
SOCWA Lotteryresult 2013  

Drawing No 1 Winner: 

1.  
Elecraft KX3. 10W pep 160-6 

meters,  

SSB/CW/DATA/AM/FM modes 

 

SM3AHM - Karl-Erik (2291 qso)  

 

Karl-Erik skriver: 

Nu är jag igång och är helt såld på QRP. 

KX3 går jätte bra och mitt första QSO blev 

som det bör med SM4NSS.  

2. 
LDG Z11 Pro II Autotuner 1.8 - 50 

Mhz  

 

SM5TA - Lars (1123 qso)  

 

LDG Tunern nu på plats bland Lars  

hembyggda antennavstämningsprylar. 

 

  

http://www.elecraft.com/KX3/kx3.htm
http://www.mobinet.se/Pages/ShowProduct.asp?ProductId=25029


3. 
 

RigExpert AA-30  
Antenna Analyzer 0.1-30 MHz 

[Webpage] 

 

LA7JS - Kjeld (1556 qso)  

 

Kjeld meddelar att paketet har anlänt. Det åkte 

personbil till Oslo för att postas därifrån.  

4. 

Bencher BY-2 

SM4NSS - Tony (1735 qso)  

 
Bilden från Falu Radioklubbs  

fieldday sommaren 2013  

  

http://butik.limmared.nu/sv/radio/484-rigexpert-aa-30-antenna-analyzer-01-30mhz-.html
http://butik.limmared.nu/sv/cw-nycklar/1395-bencher-by-2.html


5. 
Red Racer PK1 från Paddlette 

 

SM7ERE - Kurt (898 qso) 

 

Utöver att glädja oss med sin morsetelegrafi 

glädjer Kurt andra på sitt eget vis.  

Kurt är också medlem i Svenska 

Mustaschklubben.  

6. 
Nissei NS-1215  
Powersupply 13.8V 12A 

 

SM6FAM - Kjell (1098 qso)  

 

Kjell kör portabeltest med SK6BH  

  

http://www.paddlette.com/
http://bit.ly/1lpP6Rm


Drawing No 2 

  

1. 
One more KX-3  

 

SM4NSS - Tony (1735 qso) 

 
Tony - numera turgubbe, Grattis till dubbla vinster!  

Bilden från Falu Radioklubbs  

fieldday sommaren 2013  

2. 
Begali Sculpture  

[Webpage] 

SM5FMQ - Lasse (304 qso)  

 

Lars får nu möjlighet att jämföra sin hembyggda 

Bencher med en annan skönhet.  

  

http://www.i2rtf.com/html/sculpture.html
http://sm6eat.mooo.com/socwa/media/begali_sculpture.jpg


3. 
 

 

LDG AT-200Pro II Tuner  

[We

bpa

ge] 

SM0RRX - Peter (442 qso) 

 

Tunern på plats bland sina nya kompisar. 

Hittar ingen bild på Peter, han vill nog vara  

"In Cognito". Men han har redan skruvat isär  

sin nya tuner för att se om den håller måttet. 

Här är Peters beskrivning av Tunern.  

4. 
 

 

9A5N Solid State  
CW paddle.  

(Touch paddle!)  

[Webpage]  

SM0DXS - Björn (89 qso)  

 

Björn som operatör på SK0TM 

Oturligt nog så fungerade inte paddeln när den 

anlände till Björn. Nya reservdelar har anlänt och 

problemet är löst.  

 

http://butik.limmared.nu/sv/automatiska/995-ldg-at-200pro-ii-tuner.html
http://butik.limmared.nu/sv/automatiska/995-ldg-at-200pro-ii-tuner.html
http://butik.limmared.nu/sv/automatiska/995-ldg-at-200pro-ii-tuner.html
http://sm6eat.mooo.com/socwa/vinnare/sm0rrx_LDG_AT-200Pro_II_Tuner.pdf
http://web.hamradio.hr/9a5n/index.php/solid-state-cw-paddle
http://sm6eat.mooo.com/socwa/media/ldg-at-200pro-ii-tuner.png
http://sm6eat.mooo.com/socwa/media/9a5n_twin.jpg

