
Nr 5 
Maj 2009  



 2 

 
  

QSP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidskriften 
utkommer 
med 10 nr om 
året. 

 
 
är medlemsblad för Karlskoga Radioklubb,  
SK4KR. 
 
Notiser och meddelanden mottages tacksamt 
till nedanstående adress: 
Red. c/o Öman,  
Valåsen Gamla Jägmästargården 55  
691 94 Karlskoga.  
E-post: karin.oman@oreline.net.  
 
Klubbens officiella adress: 
Karlskoga Radioklubb  
c/o Söderberg, Mullbärsvägen 12, 
691 47 Karlskoga 
 
(Postgirokonto: 92 50 96 – 0. Karlskoga Radioklubb.) 
 
(Omslagsbilden av klubbens repeater är tecknad av SM4 LLP.) 
 

 
     
     Det här numret innehåller:            sid  

Kalendern                   3 
Red:s funderingar                SM4UKV           3    
Mötesprotokoll                 SM4AMJ            4 
QSP:s digitala framtid                SM4TFE             5 
Återblick 20, 25 och 30 år                SM4RPP             6 
Radiosamband                         Saxat/RPP         10 
12SK4BM Stora Björnmötet...                SM4RPP            11 
VHF-UHF-SHF-mötet i Knottebo...                     SM5RPP            12 
SK4KR:s Mini Field-day                  13   
Annons                 SRS                    14 
Annons                 Mobinet              15 
Annons                      Media City i Värmland AB     16  

 
OBS! Dead line för nästa QSP 20 augusti 2009 



 3 

Kalendern: 

  
Måndag   09 06 01 18.30 

 
Månadsmöte: Nya Klubblokalen i Finska 
Föreningens lokal  i f.d. Karlbergskyrkan  

 09 06 12-14  VHF-UHF-SHF möte i Knottebo 
 09 06 26-28  Stora Björnmötet på Tossebergsklätten 
    
   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 
 
I det här numret uppmärksammar vi två viktiga frågor. Den ena gäller 
hur QSP skall se ut i framtiden, som papperstidskrift eller som nättid-
ning, eller bådadera. Både Olle AMJ och Kent TFE har funderat över 
detta och skickat in bidrag – men TFE var först på plats, så det är hans 
bidrag red. väljer. Den andra frågan gäller vår hemsida – hur skall den 
se ut, hur kan vi uppdatera den, – vem tar hand om den? Red., TFE och 
AMJ ber läsarna tycka till. Läs om detta på sid. 5 och 6. 
Och så: Glad sommar kära läsare och radioklubbsvänner! Nu hörs vi 
inte förrän i höst igen!                  73 de Red. SM4 UKV Karin 
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 Mötesprotokoll  
 
  Karlskoga Radioklubb 
  Protokoll från månadsmöte 2009-05-04 

 
Närvarande: SM4BNJ, -IHY -LLP, -OBQ, -POF, -RHU, -RPP, -TFE, 
SM4AVQ. 
 
1. Ordförande SM4OBQ förklarade mötet öppnat. 
2. Dagordningen fastställdes. 
3. Föregående protokoll godkändes. 
4. SA4AVQ hade ingen kassarapport pga datorkrångel. 
5. Inget nytt angående nycklar. RPP har jagat nyckelmannen på 

kända telefonnummer utan resultat. 
6. Undersökningen hur det är möjligt att reducera kostnaderna för 

QSP ej färdig. Gruppen IHY, AMJ och AVQ utökas med TFE och 
fortsätter arbetet. 

7. I kommande QSP skall vi fråga vilka medlemmar som vill ha QSP 
som datortidning. 

8. Repeatern är hos SM4VLM för reparartion. 
9. SA4AVQ  letar lämplig plats för en mini-fielday i slutet av augusti 

eller början av september. 
10. I QSP nr3 2009 fanns en dödsruna över Roine Karlsson SM4TLZ 

införd. Mötet enades om att den borde införas i QTC under 
förutsättning att SM4UKV Karin ger sitt medgivande. RPP åtog 
sig att prata med henne om detta. 

11. Mötet avslutades varefter LLP informerade om SSA-s 
årsmötesseminarium: ”Krissamband” och om en nybildad ideell 
förening ARS (AmatörRadio för Samhällsskydd). 

 
Karlskoga 2009-05-04 
Henry Johansson var sekreterare vid mötet 
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QSP:s digitala framtid 
 
QSP innebär en stor kostnad för oss. På årets månadsmöten har vi därför 
diskuterat olika vägar för att få ner kostnaderna, dessa är främst tryck och 
distribution. 
 
Ett sätt att få ner kostnaderna är att göra hela QSP som ett pdf-dokument 
och skicka det med e-post till medlemmarna. Inga tryckkostnader och inga 
distributionskostnader alls! 
 
