkom representanter från Universitets och
högskolerådet (UHR) som arrangerade och
bekostade det hela. Gruppen befann sig i Uganda
mellan den 4 och 18 oktober med Entebbe (ca fem mil
utanför huvudstaden Kampala) som bas och en stor del av tiden ägnades åt
att besöka olika skolor, studera landets utbildningssystem, försöka ta till oss
lite om landet och dess kultur samt, vilket var huvudsyftet, dra upp planer
och skapa relationer för framtida partnerskap mellan våra hemskolor och en
eller flera ugandiska.
Givetvis lockade att köra lite radio från Uganda under vistelsen och redan
innan jag fick klartecken att jag skulle få delta på resan hade jag börjat sondera
lite lätt om det var möjligt att få tillstånd. Kontaktade Nick/G3RWF som varit
aktiv som 5X1NH vid flera tillfällen sedan 2007 då han verkat som volontär på
ett universitet i Fort Portal ett 30-tal mil väster om Kampala. Nick, f.ö. en av
kamraterna i FOC, var minst sagt tillmötesgående och gav mig alla de
uppgifter jag kunde tänkas behöva och han erbjöd sig till och med att lämna
över min licensansökan till berörd myndighet när han ändå skulle förnya sin
egen licens vid sitt nästa besök i landet som passande nog skulle äga rum i
september, lysande!
Jag packade ihop mina sedvanliga DX-peditionsprylar, dvs. en över 20 år
gammal ICOM IC-706, nätagg, MFJ-matchbox, Bencher BY-2, 30m 450 ohms
bandkabel, dipol på 2x10m, teleskopisk mast från DK9SQ samt lite enkla olika
tillbehör. Det hela väger bara omkring 10 kg och får, masten undantaget, med
lätthet plats i mitt handbagage, checkar aldrig in radioprylarna på flyg, om
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väskan med mina kläder och andra tillhörigheter skulle hamna på villovägar
må vara egalt men radioprylarna? Ve och fasa! Som vanligt var jag lite nervös
inför att passera tullen trots att G3RWF hade gjort sitt bästa för att lugna mig.
Tullpersonalen på flygplatsen satt och läste utan att ta minsta notis om hela
vår grupp när vi traskade igenom så Nick hade helt rätt i sina antaganden att
min oro var helt obefogad. Visum fixades på plats för $50 och så var vi inne i
landet. Tyvärr så var arbetsschemat minst sagt pressat, redan tredje dagen
skickades jag och fem andra ut till Bussi island som ligger en bra bit ut i Lake
Victoria för att tillbringa tre dygn hos några bofasta familjer; Bussis 20000
invånare saknar i stort sett all infrastruktur självklar för oss såsom elström,
vatten, avlopp, vägar och sjukvård. Jag gav i stort sett upp hoppet om att
komma igång på radion, tiden nog inte skulle räcka till.

