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Ledaren
SM5KRI Krister

Telegrafivänner!
Vi hade för bara ett par månader sedan ett årsmöte i Eskilstuna i
samband med mässan, som besöktes av 15 medlemmar, det var nog
fler medlemmar bland mässbesökarna och några besökte vårt lilla
stånd som bemannades av styrelsen samt undertecknad. Det var
trevligt att få träffa er alla i Eskilstuna och jag hoppas vi möts igen
nästa år!
Som ni ser har NewsLetter fått en mindre ansiktslyftning av ett skäl,
de senaste numren varit lite väl mycket krångel med spalt-brytningar,
avsnittsbrytningar, sidnumreing m.m. funktioner i Word (Microsoft)
som inte gjorde så som jag ville ha det. Jag beslöt mig för att göra en
helt ny mall utgå från där jag i fortsättningen använder bara en spalt
hela vägen till sista sidan. Ni som var med förr minns nog hur
newsletter såg ut tidigare? Jag återgår lite grann till detta och ni som
läser NL får gärna återkoppla till mig vad ni tycker om ändringarna.
Hösten 2007 erbjöd jag mig att ta över NL efter förre redaktören
OZ1CAR Jens som då blev Silent Key. Nu tycker jag efter ca 7-8 år att
det är läge att någon annan får ta över äran att vara redaktör för NL
och fortsätta i dess anda. Jag fortsätter fram till årets slut och givetvis
kommer jag att finnas kvar som medlem och kommer självklart att
hjälpa dig som vill ta över NL efter årsskiftet!
Nu är det nästan sommartider så glöm inte SKD midsommardagen!
Glöm inte heller att bidra till NL med bilder på din telegrafinyckel,
gärna med en kort historia till. Även andra bidrag välkomnas!
73 de SM5KRI
Krister Eriksson
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Protokoll från årsmöte med föreningen Scandinavian
CW Activity Group
Eskilstuna 2014-04-05
1. Mötets öppnande
Ordföranden Kjell Nerlich öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.
2. Mötets behöriga utlysande
Mötet utlystes i NL No. 152 och befanns vara behörigen utlyst.
3.Fastställande av dagordning
Förslag till dagordning utdelades till samtliga närvarande. Denna godkändes
efter en smärre justering av paragraf 13.
4. Upprättande av närvarolista och kollationering av rösträtt
Följande 15 medlemmar var närvarande:
SM5EUU Kerstin
SM5KRI
Krister
SM5ATP
SM5DK
Lars-Erik
SM5RN
Derek
SM5AQI
SM1DVV Stefan
SM5CBM Bertie
SM5CBV
SM5COP Rune
SM6JSM
Eric
SM0CUH
SM0OY
Lars
SM5CTQ Kjell
SM5CCE

