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Kalendern:

Måndag  10 02 01 18.30 Månadsmöte: I klubblokalen ?

" 10 03 01 18.30 Årsmöte 

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
           
 Så var vi igång på allvar med "vårterminen". I det här numret finns 
som vanligt  lite  smått  och  gott  att  läsa  –  men  det  finns  också  ett 
inbetalningskort! Vi ber Er vara så hjärtans snälla att klippa ut det och 
skicka in medlemsavgiften – eller notera nummer och betala över nätet, 
eller hur Ni vill, egentligen, bara slantarna kommer in!
    Ja, och så är det en väldigt trevlig läsning i PKA:s rapport från  
söndagsförmiddagarnas klubbnät. Det blir allt fler som lyssnar "bort-
ikring",  som det  heter,  och som också checkar  in! Det  tycker vi  är 
väldigt trevligt – så fortsätt med det! Det är kul att höra på Era rappor-
ter.  Ni är välkomna! 
   Och så är årsmötet utlyst till den första mars. Vi hörs – och ses!
                                                           73 de SM4 UKV Karin, red.
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Mötesprotokoll 

  Karlskoga Radioklubb
  Protokoll från månadsmötet 2010-01-11

Mötet hölls i vår ordinarie klubblokal
Närvarolista: SA4AVQ, -4BDY, SM4AMJ, -4OBQ, 
-4LLP, -4RHU, -4RPP, -4XBC.

1. Ordförande  –4OBQ öppnade mötet. 
2. Dagordning för mötet godkändes.
3. Protokollet från klubbmötet 2009-12-07 godkändes.
4. Kassören .4AVQ avgav  kassarapport.
5. Frågor om klubbladets handhavande under tiden som 4TFE 

är i tjänst i främmande land på obestämd tid.. 
6. Årsmötet beslutades hållas 2010-03-01. 
7. Nästa månadsmöte hålls den 2010-02-01.
8. Mötet avslutades med fika och extra traktering av en läcker 

tårta med anledning av .4RPPs XYLs födelsedag..

I anslutning till mötet berättade –4LLP om ARS (Amatör Radio 
för Samhällskydd) där de som skall vara operatörer bör gå 
igenom lämplig utbildning.och ha tillgång till pålitlig apparatur.

Karlskoga 2010-01-11
Olle Larsson SM4AMJ

Det är dags att betala in medlemsavgiften.

Du återfinner inbetalningskortet på sid 11.

Enskild medlem betalar 150 kr
Familj betalar 190 kr.

4



Karlskoga Radioklubbs trafiknät.

Här följer en statistik över vilka som har ” checkat in ” på klub-
bens trafiknät på söndagarna, sista halvåret 2009. Op. har varit i 
de  flesta  gångerna  SM4  PKA Sven-E.,  assist.  SM4  RPP Alf. 
Nätet som startar kl. 10,00 över SM4 RKD ( R6 ) har samlat ett 
15-tal incheckare varje söndag, både klubbmedlemmar och från 
andra  distrikt som SM5 och SM6. 

Det har inte bara varit  rapporter om sol och vind och tempera-
turer, även om klubbaktiviteter, vår översvämmande klubblokal, 
radiosamband. Nätet har ” körts ” 26 söndagar :

Följande stationer har checkat in :
4 KPS = 26  ggr

4 POF = 25  -:-
4 RPP = 24  -:- 4 FDT 6 SDR
4 OBQ = 23  -:- 4 CJy 5 YZE
4 JYH  =  23  -:- 4 DDY
4 AMJ =  20  -:- 4 RAI
4 AVQ =  20  -:- 4 UGD
4 UKV = 20  -:- 4 IDC
4  RHU = 20  -.- 4 XAJ

0 YNP/4 = 14
4 HVG
4 BDY  = 14  -:- 4 BCA 
4 ATH  = 13  -:- 4 UKE
4 LLP  =  10  -:-
4 XBC  =   9  -:-    

4 BCA   =   8  -:-

(Jag har säkert missat några signaler, men de flesta  har jag fått 
med.)
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27 signaler har jag antecknat, vilket inte är dåligt. Detta bevisar 
att det finns intresse för nätet att fortsätta.