Här bodde jag på Bussi Island
Det kom att ta flera dagar innan jag ens lyckades ta kontakt med den
tjänsteman, Mr. Henry Mugabi, på Uganda Communications Commission
(UCC) som handlägger ansökningar om amatörradiolicenser. Det minst
krångliga sättet att få igenom sin ansökan är att göra ett personligt besök på
hans kontor men att ta mig dit visade sig näst intill hopplöst, tiden räckte helt
enkelt inte till men fredagen den 11 oktober fick vi en ledig sen eftermiddag
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till lite shopping inne i Kampala och med hjälp av en av våra lokala tolkar,
vars bror visade sig jobba på UCC lyckades jag söka upp Mr. Mugabi efter en
minst sagt äventyrlig tur på bodabodas (taxi-MC) tvärs igenom Kampala mitt
under rusningstrafikens totala kaos.
Mr. Mugabi visade sig lika trevlig i verkligheten som på telefon och snart
hade han kallat upp en kollega från UCC:s ekonomiavdelning så att jag kunde
betala licensavgiften på dryga 90000 ugandiska shilling vilket motsvarar
knappt 300 SEK. Jag kunde inte få licensen i handen men fick ett muntligt löfte
att kunna gå i luften direkt, licensen skulle mailas efter helgen, vilket den
också gjordes. (Att notera är att min licens som trafiksätt anger ”A1A As per
ITU agreements for Amateur radio”, är detta att tolka som att licensen endast
tillåter trafik på morsetelegrafi?)
Senare på kvällen, vid midnatt lokal tid var jag så redo att gå i luften;
imponerade lätt på några resekamrater när jag i stort sett totalt mörker
lyckades få upp min antenn och få stationen körklar på bara en halvtimma.
Började på 40m CW och första QSO blev med en DL-station, körde sedan
under ett par timmar innan jag kraschade under myggnätet för några timmars
sömn. Lördagen var den enda lediga dagen och medan de andra
resedeltagarna gav sig iväg på olika utflykter stannade jag på hotellet och
körde radio, fick ihop 800 CW-QSO innan det på söndagmorgonen var dags
att plocka ihop radioprylarna.
Vi skulle nu vidare till byn Ngogwe uppe i bergen för att tillbringa ett antal
dygn på en skola och bo ihop med lärarna på deras förläggning, ugandiska
lärare kommenderas till olika skolor utan hänsyn till var de bor så många
inkvarteras på respektive skolområde. Jag hade mycket väl kunnat köra lite
radio från denna plats men fann det opassande att släpa med radioprylarna,
de fick ligga kvar inlåsta i Entebbe.
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Lärarförläggning på Ngogwe
Onsdagen den 16 oktober var jag så åter i Entebbe och med nästan ett dygn
ledig tid att spendera på bästa sätt var snart min station återupprättad och jag
var åter i luften. 5X8EW var fortsatt populär och fram till att jag gick QRT för
gott tidigt på morgonen den 18 oktober blev det ytterligare 550 QSO loggade,
samtliga på CW. Jag gjorde faktiskt ett försök i SAC SSB från Uganda, hörde
flera stationer, bl.a. OH0R, med fina signaler på 20m men trots idogt ropande
var det ingen som uppmärksammade mig, antar att folk hade sin antenner
mot andra håll än söderut. (Där gick ni bet på en multiplier samt en unik
chans att få köra mig på annat än telegrafi!)
5X8EW aktiverade 40-15m med flest QSO på 15m. Banden uppförde sig som
väntat, största överraskningen var just 15m som under seneftermiddagarna
bjöd på fantastiska öppningar mot Japan. USA kom igenom fint runt midnatt
UTC på 30m och Europa gick att köra mest hela tiden, bäst norrut gick 30 och
17m. Totalt blev det 1350 QSO vilket inte är mycket att hurra för men jag är
under rådande omständigheter nöjd. Jag använde enkel utrustning, hade
ytterst begränsade möjligheter att vara QRV samt att syftet med resan var
arbete och inte DX-peditionerande, sådant får jag ägna familjesemestrarna åt!
Bandstatistik: 40m: 74, 30m: 455, 20m: 51, 17m: 300, 15m: 470 QSO. Ett 40-tal
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SM kom i loggen vilket är rätt bra med tanke på det ringa antal QSO jag
körde. Då jag enbart körde telegrafi finns ett antal SCAG-medlemmar, bl.a.
vår ordförande SM6CTQ, bland detta 40-tal SM.

Ugandisk homebrew på Bussi Island
QSL-korten, som generöst bekostats av Lake Wettern DX Group (LWDXG)
trycks i sedvanlig ordning av vännen Tony/LZ1JZ och kort skickas
automatiskt via byrån till ovan nämnda SM-stationer. Loggen är handskriven
(jag lånade ut min medhavda laptop till några kollegor som behövde den
bättre för viktigare uppgifter, läs: arbete, än vad jag gjorde) så eventuell
uppladdning till LoTW får dröja tills jag knappat in loggen, om den ens blir
av. Om du av en händelse skulle vara intresserad av att få licens i Uganda så
står jag gärna till tjänst med kontaktuppgifter och annat som kan vara bra att
veta.
Avslutningsvis vill jag tacka mina kollegor på Södervärnskolan i Visby som
ställde upp och vikarierade för mig under veckorna i Uganda, min
rumskamrat Johan L. som fick en del nattsömn förstörd då jag härjade vid
radion, alla andra deltagarna på resan för trevligt sällskap, UHR för
stipendiet, min familj som lät mig vara hemifrån under 17 dygn, LWDXG för
QSL-korten samt givetvis alla som tog sig tid för att ta sig igenom mina pileuper, vi hörs från nästa DX-QTH!
73 de Eric – 5X8EW / SM1TDE
aktiv radioamatör
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Köp vår unika T-shirt!

Redaktionen
Redaktör SM5KRI
Nr 151 har du nu din hand.
Nu blev det ”bara” 16 sidor, jag
hade lite mer material än så
men sidantalet går då inte att
dela med fyra vilket behövs för
att trycka tidningen.Jag tackar
för alla bidrag som har kommit
till inkorgen i min e-mail Kom
gärna med bidrag du också till
nästa nummer!
Glöm inte SKD på Nyårsdagen!
Redaktionen @

Medlemsavgiften!
Ett inbetalningskort medföljer
detta nummer av tidningen.
Styrelsen tacker för det gågna
året och önskar alla en God Jul
och Ett Gott Nytt År. Vi ses vid
Årsmötet i Eskilstuna på
vårkanten!
73 de styrelsen SCAG

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 152
vårutgåva
Stoppdatum:
2014-02-24
Postas: v 12
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