Conny
Lennart
Bruno
Ola
Kjell

5. Val av ordförande och sekreterare för motet
Till ordförande valdes Kjell Nerlich SM6CTQ och till sekreterare Kjell
Edvardsson SM5CCE
6. Val av justeringsman
SM6JSM Eric Lund valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
7. Föredragning av verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen har i sin helhet intagits i NL 152. Den godkändes.
8. Föredragning av resultat och balansräkning
Resultat- och balansräkning presenteras i NL 152. Den godkändes.
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9. Föredragning av revisionsberättelse
Revisor Krister Eriksson SM5KRI, föredrog revisionsberättelsen vilken även
den presenterats i NL152. Revisorn tillstyrker att balansräkningen fastställs
och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
10. Beslut avseende ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för perioden 2013-01-01 till
2013-12-31.
11. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande år.
Verksamhetsplan 2014 har presenterats i NL 152. Den fastställdes efter viss
diskussion beträffande SCAG sprint Cup, där möjligheten att köra alla om
igen efter halva tiden diskuterades. Detta kommer att bli föremål för
ytterligare överväganden under året.
Styrelsen föreslår att SCAG fortsätter att samarbeta med Ölands
Radioamatörer för att utveckla SOCWA. Rune Wande, SM0COP, som varit
SCAG:s kontaktperson under 2013 redogjorde för SOCWA och det beslutades
att styrelsen arbetar vidare med projektet med sikte på att fr o m 2015-01-01
starta om med SCAG som medarrangör.
12. Val av lordförande
Paragrafen utgår eftersom ordförande år 2013 valdes på två år.
13.Val av övriga ledamöter
Som ersättare för SM1TDE på ett år valdes Sven–Gösta Swärd SM6BDZ
Lars Nordgren SM0OY omvaldes för två år
Förslag för QRP-manager förelåg ej och lämnades vakant
14. Valberedning
Jan le Grand, SM5XGJ kvarstår
Styrelsen fick i uppdrag att hitta ytterligare en medlem.
15.Val av revisor samt ersättare
Krister Eriksson SM5KRI med Rune Wande, SM5COP som ersättare omvaldes
för en tid av ett år
16.Behandling av styrelsens förslag tillnya stadgar
Styrelsen har föreslagit en del små förändringar i stadgarna som presenterats i
NL152 på Sid 10. Des nya stadgarna godkändes.
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17.Behandling av styrelsens förslag till medlemsdiplom
Två förslag presenterades och styrelsen fick i uppdrag att fortsätta med
arbetet.
18.Behandling av inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit.
19.Fastställande av medlemsavgift
Årsavgiften fastställdes till oförändrat 100:20. Övriga frågor
Vår förening fyller 40 år i år och vi får använda signalen SC40AG för att fira
detta. Den som vill använda den anmäler till SM0OY direkt eller via
hemsidan.
Vi kommer att fortsätta arbetet med att presentera NL på hemsidan.
Medlemmar som har tillgång till e-mail kommer att erbjudas möjligheten att
läsa eller skriva ut NL själva. Medlemmar utan den möjligheten kommer att få
tidningen per post som vanligt.
21. Mötets avslutning
Ordföranden tackade mötesdeltagarna för ett bra genomfört möte och
avslutade mötet.
Eskilstuna den 8 april 2014

Kjell Edvardsson
Sekreterare

Kjell Nerlich
Ordförande

Erik Lund
Justeringsman

Anm: Protokoll som publiceras i NL skall betraktas som ojusterad.
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Nyheter om telegrafi i korthet
Scandinavian Cw Activity Group

Vi har inte så mycket nyheter att presentera här, men lite kan nämnas:
Snake & Ladders
De första resultaten finns att läsa på http://eucw.org/sl1404.txt Det
verkar inte vara någon svensk deltagande här ännu. Reglerna för
denna aktivitet som egentligen är ett spel finns på EuCW webbplats
www.eucw.org/sl.html.

CHAIRMAN OR PRESIDENT
I have been Chairman – though some do say President – of EuCW
since last Autumn. In that time I've had the chance to get to know a
few ECMs but not many! So now is the time, I hope, for us all to get to
know each other rather better.
We all need to work together to ensure Morse continues to grow as an
interest and that CW is promoted on the air. The up-coming Region 1
conference in Varna is crucial to protecting CW allocations, especially
from incursions from digital modes.
During 2014 and 2015 I truly hope to see EuCW grow! We must all
ensure that activities are supported and our national societies know
that we are an important group in modern ham radio.
73 to all
Chris G5VZ

HA3NS SPRINT MEMORIAL CONTEST 2014
- In memoriam of a great CW enthusiast, one of the founder of
HACWG Date and time of the contest: 6. June 2013. (Friday)
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1st period 7MHz 18.00-18.29 UTC
2nd period 3.5MHz 18.30-18.59 UTC
Band: 7010-7040 KHz and 3510-3560 KHz
Categories: Single op (single TX)
Exchange: 599 + membership number for HACWG members, 599 +
NM to all other participants
QSY rule: If a station after a CQ or QRZ makes a QSO he/she has to
QSY at least 1KHz from that frequency to continue the competition.
Score: Each valid contact counts 1 point. The final score is the total
number of valid QSO's
Awards: A cup will be issued for the winner and awards for the 1-3
places
Log: Log must be contained: date, UTC, callsign, frequency,
exchanged report , name, address. E-log is preferred but paper log
also will be accepted.
Log deadline: logs have to be sent not later than 15 days after the
contest to:
Radio Club, 7100 Szekszard, Rakoczi u. 16., Hungary
E-mail: ha3kna@tolna.net
web: http://radioamator.honlapepites.hu/?p=1280

SKD - SSC
Nu är det sommar! Uj uj så fort våren gick!
SKD kommer på midsommardagen 0800 - 2200 UTC - som alltid.
SSC, dvs SCAG Sprint Cup kör vi till årets slut följande datum:
25 augusti och 24 november, dvs. den sista måndagen i månaden.
Reglerna för SKD och SSC finns på vår hemsida www.scag.se
Läs reglerna, tag fram pumpen och telegrafera!
Sänd loggar + kommentarer till: scag@scag.se
Please send your logs and comments to: scag@scag.se
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Min telegrafinyckel
SM4NSS Tony