Ännu har väl inte alla våra medlemmar e-post, och en del vill kanske hellre 
få QSP som papperskopia. Därför tänkte jag göra en liten omröstning, så vi 
har ett underlag att jobba med. 
 
¨ Jag skulle kunna tänka mej att få QSP som pdf med e-post 
¨ Jag vill fortsätta att få QSP som papperskopia (som den kommer idag) 
¨ Jag har ett annat förslag: 
____________________________________________ 
 
 
 
Skriv en rad och säg vad ni tycker (- ni behöver inte 
klippa sönder QSP!) : 
 
Ni kan e-posta ert svar till kent@sm4tfe.com, eller posta ett kuvert till: 
 
Kent Jönsson 
Vetevägen 8 
691 48  Karlskoga 
 
eller komma på ett månadsmöte och säga vad ni tycker. 
 
 
 
 
Och så hemsidan... 
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En annan sak som också har diskuterats några gånger är klubbens hemsida. 
Den nuvarande är alldeles för gammal och innehåller en hel del felaktig-
heter. 
Ska vi ha en hemsida, ska den vara uppdaterad med rätt uppgifter. Det 
kräver lite engagemang, någon måste hålla i uppdateringarna. Det svåraste 
är nog själva layouten, hur sidan ska se ut för att vara attraktiv. 
 
Vad tycker ni, ska/behöver klubben ha en hemsida? 
 
¨ Det tycker jag 
¨ Det tycker jag inte 
¨ Jag kan tänka mej att medverka till hemsidans förverkligande 
 
Svara på samma sätt som ovan, e-post, vanlig post eller besök 
månadsmötet. 

/ 73 de sm4tfe 
 

       
 
 
Återblick 20, 25 och 30 år 

 
Jag har även den här gången tittat i 
gamla nummer av QTC och QSP för 
motsvarande årstid 79, 84 och 89 för 
att hitta något som kunde vara av 
intresse. 
Jag tittade även tillbaka lite längre i 
tiden i ”Radioamatören” 1929, 
”Radio” 1929 och ”Populär radio” 
1949 men hittade bara någon bild 
som jag saxade för ev. kommande 
behov. (Vi tar den nu! Red.) 
 

 



QTC 79 nr 5 
Bulle lästes på 80m av SM4ERN 
Lars från Skålviken i Hagfors. Lars 
är sedan slutet av 80-talet QRT. 
En återblick 50 år tillbaka i tid-
skriften ”Populär Radio”. 
En artikel om morse varur jag saxar 
några bilder. 
 
Inga testresultat. 
 
 

 

 
 
En ny signal i Degerfors SM4JNU Anders som har flyttat till Skattkärr. 
Vidare fick världsmedborgaren Peter sin signal SM4KEL. Han har numera 
också signalen W4KEL och vad jag förstår har han sitt mest Fasta QTH i 
Los Altos i USA. Men vid sitt kringflackande hamnar han då och då i 
Sverige och då gör han ofta en avstickare till Karlstad. Han har då sin 
mobilstation igång och jag har vid flera tillfällen hört honom i QSO med 
POF när han passerar här. Något som jag tror han aldrig missar är Stora 
Björnmötet på Tossebergsklätten där han är medarrangör. 
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QTC 84 nr 5 
Lite om och inför VHF-UHF-SHF mötet i Ånnaboda. 
Jag saxar kriminalspalten: 
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Inga testresultat med anknytning till KR. 
En ny signal, vår klubbmedlem SM4PAT Anneli då Andersson numera 
Hellkvist. 
 
QTC 89 nr 5 
På sambandssidan fanns en artikel om hur amatörerna hade gjort en stor 
insats vid ett vulkanutbrott i Colombia som jag fann intressant. Jag kopi-
erar den –  ni ser den på nästa sida. 
Nordiska VHF-UHF-SHF-mötet gick av stapeln i Silkeborg i OZ-land. 
I testabellerna fanns ganska många signaler från KR: 
Kvartalstest 1 RPQ/4-14, SGC-16, IPX-17, IRG-21, PKA-40, RAI-53, 
PGL-58, KR/4-59. Detta placerade klubben som nr8. 
Månadstest VHF SGC-36, RPQ/4-43, KR/4(RAI)-63, PKA-93, RPR-94, 
SYT-103, POF-105, RPP/4-114. Sammanlagt plats 10 för KR. 
Månadstest UHF SGC-28, KRK-31, RQF-42, RPR-43, RPP/4-45. KR 
sammanlagt 9:a. 
Inga nya signaler från vårt område. 
 
QSP 79 inget majnummer. 
 
