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Ledaren 
SM6CTQ Kjell 
 

 

Vi har nu provat olika tävlingar för att öka aktivitet för våra 

medlemmar i SCAG. 

Nu provar vi aktivitet i SOCWA där SCAG-medlemmar får egen 

dragning i lotteriet 

Nästa år, 2015, kommer priserna tillbaka i SOCWA, Scandinavian 

Open CW Activity. Telegrafiprojektet kommer att genomföras med 

samma regler som förra året, 2014, men med ett viktigt tillägg: SCAG-

medlemmar som deltar i SOCWA 2015 kommer att få delta i en extra 

vinstutlottning. Priserna i denna kommer från SCAG. Syftet med 

SOCWA är att stimulera många radioamatörer att köra mycket 

telegrafi. 

Nu gäller det att betala medlemsavgiften så du kan deltaga i tävlingen 

från början. Läs reglerna på SOCWA-hemsida. 

/Kjell SM6CTQ  

Ordförande SCAG 

 
 

Vi i SCAG önskar er alla en  
God Jul och ett Gott Nytt År! 

Vi möts på SKD nyårsdagen 2015! 
  



4 

Nyheter om telegrafi i korthet 
Scandinavian Cw Activity Group 
 

 

SOCWA 2015 med nya regler! 

Alla deltagare, SCAG och icke SCAG deltar i de två dragningar som 

motsvarar det vi avslutade med förra gången. Alla deltagare, SCAG 

och icke SCAG bidrar till priser i dessa två dragningar med sina 

deltagaravgifter samt frivilliga donationer/"sponsring". Den tredje 

dragningen berör endast de SOCWA-deltagare som är medlemmar i 

SCAG.  

Den dragningen ska ses som en ren föreningsaktivitet för SCAG. 

Priserna hit kommer från beslut av SCAG:s styrelse samt genom 

donationer/"sponsring" från SCAG:s medlemmar. 

 

Eftersom de SCAG-medlemmar som deltar i SOCWA också deltar i de 

två ordinarie SOCWA-dragningarna ska vinstmedel (pengar) från 

medlemsavgifterna i SOCWA inte överföras till den dragning som är 

exklusiv för SCAG-medlemmarna. Sker det så innebär det att 

SOCWA-deltagarna får betala en SCAG-aktivitet utan att få något 

tillbaka, och det är det som på juristprosa brukar benämnas obilligt1. 

Vinstvärdet i dragning ett och två, dvs. de vanliga SOCWA-dragning-

arna ska vara lika. Vinstvärdet bestäms av deltagarantalet och av 

omfattningen på donationer/"sponsring" till dessa två dragningar.  

 

Vinstvärdet i dragning tre, SCAG-dragningen, bestäms av SCAG och 

dess medlemmar. Det kan vara större eller mindre än de två andra 

dragningarna. 

 

Det var så mitt förslag till lösning var tänkt att tolkas. Jag hoppas jag 

uttryckt mig bättre den här gången.  

  

                                                           
1
  (juridik) som saknar rimliga skäl 
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Poängräkningen 

Vad det gäller poängberäkning så har vi två tabeller:  

- En som berör alla deltagare, SCAG och icke SCAG. En poäng per 

QSO. (Samma som förra gången.) Denna ligger till grund för dragning 

ett och två. 

- En som enbart berör medlemmar i SCAG. (Nytt för 2015) 

 

73 de SM6CTQ Kjell 

 

Fullständiga regler publiceras både på SOCWA:s och SCAG:s 

hemsidor. Eftersom deltagare i tävlingen antas ha tillgång till internet, 

borde det räcka om de finns att kopiera från hemsidan. 

 

 

SSC resultat 2014         1.  SF3A  384 

 2. SE4E 326 

SCAG Sprint IV 2014 3. SM5ATP 315 
1. SM5ATP 121 4. SM6PVB  275 

2. SI5Y 118 5.  SI5Y  272 

3. SF3A 115 6. SC40AG   265 

4. SC6AG 112 7. SC6AG   255 

5. SM0CUH 111 8. SM0CUH   192 

6. SM6PVB 111 9.  0Z4CG  177 

7. SC40AG 77 10.  SM5CCE  150 

8. SM5DK 60 11.  SC5AG  149 

9. SA6N 26 12.  SM5ACQ  149 

 13.  SM5AHD  149 

Next time for SSC 2015: 14.  SM5DK  135 

23 February 2015. 15.  SM6DPF  122 

 16.  SA6N 108 

------------------------------- 17.  SM5ALJ  79 

!  SKD 1 January 2015  ! 18.  SM5COP  76 

!     0800 - 2200 UTC     ! 19.  OZ4CG  58 

------------------------------- 20.  G4OGB  43 
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Which rules in SSC are the most fair? 
 

These years we have tried rules of different kinds. 

We have tried different points for different participants. 

+ Nonmembers are favoured. 

- SC_AG stations are disfavoured. 

  

We have tried two hours, one hour and 2 x 30 minutes. 

- Two hours or one hour = boring. 

+ Two half hours = more activity. 

- More problems with logs. 

  

Our objective is to 

 get more participants 

 get more members active 

 get more activity over the hour 

 increase the working pleasure 

  

What do you prefer during 2015? 

