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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. Sämnder 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.  

 

  



Ölands Radioamatörer Trafikexempel Telegrafi, svenska 
Erik SM7DZV 2021-02-15 

2 (6) 
 

 

SK7RN telegrafiträning 

Trafikexempel 1 och 2 på svenska 

 

 

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 fått svar på ditt CQ av en svensk motstation: 

 

…………………………………………… 

[motstationens anropssignal,  sänd två gånger] 

DE   

 

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

HEJ OCH TACK FÖR ANROPET= 

DIN RST är 599 599= 

MITT QTH ÄR  

 

…………………………………………… = 

[Platsen där du är, sänd 2 ggr] 
 

JAG HETER  

 

…………………………………………… = 

[Ditt namn, sänd två ggr] 

 

HW CPY? = 

 

…………………………………………… 

[motstationens anropssignal,  sänd två gånger] 

 

DE   

 

…………………………………………… = K 

[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 ] 

 

HEJ …………………………………………… 

  [operatörens namn]  

 ES TACK FÖR FB RPRT FRÅN ……………………………………………= 

     [motstationens QTH]  

DIN RST ÄR   [t ex]      599 599 = 

 

MITT QTH ÄR  ……………………………………………= 

   [Platsen där du är]  

 

JAG HETER  ……………………………………………= 

   [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]  

OCH TACK FÖR INFO = 

MIN RIG ÄR  …………………………………………… 

   [Märke och model],  

EFFEKTEN ÄR ……………………………………………WATT 

   [Effekt]  

ANTENNEN ÄR  …………………………………………… = 

   [Typ av antenn]  

WX HÄR ÄR  …………………………………………… = 

   [Beskriv kortfattat vädret just nu] 

NU QRU=  

QSL VIA …………………………………………… = 

  [Beskriv hur du tänker skicka QSL annars utelämna] 

  

TACK  FÖR ETT TREVLIGT OSO DU 

……………………………………………  

  [operatörens namn] 

JAG HOPPAS VI HÖRS SNART IGEN = 73+ 

…………………………………………… 

[motstationens anropssignal] 

DE   

…………………………………………… = @ 
[din stationssignal ] 
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Uppvärmning – sändningsträning 

Innan du börjar sända med en rak nyckel bör du som alla idrottsmän värma upp de 

muskelgrupper som ska arbeta. Skaka loss handen så att den känns avslappnad. 

Därefter kan du sända någon av nedanstående telegrafiramsor. Sänd i din normala 

takt. När du kommer till sista bokstaven börjar du om utan ordmellanrum. 

Distinkt takt 

En ramsa som har mycket distinkt takt är 

BENGET 

Andra ramsor att träna på 

MUSAUT 

MISSISIPPIHIS

S 

Snarlika tecken 

Snarlika tecken kan också vålla problem. Träna gärna på följande teckensträngar. 
Gör som tidigare och börja om från början av strängen utan ordmellanrum. 

TNDB6 

EAUV4 

EISH5 

Försök med korta 

Prova också att sända meningen 

SHE IS 55 ES SHE IS HIS SISTER 

 