Var med att göra ett intressant radioår 2010, ” checka in ”.

73 de
 SM 4 PKA Sven-E.

  

Klubblokalen

Nu är renoveringsarbetena avslutade på lokalen, men nu återstår 
ett mödosamt arbete för vår del med att återställa våra inventarier 
i brukbart skick.

Vi var några stycken som före vårt januarimöte ställde i ordning 
den lilla möteslokalen. Det blev ganska bra. Så mötet firade vi 
med en invigningstårta.

SM4RPP/Alf

Julgåta i repris

Kunde ni inte lösa hackspettsnöten berodde det 
säkert på att en uppgift försvann i julbrådskan. 
Nämligen den om mastens fallhastighet. 
Där skulle ha stått att för varje meter som

 spetten klättrade befann sig mast-toppen en meter vinkelrätt 
längre ut från ”roten”.  Så för att ni skall få möjlighet att lösa  
det hela så väntar vi med facit till nästa nummer.
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Men så var det det här med ekorren...

Det är ju inte precis så att någon har skickat in en lösning  till re-
daktionen, men det är kanske ändå så att någon har suttit därhem-
ma på kammaren och funderat lite – för det här är ju faktiskt en 
riktigt klurig uppgift! Well done, säger Red. till konstruktörerna!
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Återblick

Jag har i  vanlig ordning bläddrat lite i 20, 25 och 30år gamla 
QTC och QSP för att se om där fanns något som kunde verka in-
tressant.

QTC nr 1 1980
SM5EJN  Janne  beskrev  sina  ljuvliga  sommarminnen  från  sitt 
deltagande i ”THE BIG VHF MEETING” som avhölls i Ånna-
boda. Idel lovord över platsen, arrangemanget och ÖSA som han 
utnämnde  till  ”ÅRETS  HEDERSKNYFFLAR”.  Detta  var  det 
allra första Nordiska VHF mötet och starten för traditionen med 
de årligen återkommande möten som nu vandrar runt i Norden. 
Mötesdeltagarna kom från SM, LA, OH, OZ och DL.
Inga signaler från klubben i testtabellerna.
En ny signal SM4KRK Kjell (klubbmedlem senare) och en ny 
medlem i SSA SM4CDA Karl Olof (också han senare medlem i 
vår klubb).

QTC nr 1 1985
En artikel  om Clas Ohlsson i  Insjön och deras katalog genom 
tiderna från staten 1918 och framåt.
Ett par artiklar ”Miraklet i Farsta” och ”Villkoren för samband” 
påminner om vilka stränga regler som gällde då för radioama-
törerna. Televerket Radio som det då hette stod för utfärdande av 
bestämmelser, höll kontroll på efterlevnaden och vidtog åtgärder 
vid försummelser och överträdelser. Betalade man inte i tid drogs 
tillståndet  oåterkalleligen  in.  Om  man  avhandlade  något  som 
man egentligen skulle ha använt telefonen till och blev avlyssnad 
fick man en räkning på motsvarande telegramavgift. Inga sam-
band utan specialtillstånd och specialsignaler. Strikta regler för 
repeatertrafik. Speciellt tillstånd för enkelriktad trafik t ex bulle-
tiner, CW kurser och dylikt. Med tiden mjuknade det lite och när 
Degerforssonen  Nils-Gunnar  Billinger  blev  chef  för  Post  och 
Telestyrelsen gick proppen ur. Han tyckte att PTS skulle stå för 

