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Kalendern:

Måndag  10 03 01 18.30
19.00

Månadsmöte: I klubblokalen 
Årsmöte

10 04 10 10 Distriktsmöte, Morokulien

Test 2m  /Upplysn. hos –RPP el. –RPQ

Test 70 cm / "
Kvartalstest / "

Första o. tredje 
lörd./månad

9.00 SSAs HQ-nät 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
           
Som Ni förstår av det här numret har det varit en ganska tuff tid 
hemma hos PGL, UKV och POF. Nu är det bara POF och UKV 
kvar. Solen strålade, det var en vacker vinterdag, när vi följde 
PGL till den sista vilan. Nu tar vi nya tag, och vi tackar för de  
hälsningar vi fått under de här veckorna!
                                                           73 de SM4 UKV Karin, red.



Mötesprotokoll 

Karlskoga Radioklubb
Anteckningar från månadsmötet 2010-02-01

Emedan både ordinarie ordförande och sekreterare saknades 
enades de närvarande om att  det formella  mötet skulle in-
ställas och ersättas av en mera allmän diskussion bland de 
närvarande.

De närvarande var: SM4RHU Terje, -XBC Nisse, -VWD 
Anders, -IHY Gunnar, -RPP Alf, -SA4AVQ Henry.

Saker som ventilerades var:

- Masten på Näset: eventuell annonsering och försäljning.
- Repeaterns hälsoläge, svårt att ta febern nu.
- Eventuellt byte av mötesdag, synpunkter önskas.
- Hemsida: VWD som kunde mest skulle utarbeta ett förslag.
- Ett mötesprogram om APRS önskades.
- Möjligheterna till en gemensam resa eventuellt med andra 

klubbar och minibuss till vårdistriktsmötet i Morokulien.
- Valberedningen önskade synpunkter på den kommande 

styrelsesammansättningen.

Träffen avslutades med sedvanligt fika med hembakat från 
det Johanssonska köket.

Vid pennan 
RPP Alf



Silent Key:

SM4  PGL
Olof Öman

Född i Stocksund den 24 juni 1924,
död i Karlskoga den 23 januari 2010. 

Ett långt liv, med många och rika intressen är tillända. En 
summering av Olofs många intressen kan vara hans med-
lemskap vid skilda tider i livet i Motorklubben i Karlsko-
ga,  Fotoklubben, Röda korskåren,  Trädgårdsföreningen, 
Hembygdsföreningen  och  Radioklubben.  Musiken  gav 
hans liv ro och stillhet i tiden,  Gamla Jägmästargården 
hans kreativa sinne näring, Värmland hans trygghet.

Sitt  radiosändaramatörcetifikat  tog  han  för  mer  än  ett 
kvarts sekel sedan, 1984, och året efter blev han medlem 
i Radioklubben. Han var med om att bygga om och iord-
ningsställa  den  gamla  klubblokalen  på  Näset  och  var 
klubbens, SK4KR:s, ordförande under åren 1998 – 2005.

PGL gladdes mycket åt den hälsning han fick 
från alla Er som deltog i trafiknätet en söndags-
förmiddag i början av det här året! Tack för den 
hälsningen!

 /SM4 UKV och SM4 POF.



 ... eller Svenska Rallyt 

som det heter på värmländska avgjordes den 11-14 februari, på 
21 specialsträckor (SS), i huvudsak i Värmland men även ett par 
små vägsnuttar  i  Dalarna.  Samtidigt  kördes ett  SM-rally, dock 
inte på alla SS.

Alla SS tillsammans omfattade 34,5 mil. Transportsträckorna mel-
lan SS till serviceplatser och nattläger var inte mindre än 153 mil.  
Sammanlagt alltså 188 mil.

Ute på de olika sträckornas start, mål och publikplatser ställer olika 
motorklubbar upp med massor av funktionärer för att få det hela att  
gå i lås. Mycket tid, arbete och transporter läggs  ner på detta. För 
att klara en sådan här stor ”cirkus” krävs mycket samband. Varje 
tävlingsbil är utrustad med en GPS och en sändare vars signaler 
uppfångas av ett flygplan som cirklar över området och som på 
något sätt länkar signalerna vidare till högkvarteret i Karlstad. Där 
kan man följa bilarnas rörelse på en skärm. Precis som vår APRS. 
Där  sitter  representanter  för  säkerhetsfolket,  polisen,  räddnings-
personalen mm och övervakar det hela. Där sitter också basen för 
säkerhetsradion. 



För att ha en direkt och säker förbindelse ut till de olika sträck-
ornas  funktionärer  anlitas  radioamatörer  (proffs)  i  det  här  fallet 
SA4SV/SK4A SAMBAND VÄRMLAND. De hämtar sina opera-
törer från ett antal klubbar, de flesta från Värmland men även från 
Dalarna, Närke, Västmanland och Västergötland. Man kunde bland 
annat höra rösterna av VLR, RPQ och RPP, medlemmar i SK4KR, 
bland operatörerna.

