
CQ CQ SKN...
őA HA5KKC, HA8KVK és a HG0DQR amat r állomások

űkollektívái meghívnak egy kézi billenty s éjszakára a 80 és 40
őméteres amat r sávokba
ő2021 Október 29-én 16 GMT-t l Október 30-án 06 GMT-ig.

A részvételhez egyszerűen csak adj egy „CQ SKN” felhívást vagy hallgasd a CQ-kat és ha azokban
hallod az SKN-t, máris hívd az állomást.
Kérünk légy figyelemmel arra, hogy ne használj elkeyt vagy számítógépet az adásra!
Jómagam egy 2. világháborús német katonai billentyűt (124-402A-1) fogok használni a 40 és 80
méteres sávokban az SKN időintervallumában.
Ha nincs „gyári” kézi billentyűd, akkor addig még készíthetsz egyet magadnak. HI!
Az aktivitás alatti adási sebességed igazodjon az ellenállomáséhoz, nem győzni, nem legyőzni kell,
hanem élvezni a morze adta örömöket. Riportnál az RST előtt adj SKN betűcsoportot. pl. „SKN 
599”...
Végezetül kérlek ne feledkezz meg egy beszámoló és néhány fotó megküldéséről a DQ_Radio SE
részére az info@dqradio.org email címre.
A beszámolókat és képeket melyeket 2021. December 10-ig várunk, 
honlapunkon: ( www.dqradio.org ) közzétesszük, illetve a 2022 évi Március-i debreceni QRP 
találkozón bemutatjuk.

The members of HA5KKC, HA8KVK and HG0DQR
are inviting you to participate in a Straight Key
Night activity on 80 and 40 meters bands from
16.00 GMT 29 October, to 06.00 GMT 30 October 2021.

In order to participate, simply send „CQ SKN” or answer a CQs that have SKN in them, and make a
QSO. The aim of this friendly event is to enjoy some good, old-fashioned fun: using straight key
and not keyers or computers.
As for me, I'm going to dust off my old german 124-402A-1 key, which was used in WWII and I
will operate on 40 and 80 meters in CW. Hopefully you'll realize that almost all ops during this
event will be very patient with those who has never operated such a straight key. You may even
wish to build a simple handkey for this event!
Mistakes are okay. Speed of sending is not serious concern. When you give your signal report, send
„SKN 599 or SKN 569, etc.”in order to inform your partner about that you are taking part on this
event.
Just try it and have a good time!
Don't forget to send short report, comments or interesting photographs of your SKN adventure to
DQ_Radio Society, info@dqradio.org, not later than 10 December, 2021.
The winner of the title „Best Fist” and „Most Interesting QSO” will be introduced in March 2022 at
the QRP meeting in Debrecen and on the site of DQ_radio ( www. dqradio.org )

73! Steve HA5GY


