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Kalendern:

Måndag  10 01 11 18.30 Månadsmöte: I huset bredvid klubblokalen i 
Finska Föreningens lokal  i f.d. 
Karlbergskyrkan. Troligen.

Test 2m  /Upplysn. hos –RPP el. –RPQ
Test 70 cm / "
Kvartalstest / "

Lördag Udda vecka SSAs HQ-nät på 3,750 MHz
Lördag Jämn vecka SSAs distriktsledarnät på 3, 750 MHz

Varje söndag 09.00 SSA-bullen över Sunne-repeatern , 145.775
Op. SM4KJN Gunnar

Varje söndag 10.00 Lokaltrafiknät Karlskoga Radioklubb, 
SK4KR
145.750             Op. SM4PKA Sven-Erik

Varje söndag
21.00 SSA-bullen över Kinnekullerepeatern, 

145.600                     Op. SM6NJK Peter

  
          Red:s funderingar
            Det ser ut att bli en vit jul i år, en sån där riktig gammaldagsjul, 
nästan så man kan höra bjällerklangen. Hemma hos mej är midvinter-
natten just nu väldigt hård och alla sova i enslig gård utom redaktören, 
som är vaken och lyssnar på forsens brus, som ingalunda är stilla och 
tyst utan vredgad och vild efter alla regn under hösten...
     Men snön lyser i alla fall vit på både fur och gran. Nog hörs vi i 
luften under juldagarna – hoppas det blir en trevlig radiojul! Men innan 
vi  slutar  för i  år:  tack alla goda medarbetare i  QSP för många fina 
bidrag och för att Ni varit ett gott stöd under året som gick!
                                                           73 de SM4 UKV Karin, red.
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Mötesprotokoll 

  Karlskoga Radioklubb
  Protokoll från månadsmöte 2009-12-07

Närvarande: SM4OBQ, -4RPP, 4RHU, SA4AVQ, 4BDY, SA4BCA 
(Andreas)
Mötet hölls i reservlokalen
 
1. Ordföranden -4OBQ, hälsade det fåtalet medlemmar välkomna och 

förklarade mötet öppnat. Till t.f  sekr. utsågs –4RHU.
2 Dagordningen godkändes.
3 Protokollet från månadsmötet  2009-11-02 lästes igenom och 

godkändes.
      Kassören SA4AVQ rapporterade om bara några små utbetalningar 

sedan förra mötet, så kassarapporten godkändes.
4     Övriga ärenden:
       a    Distributionen av klubbtidningen QSP ser ut till att fungera 

bättre för varje nr,
      b    SM4RPP rapporterade om läget i klubblokalen. Nu är det inre 

rummet som skall få klinkers på golvet Hur det blir med 
målning av väggar vet vi ej. Det enda vi vet att det blir ett stort 
jobb med dammtorkning när det blir klart.

 5      Nästa månadsmöte hålls. OBS! andra måndagen i januari med 
andra ord Måndagen den 11 januari 2010

6 Mötet avslutades med kaffe och hembakat  av –AVQ

                                                              Karlskoga 2009-12-02
                                                             Terje Wormdal  SM4RHU
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Funderingar om verksamheten 2010

2009 är snart till ända. Det är bara  jul- och nyårsfirande kvar. Dags 
att göra ett förslag till verksamhet för 2010.
Vi har den schemalagda verksamheten med månadsmöten och 
trafiknätet , men vad skall vi göra därutöver?
- Field-day
- Information om ny teknik och nya produkter
- Studiebesök med mera

Hör av er med synpunkter, önskemål  och ideer till styrelsen, kom på 
månadsmötena eller ta upp det på trafiknätet.

AVQ Henry
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Ny medlem

SA4BCA Andreas Lagerblad,
Sannagatan 50C, 681 54  Kristinehamn

Välkommen till SK4 KR!

Klubblokalen

SM4RHU, Terje har efter inspektion meddelat att golvet är lagt 
och  man har  gjort  vissa  arbeten  på  väggarna  i  anslutning  till 
golvet.  Han förmodar att man tänker måla om. I så fall får vi 
skaffa andra idolbilder istället för dom övermålade. Vi ser med 
förtröstan fram mot storstädningen framåt våren.
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... och så ett klipp...

- Miljöanpassad kombination -

Återblick

Den här gången har jag inte gjort någon genomgång av gamla 
QTC och QSP. Men jag har bläddrat lite i tidningarna Radio 
och Radioamatören från 20- och 30-talet och saxade några 
som jag tyckte kul grejor, bland annat en artikel om enheten 
decibel.

SM4RP
P
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Årets julnötter

Vid vår fieldday  i 
höstas kunde  man se 
en hel del djur. ..

Någon såg  en  ekorre  som hoppade  upp på  en  stock  som låg  i 
sluttningen.

Just  som ekorren  landade  på  stocken började  denna  rulla.  Men 
ekorren fortsatte att springa över stocken, alltid på högsta punkten.

När stocken rullat precis ett varv var ekorren vid andra änden och 
hoppade av.

(Kontrollmätning visade att stocken var 19 cm i diameter och 80 
cm lång.)

Hur lång sträcka hade ekorren sprungit på stocken?
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Och så en nöt till att knäcka:

Någon hade också ställt upp en 
10 m lång trämast. Dock mycket
ostabilt. 

Så när en hackspett satte sig 
längst ner på masten föll
den. 

Hackspetten klättrade 
dock vidare upp på den med 
konstant hastighet ända till
mastens topp. Dit nådde han
samtidigt som denna nådde 
marken.

Hur såg spettens färd ut och
vilken var klättringens högsta 
höjd över marken?

SM4RPP

... och ett minne från en jul för längesen:
I skolan, i första klassen, fick jag lära mej en sån trevlig sång. Raska 
fötter springa tripp, tripp, tripp... Är det nån som kan den? Men jag 
missuppfattade ett ord i den och det har följt mej alla jular hela livet:

Raska fötter springa tripp, tripp, tripp
Mamma har så bråttom, klipp, klipp, klipp.
Juleklappar lackas in. Dörren stängs för näsan din.
Det är barnaroligt. 

       (Ja, ni vet ju hur sista ordet egentligen skall vara.... )     / 4UKV

11



12



Och så önskar till slut SM4 POF 
Fredrik och SM4 UKV Karin
Er alla en riktigt fin och 
God Jul
och
ett Gott Nytt År!
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          (Betald annonsplats)

Media City i Värmland AB

 

       
Vi hörs!  

 I jul också! 
    God Jul Allihopa!
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