Min väg fram till ” darrålen”
De senaste 20 – 25 åren har jag ägnat mig mestadels åt telegrafi.
Möjligtvis kan något enstaka SSB QSO slunkit igenom. Under många
år körde jag enbart handpump, men så småningom byggde jag en elbugg, en byggsats som min radioklubb, Falu Radioklubb tog fram.
Det hela fungerade som det skulle och handpumpandet blandades
med el-buggkörandet. Redan i mycket unga år hade jag i vart fall på
bild sett en semi bug, troligen av fabrikatet Vibroplex. Möjligen har
jag också vid något tillfälle lagt en hand på en sådan. Det verkade
dock mycket komplicerat, så det hela fick stanna vid det jag ovan
nämnt.

Foto: SM4NSS Tony

För omkring två år sedan lyckades jag att komma över två exemplar
av fabrikatet Vibroplex. Den ena modellen heter Zephyr och den
andra Blue Racer. Båda exemplaren är snygga och i mitt tycke riktiga
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konstverk. Det var dock inte helt enkelt att lära sig använda dem, så
efter en tids träning hamnade båda på den sk. dammhyllan. Så kom
då SOCWA och telegrafikörandet tog riktig fart. Mitt handpumpande
tilltog, men växlades också med el-buggkörandet. Ganska snart kom
jag i kontakt med SM7OVA, Ronny. Vi kom att köra många QSO
under första året med SOCWA.
I något svagt ögonblick råkade jag nämna att jag på hyllan hade två
semibuggar, båda av fabrikatet Vibroplex. Ronny berättade då att
även hade en sådan, dvs. semibug, men av annat fabrikat. Här kan då
nämnas, att i vår radioklubb går semibuggar under benämningen
”darrålar”. Det kan måhända finnas viss liknelse om det möjligen kan
finnas några sådana! Ronny kom ganska snart i luften med sin
”darrål” och snart började också tjatet att ”när kommer du i luften
med din ål?” Jag försvarade mig med att jag var alldeles för otränad
för det. Att jag tränade i hemlighet nämnde jag naturligtvis inte för
honom. Tiden gick och det första året med SOCWA försvann i fjärran.
Våra nästan daglig kontakter på CW fortsatte dock och så även
Ronnys tjat om ”ålen”. Så småningom tyckte jag att det gick ganska
skapligt och en dag överraskade jag Ronny gruvligt med att anropa
honom på ”ålen”. Jag såg givetvis inte honom, men även om han inte
ramlade av sin stol, tror jag nog att han blev riktigt överraskad.
Vi kör nu ofta med våra ”darrålar” och eftersom jag ser Ronny som
min mentor i ”darrålskörandet” så lyssnar jag när han säger till mig
att mina prickar är för korta eller avstånden mellan bokstäver och ord
för korta. Jag har således upptäckt tjusningen med att köra med
”darrålen”. Skulle också vara roligt om andra dammade av sina ”ålar”
och kom i luften med dem, således, väl mött på banden, vänner av
”darrålarna”.
73/ Tony – SM4NSS
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Information från SCAG
Kostnaderna för porto har ökat markant den senaste tiden.
Aktuell information från SCAG och även NewsLetter som PDF kan
redan nu gå som elektronisk post till våra medlemmar. Det är därför
mycket viktigt att varje enskild medlem i SCAG har anmält en
KORREKT e-postadress till kassören. Med korrekt e-postadress menas
att den går till en mottagande brevlåda som:
 är korrekt ("no such account" kan förekomma).
 inte är full ("mail quota exceeded").
 läses regelbundet ...
Om någon känner sig träffad av ovanstående - vänligen anmäl
korrekta uppgifter till kassören.

Köp vår unika T-shirt!
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
(Sverige). För övriga länder tag gärna kontakt med kassören för pris.
Bild på tröjan finns på vår hemsida.
Färg: blå
Storlekar: XL och XXL
Pris: 150 kr (Sweden only)
(Outside SM please contact the treasurer for your price)

NÄSTA NUMMER: NL Nr 154 Höstutgåva
Stoppdatum: 2014-05-05 Postas: v 24
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