Sammanlagt  40 amatörer var i  elden under  de fyra rallydagarna 
och de bemannade 68 poster. Många av posterna hade en tjänst-
göringstid  på mellan 9 och 11 tim. Grovt räknat  alltså  680 tim. 
Men till det kommer att en god amatör alltid är i god tid på sin post 
och aldrig lämnar den förrän den allsmäktige, efter sista målgång 
ofta svårhittade, sträckchefen sagt amen.

Hur många transportmil som avverkats till och från utposteringarna 
kan man bara grovt gissa. I genomsnitt tror jag 20 mil är realistiskt, 
det skulle ge 1360 mil. Oj oj oj  vilka entusiaster vi är!

RPP Alf 

Återblick

Något av vad jag hittat när jag bläddrat i våra tidningar QTC och 
QSP 20, 25 och 30 år bakåt i tiden.

QTC nr 2 1980
Många tekniska artiklar och beskrivningar men mest med i dag 
omoderna komponenter,
I testabellerna hittade jag inte en enda lokal signal och inte heller 
någon tillkommande signal bland de som fått nya tillstånd.



QTC nr 2 1985
Beskrivning av en trappvertikalantenn för nybörjare användbar 
från 10 till 80m.
En artikel ”vad är ståendevågförhållandet” med en tabell som tog 
hänsyn till hur kabeltyp, kabellängd och frekvens påverkade 
mätresultatet.
Tillverkningsbeskrivning av en audio-processor (DSP) och en 
stickbeskrivning med mönster till en signalmössa.
Ingen ”lokalsignal” i testtabellerna men bland nya medlemmar och 
signaler hittade jag SM4POF Fredrik som ny medlem i SSA.

QTC nr 2 1990
Statistik från E22 visar att antalet licensierade amatörer i SM-land 
uppgår till 11292 st en ökning med 28 st sedan 1988.
I det här numret finns flera sidor med testresultat där klubbens 
medlemmar flitigt förekommer.
Dels resultat från januaritesten och kvartalstest 4:89 och 
sammanlagda resultatet från 1989 års tester men också en topplista 
med totalt körda rutor, fält och DXCC-länder.
Om vi börjar med topplistan så fanns bara en av våra 
klubbmedlemmar med nämligen SM4POB Per på 2m med 253 
rutor, 17 fält och 35 DXCC-länder.
I övriga tabeller var klubbmedlemmarna desto flitigare 
representerade. Först tar vi kvartalstest 4. Där hittade jag RPQ/4, 
KRK, PKA, POF, RPP/4, PGL, DHP och SYT. Med deras insatser 
hamnade SK4KR på 5:e plats, och bästa klubb i SM4-land.
I aktivitetstesterna i januari deltog på 2m KRK, RPP/4, IRG, GLT, 
PKA, OBQ, RPQ/4 och POF.
På 70cm RPP, RQF, SYT och POF där har någon okänd icke 
klubbmedlem kört för KR (kanske BTF). På 23cm KRK.
Våra testaktiviteter i januaritesten placerade KR på 8:e plats och 
som bästa SM4-klubb i klubbtävlingen.
Som synes var vi mycket flitiga testare på den tiden vilket framgår 
tydligt i 1989 års slutresultat. I den 649 rader långa deltagarlistan 
hittade jag följande klubbmedlemmar RPP, RPQ, PKA, SGC, IRG, 



KRK, IPX, KR, POF, RPR, GLT, OBQ, RAI, (POB), DHP, JHJ, 
AMJ, RHU, RQF, SYT, KYN och PGL.
Det samlade slutresultatet ser så trevligt ut så det saxar jag:

Inga nytillkomna signaler i vårt område.

QSP nr 2 1985
Kallelse till årsmöte 0304.
Grattis till Folkes nya signal SM4PUC.
Samband vid G-G trofén 12 operatörer ställde upp.
OBQ, IHY och YN hade varit och tittat på en lokal som 
fritidsnämnden föreslagit klubben. Men de fann att den var för 
liten, låg för lågt i terrängen och framför allt den passade inte 
klubbens kassa med en hyra av 12000 kr/år. Så månadsmötet 
tackade nej.
Den i förra numret aviserade träffen med KG Bäcklund från 
televerket samlade inte mindre än 37 deltagare.
Vid månadsmötet fick man en grundlig genomgång och 
demonstration av RPO (rävjakt) av tillresta amatörer från Örebro.