QSP 84 nr 5 
Redaktör PKA. 
Kallelse till månadsmöte i form av ett studiebesök hos SRS i Karlstad 
(godisbutiken) samling vid ESSO-macken i Ekeby för samåkning. 
En medlemsförteckning omfattande 69 medlemmar varav 17 fortfarande 
finns kvar. 
AMJ Olle med en byggbeskrivning av en metalldetektor för sommarens 
skattjakter. 
 
QSP 89 nr 4 maj ett innehållsrikt nummer. 
Redaktörer AMJ och LLP. 
Trafiknät körs onsdagar 21.30 master PKA. 
Den nyvalda styrelsen och funktionärer presenterades. 
Två nya medlemmar SM4IRG Ulf och SM4GLT Christer. 
En stugvärdslista för veckorna 31-42. 
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Nycklar till klubblokalen kan lånas hos OBQ. 
Klubben har tilldelats 18800 kr för iordningställande av masten för 
kortvåg(?) 
Beskrivning av en enkel mikrofonförstärkare. 
3 sidor redogörelse för hur en operationsförstärkare fungerar. 
Beskrivning för tillverkning av mönsterkort. 
Samband under sommaren: 
8-9/7 kanotmaraton 
26-27/8 seglartävling 
26/8 rally i Degerfors 
Protokoll från årsmötet i april. 

RPP Alf 
 
 

 
 
SK4BM Stora Björnmötet 
 
Stora Björnmötet avhålls i år 2009 för 45:e året och som alltid på Tosse-
bergsklätten mellan Sunne och Torsby. ”Klätten” är ett alldeles utmärkt 
QTH där den sticker upp med sina 344 m över Frykens 62 m alltså en 
riktig ”naturmast”. Här går att köra det mesta, jag har bland annat kört vår 
repeater med handapparat och gummipinne.  
Man sätter upp 3 tillfälliga  repeatrar en 145.250-600 en 434.825-1600 och 
en 1297,250-6000. 
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 Det körs radio i alla buskar i tält och husvagnar men det viktigaste är 
kamratligt umgänge med och utan radio. 
   De som inbjuder till träffen är SM4 JS (Jon Silver)Hasse, SM4KVP 
(kvartvågspinnen) Per och SM4KEL/W4KEL Peter. 
   Man börjar så smått samlas fredag eftermiddag 26 juni och slutar söndag 
eftermiddag 28 juni. Gemensam middag för de som önskar lördag kl 16.30. 
Gör en utflykt till Gösta Berlings vackra Fryksdalen och träffa många 
trevliga och likasinnade radiogubbar 

RPP Alf 
 
 

VHF-UHF-SHF-mötet i Knottebo 12-14 juni 
 
Tillströmningen är stor hittills är 120 amatörer anmälda. De komma från 
öst och väst de komma från syd och nord som man sjunger. Närmare 
bestämt från OH, LA, OZ, LY, DL, G, PA och SM förstås. 
Alla rum är redan bokade och det är många som campar. Mat kan man 
boka fram till 27e Maj. 
 
På programmet: 
 
Fredag:  loppmarknad SK4VHF, aktiverad grillning, disco. 
 
Lördag: tipspromenad hela dagen, loppmarknad, mätstationen öppen, ett 
flertal föredrag, konstruktionstävling, middag, disco. 
 
Söndag: mätstationen öppen, möte med VHF-funktionärerna, lopp-
marknad, mötet slutar kl 14.00. 
 
Man kan anmäla att man tänker komma, då får man en signalskylt när man 
kommer. Men annars är det bara att komma ändå. 
 
För att hitta tag väg 50 söder ut mot Askersund. Från vägkorset med E20 
vid Brändåsen ca 6km till vänster mot Knottebo, skyltat. 
 
RPP och RPQ har ett mer detaljerat program. 
      RPP Alf  
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  Ett hett tips??? 
 
 
SK4KR:s Mini Field-day 09 
 
SA4AVQ Henry arbetar oförtrutet med att hitta en så bra plats som 
möjligt för ändamålet. Han letar efter en plats med något så när 
radioläge men framför allt en trivsam plats där vi kan grilla och 
trivas tillsammans. Och så är det det där med vädret som man inte 
kan veta så långt i förväg. I fjol valde vi ju den 18:e maj för då måste 
sommaren ha kommit. Jo minsann. Mulet och regn och +2 grader 
påminde mer om vinter. Det blir nog inget på försommaren i alla 
fall. Det här är ju sista numret av QSP före sommaruppehållet så 
inbjudan får nog ske på något annat sätt. 
 
(Red.s anm.: Den som väntar på något gott.... ) 
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Swedish Radio Supply 
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Mobinet 
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          (Betald annonsplats) 
 

 

 
 

Media City i Värmland AB 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
        

Glad sommar, alla QSP:s läsare! 


