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Observera: 

Våra trafikexempel är vad benämningen säger: EXEMPEL, en mall,  med förslag på 

hur du KAN sända och hur motstationen kan tänkas svara. Under våra inledande 

trafikövningar ska vi försöka hålla vi oss till mallen.  

Exemplen är tänkta att underlätta för oss i början. Sänder du från mallen behöver du 

inte splittra din uppmärksamhet genom att fundera på hur orden stavas.Håller du dej 

till en av mallarna kommer du att klara dej medan du bygger upp den erfarenhet som 

du kommer att leva på längre fram. När du känner dej tillräckligt varm i kläderna kan 

du sända efter ditt eget huvud och göra dig en mall som passar bara dej.  

 

 

Skriv gärna ned ytterligare uppgifter som du vill ha med när du beskriver dej själv, 

platsen där du bor, din radiostation och annat intressanta uppgifter. 

 

Läs gärna på betydelsen av Q-förkortningar, både med och utan fårgetecken,  och 

andra vanliga telegrafiförkortningar. 
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SK7RN telegrafiträning 

Trafikexempel 1 och 2 på svenska 

Allmänna anrop görs likadant på svenska och engelska. 

 

 

 

1 a   Allmänt anrop (CQ). 

DE …………………………………………… QRL?  [Lyssna nycket noga! ] 

 [din stationssignal] 
 

CQ CQ CQ de …………………………………………… [PSE] [+] K 

   [din stationssignal] [din stationssignal] 

 

 

 

 

1b  Riktat anrop   

Du hör ett CQ eller ett QSO som avslutas och ropar på den 

stationen. 

 

…………………………………………… 

[motstationens anropssignal] [motstationens anropssignal] 

 

DE   

 

…………………………………………… [PSE] [+] K 

[din stationssignal ] 
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2a Första sändningspass  

sedan du ropat CQ och fått svar av en annan station: 

 

…………………………………………… 

[motstationens anropssignal,  sänd två gånger] 

DE   

…………………………………………… = 
[din stationssignal ] 

GA [GM / GE] ES TNX [TKS] FER COMING BACK ON MY CALL = 

UR RST IS 599 599 [, UFB / FB] = 

 

QTH IS  …………………………………………… = 

  [Platsen där du är, sänd 2 ggr] 

 

NAME IS [alternativ: OP. ]  

 

…………………………………………… = 

[Ditt namn, sänd två ggr] 

 

HW CPY? = 

 

…………………………………………… 

[motstationens anropssignal,  sänd två gånger] 

 

DE   

 

…………………………………………… = K [alternativ KN] 

[din stationssignal ] 
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2b Första sändningspass  

om din motstation redan har sänt sitt första pass till dej: 

 

…………………………………………… 

[motstationens anropssignal,  sänd två gånger] 

DE   

 

…………………………………………… = 
[din stationssignal ] 

 

GA [GM / GE] ES TNX [TKS] FER INFO ES [FB /UFB] RPRT FROM 

 

…………………………………   DR ………………………………… = 

  [motstationens QTH]   [operatörens namn] 

 

UR RST IS  ……………………………….[, FB eller UFB] 

   [t ex]  599 599   

 

QTH [IS]  ……………………………………………= 

   [Platsen där du är]  

 

NAME IS   ……………………………………………= 

   [Ditt namn, sänd två gånger] 
 

HW CPY? = 

 

…………………………………………… 

[motstationens anropssignal] 

DE   

…………………………………………… = K 

[din stationssignal ] 
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2c Andra sändningspasset (ofta avslutning): 

…………………………………………… 

[motstationens anropssignal] 

DE  …………………………………………… =  

  [din stationssignal ] 

FB …………………………………………… 

 [operatörens namn]  

R DR …………………………………  ES TNX FER INFO= 

  [operatörens namn] 

MY RIG IS   …………………………………………… 

   [Märke och model],  

RUNNING ……………………WATTS 

   [Effekt]  

INTO A [ (t ex) DIPOLE ]…………………………………ANTENNA  

…………………………………  [METERS UP]= 

  [Typ av antenn]  

WX IS  [SUNNY, RAINING,SNOWING, OVERCAST 

…………………………………………… TEMP IS ………..C = 

  [Beskriv kortfattat vädret just nu] 

NW QRU, QSL VIA …………………………………………… = 

  [Beskriv hur du tänker skicka QSL annars utelämna] 

  

TNX FER Nice QSO, HPE CUASGN DR 

…………………………………………… = 73+ 

  [operatörens namn] 

…………………………………………… 

[motstationens anropssignal] 

DE  …………………………………………… = @ 
[din stationssignal ] 