QSP 80 och 90 inga motsvarande nummer.
RPP Alf



CQ WW WPX RTTY contest

Det är namnet på den tävling jag deltog i andra helgen i februari. 
Även den här gången besökte jag och tävlade tillsammans med 
SM4RGD Charlie. I den här tävlingen använde vi signalen SI4G.

En WPX-tävling går ut på att höra så många prefix som möjligt 
med  RTTY som mode.  Det  totala  antalet  prefix  multipliceras 
med den slutliga poängen för antalet kontakter och man får en 
slutpoäng. Att prefixen på detta sätt är lika mycket värda oavsett 
varifrån i världen de kommer gör denna tävling intressantare än 
vissa  andra.  En  kontakt  med  Italien  är  i  detta  avseende  lika 
mycket värd som en kontakt med USA eller Japan. Poängen för 
varje kontakt är beroende av avståndet och i denna tävling får 
man också dubbla poäng för kontakter på 40 m och 80 m.

Tävlingen gick bra och hade inga dödperioder under de 48 tim-
mar den pågick. Under denna tid fick vi kontakt med i stort sett  
hela jordklotet, de mest avlägsna var Nya Zeeland och Austra-
lien. Vi lyckades ha kontakter på 80 m, 40 m, 20 m och 15 m. 
Totalt  fick  vi  8  kontakter  med  svenska  stationer,  1066  med 
europeiska  och 668 med  utomeuropeiska.  Vi  hade  totalt  1742 
kontakter med 681 olika prefix, allt  enligt  vårt contestprogram 
MixW. Totala  antalet  godkända kontakter  efter  rättad tävlings-
logg kan variera något.

Det var en trevlig upplevelse – så om ni får chansen att delta i en 
tävling så gör det. Det behöver inte vara en på 48 timmar, det 
finns de på 24 timmar eller kortare också. Ett intressant upplägg 
har  Skandinaviens  egen  tävling  SARTG  som  har  tre  stycken 
åttatimmarspass med viloperiod emellan.

Erik, SM0YNP



Julgåtan på nytt:
här kommer hackspetten!

Jaha, så var det med det! Vi tackar varmt konstruktörerna 
till de här dramatiska juluppgifterna och ser redan fram 
emot kommande klurigheter.    / Red.



Länktips

Hejsan alla QTC-läsare, här kommer lite info från SM4XBC:

nr:1 http://www.qrz.com. I sökrutan skriv n2qqf så kommer till 
Frank N2QQF, där man också kan chatta med honom .

nr:2 http://www.polisradio.net. Detta är ett live strim hela tiden 
från olika håll runt om i landet. Också  om  pister och liftar kan 
man få uppgifter.

nr:3 http://www.skype.se. Ett bra chattprogram för den som ej vet 
om det. Jag har talat med SM4TFE i utlandet där han jobbar. Det 
är ett fritt program 

Plus att det finns länk till Nasa också-
http://www.nasa.gov 

 
73 de SM4XBC 

En översikt över väder och 
vind under den här speciella 
vintern och en jämförelse 
med tidigare vintrar 
förbereder SM4OBQ till nästa 
nummer av QSP. Vi ska 
försöka få med marsvädret 
också – sen borde det väl 
ändå vara vår?

TV:s Nattduellen, eller ....?.  

http://www.nasa.gov/
http://www.skype.se/
http://www.polisradio.net/
http://www.qrz.com/


 

Det är inte lätt i vinter!

Söndagsmorgnarnas  trafiknät  i  radioklubben brukar  följa  ett  visst 
mönster. Man checkar in, väntar på sin tur och börjar sen med sitt 
sedvanliga hej och gomorron! Därefter följer, i nittio fall av hundra, 
att man säger något om vädret, naturen, något man sett och upplevt. 
I år har det alltsedan nyåret handlat om vinter. Om snö. Om kyla.

Det var många år sedan vi hade en sådan vinter i våra trakter, och 
snömängden nu är på många ställen ett hot. Tak rasar runt om i lan-
det, och för att inte fler ska rasa skottas det febrilt där det går att 
komma  ut  på  taken  och  skotta.  Den  här  söndagen,  då  SM4POF 
skottade  fram  några  av  sina  antenner  på  ett  av  flygeltaken 
lyfte/skuffade han 11 ton över kanten.  Vanligtvis  brukar vi skotta 
framme i mars – nu räknar vi med att det blir en omgång till. Visst, 
det är vackert! Oändligt vackert! Men onekligen innebär det också 
en  del  problem.  Om hörnet  väntar  snösmältning  och  vårflod.  Is-
tappar har vi redan så det räcker. Det är "Nattduellen" utanför alla 
våra små vindsfönster, om herrskapet förstår antydningen....

Take care! Använd hjälm!
SM4 UKV Karin







          (Betald annonsplats)

Media City i Värmland AB

 

Man kan ju prata i radio också!
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