8



riktlinjer  och  bestämmelser.  För  tillämpning  och  uppföljning 
fanns andra samhällsfunktioner. Många av oss blev nästan lite 
chockade över vad som upplevdes som en viss laglöshet, men nu 
tycker de flesta att det blev bra.
Artikeln ”Miraklet i Farsta” saxar jag. Se bild sid 13.
Ingen av de våra med i testtabellerna.
”TROPO en annorlunda ring”. Några amatörer i norden upplevde 
en otrolig öppning natten den 14:e november 84. Jag saxar.  Se 
bild sid 13.
Något liknande upplevde RPQ och jag natten 910903 när vi på 
några  timmar  med  25W  körde  131  QSO:n  bland  annat  31 
Engelsmän, 19 Holländare, 14 Danskar, 4 Norrmän, 2 Tyskar och 
1 Fransman.
En ny signal i klubben SM4PKA.

QTC nr 1 1990
Inget  speciellt  som  fångade  mitt  intresse  mest  motioner  till 
SSA:s  årsmöte,  mötesreferat,  insändare  och  någon  teknisk 
beskrivningen.
I testtabellerna 2m RPP/4, IRG, GLT, PKA, KRK, OBQ, DHP, 
RPQ/3 och POF 70cm KRK och RPP/4 i tävlingsomgången kom 
SK4KR 8. Även i årssammandraget ligger klubben 8:a.

QSP nr 1 1980
Redaktör HOB Hasse.
Ett  tunt  nummer  på  4  sidor.  På  medlemsmötet  den  7/1  redo-
visades kostnader och bidrag för repeaterflytten och man hoppa-
des på flera bidrag från de som använder repeatern. 
DL4 Erik redogjorde för SSA:s ekonomi.
Kallelse till årsmötet den4:e februari.
Till ny vice DL4 hade SM4IRX Gösta i Falun utsetts.
En uppmaning kör inga lokala QSO:n via repeatern med hänvis-
ning  till  televerkets  bestämmelser.  Kör  på  direktkanal  (klubb-
kanal) eller ropa upp på repeatern och övergå till direktkanal.
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En  lista  över  inkomna  repeaterbidrag,  ytterligare  ca  500  kr 
behövs för att täcka kostnaderna.
En liten artikel om sändarantenner på hyreshus.
2 sidor bilder från repeateruppsättningen.

QSP nr 1 1985
Redaktör SM4PKA Sven Erik
Kallelse till månadsmöte 4:e februari. Temat skulle vara rävjakt. 
Man skulle också prata ny klubblokal.
Kallelse till  en träff den 14:e februari  med SM4DF KG Bäck-
lund.  Han kommer  att  informera  och  besvara  frågor  om stör-
ningsproblem,  provförrättningar  och  amatörradiobestämmelser. 
Helst frågor några dagar innan för beredning. Degerforsklubben 
inbjuden. Uppmaning: släpp PTT-knappen och kom.
En antennbeskrivning G5RV-typ och en antennomkopplare styrd 
via coaxen.
Medlemsavgiften tack.
Ett  förslag  att  använda  röksignaler  när  batterierna  i  hand-
apparaten tagit slut.

QSP nr? 1990
Jag  kunde inte  identifiera  något  nr  mellan jul  och  påsk,  mest 
groteska gubbar.

SM4RPP/Alf

Medlemsavgiften

Tiden går fort. Det är dags.
Använd inbetalningskortet på nästa sida eller skicka via nätet.
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150 kr
för enskild
medlem

190 kr 
för familj

Klipp ut!
Fyll i!
Skicka!

Om ni betalar via 
Internet eller på 
annat sätt var 
snälla och ange 
signalen.
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Det här
Är
Baksidan
På
inbetalnings
-
kortet

(Bara
För
Att
Du
Ska
Kunna
Klippa
Ut
Kortet
Om
Du
Vill 
Använda 
det! )
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Repris:

Så här såg julprislistan från Swedish Radio Supply ut. 
Priserna är kanske inte desamma idag – men det är en lista på några 
trevliga godbitar i alla fall!
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          (Betald annonsplats)

Media City i Värmland AB
 

Vi  hörs! Eller syns!
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