My suggestions: 

 Each QSO => one point 

 No multipliers (like now) 

 2x30 minutes (like now) 

 4 times a year (like now) 

 

If every participant can make a friend joining us every round, we will 

be more than 100 participants at the end of the year! (+ 10 dB!) 

 

 

PLEASE send me an e-mail with your ideas! 

73 BCNU, 

SMØOY Lars 

lars@scag.se 
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DLØPFB Cuxhaven 
 

 

Varje september sedan 14 år ger sig en grupp 

telegrafister iväg till Cuxhaven, som ligger vid flodens 

Elbe mynning, för att aktivera klubbstationen 

DL0PFB. "PFB" står för Prof. Ferdinand Braun2, och 

det var här i Cuxhaven han genomförde sina 

radioexperiment. Denna aktivitet sker till Brauns ära. 
Foto: Nobelstiftelsen,  

via Wikimedia Commons 

 

I år var DL0PFB aktiverad av Jürgen 

DL8HCI, Sylvester DH4PB och Peter 

DL7LPH, som alla är före detta radio-

telegrafister, och undertecknad, som 

reste till Cuxhaven. Vi hade planerat 

att bygga upp stationen ombord på 

fyrskeppet "ELBE1"/DFPB, ett 

museifartyg vanligtvis förtöjd vid en 

pir intill "Alte Liebe". Men i sista 

minuten fick vi veta att "ELBE1" blev 

chartrat för en resa till Helgoland. På 

så sätt försvann vårt QTH! 

 

 

                                                           
2
 Karl Ferdinand Braun, född 6 juni 1850 i Fulda, Tyskland, död 20 april 1918 i New York, var en 

tysk fysiker. År 1909 erhöll han Nobelpriset i fysik. 
 
Braun är mest ihågkommen för att han 1897 konstruerade det första katodstråleröret, där 
avlänkning av en elektronstråle användes för att skriva på en skärm. Denna första version 
använde en kall katod och mycket hög spänning, men utvecklades snabbt vidare till praktiska 
oscilloskop och senare till TV-skärm. I tysktalande länder kallas katodstrålerör (CRT) fortfarande 
ofta "Braunska rör". 
 
Nobelpriset fick Braun tillsammans med Marconi för att han hade lagt grunden till 
kristallmottagaren. Källa: Wikipedia 
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Alla foton: DL8HCI Jürgen 

 

Nu är det inte så lätt för 

gamla sjömän att få panik, 

dessutom har Jürgen goda 

kontakter inom 

Cuxhavens lokala 

myndigheter. Så ett par 

timmar senare fick vi 

tillstånd att köra från en 

kontorsbarack mitt på 

kajen vid före detta Elbe 

färjans plats.  

 

Elbe gick mellan Cuxhaven och Brunsbüttel, togs ur drift för 13 år 

sedan. 

73 de DJ6UX Eddie 
  



9 

Information från SCAG styrelse 
 
 

Styrelsen har nu beslutat att efter årsskiftet kommer NL ut till 

medlemmarna via internet. Endast ett fåtal som inte har tillgång till 

Internet kommer att få NL via posten som tidigare. 

 

Aktuell information från SCAG och även NewsLetter som PDF kan 

fortsättningsvis att 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. Även om du tidigare har lämnat en e-

postadress gör det gärna igen! Det finns ett flertal e-postadresser som 

inte fungerar och någon ny adress har vi ej kunna spåra. 

 

Till denna tidning bifogas ett inbetalningskort, och du kan på 

talongen om den används lämna din e-postadress eller om betalning 

sker via bank eller plusgior på internet, finns meddelande-rutan att 

använda. 

Tack på förhand / SCAG styrelse 

 

Ny redaktör för NL sökes! 
SM5KRI Krister som varit redaktör för NL vill sluta. Vi söker därför 

en ny redaktör som kan tillträda fr.o.m NL nr 156. Du som är 

intresserad kan kontakta Krister eller styrelsen. 

Kjell SM6CTQ  
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Vinterns telegrafinyckel 
 

 

 
Foto Wikimedia Commons 

 

Clansman Morse Key är en telegrafinyckel som används i fordon och 

vid fasta radiostationer. Kabeln avslutas med en 7-polig Clansman 

standard ljudkontakt. 

Clansman har använts av brittiska styrkor sedan början av 1980-talet i 

de flesta nya brittiska militära operationer, den första aktiva använd-

ningen var hos fallskärmstrupperna vid Falklandsöarna 1982.3 

 

Denna nyckel är tillverkad av ROF, Blackburn Royal Ordnance 

Factories. ROF var samlingsnamnet för den Brittiska regeringens 

ammunitionsfabriker under och efter andra världskriget.4 
 

 

 

  

                                                           
3
 Källa 9H1PI.com 

4
 Källa WJ1B.com 
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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) 

 

Sprinten 2015 
 

- Alla QSO ger en (1) poäng. 

- Endast ett pass om 60 minuter. 

- Meddelande FÖRNAMN + MEDLNUMMER   alt   FÖRNAMN + 

NM. (Signalerna sänds ju i alla fall så onödigt att upprepa dem). 

- Sista måndagen i FEB, MAJ, AUG, NOV kl. 1800utc OBS tiden. 

- Efter svar på CQ obligatorisk QSY > 2 kHz. 
  

Nu är det vinter!  

Sommaren stannade kvar lite längre än vanligt! 
 

SKD kommer på nyårsdagen 2015, 0800 - 2200 UTC - som alltid. 

 

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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