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Kalendern:
Torsdag

11 03 03

Första o. tredje
lördagen varje månad
Varje söndag

18.30

Årsmöte
Månadsmöte/Klubblokalen

9.00

SSA:s HQ-nät på 3,750 MHz

09.30

Trafiknät över 80-m bandet. 3,760
MHz

Op. SA4BKJ Johnny
Varje söndag
09.00
SSA-bullen över Sunnerepeatern, 145.775
Op. SM4HBG Rolf
Varje söndag
10.00
Lokaltrafiknät Karlskoga
Radioklubb, SK4KR, 145.750
Op. SM4PKA Sven-Erik
21.00
SSA-bullen över KinnekulleVarje söndag
repeatern, 145.600
Op. SM6NJK Peter
Tester: 2m/ 70cm/ kvartalstest / Upplysn. hos –RPP el. –RPQ

Red:s funderingar
Jaha – så var det riktig vargavinter igen. Minus 25 grader på
nätterna. Inte över minus tio på dagarna. Och hela mars kvar…
Det är tur att det finns att göra inomhus, som att renovera lite här och där
och skriva QSP och så. Den här gången blir det inte så många bilder, så
det går väl lättare att ta emot den. Vi hinner väl knappast få någon rapport
i det här numret – men till nästa: det råder febril aktivitet för att få till det
med ett radiohörn under sportlovsveckan, lokal: Folkets Hus. Hoppas det
kommer några och tittar – och lyssnar! Ha det gott i mars – och glöm inte
årsmötet.
73 de Red/SM4UKV
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Mötesprotokoll
Karlskoga Radioklubb
Protokoll från månadsmöte 2011-02-03
Närvarande:
SM4OBQ, SM4RPP, SA4AVQ, SM4XBC, SM4RPQ, SM4LLP, SM4IHY,
SM4VWD, SM4RHU, SA4BKJ, SM4TFE
1.

Ordförande -RHU hälsar oss välkomna och förklarar mötet
öppnat.

2.

Dagordningen läses upp och godkänns.

3.

Föregående protokoll läses upp och godkänns

4.

Ekonomisk rapport får vi av -AVQ och den godkänns.

5.

Rapporter:
-LLP ger oss lite information om en övning som hållits av FRO.

6.

-BKJ rapporterar att våra sportlovsaktiviteter kommer att hållas i
klubblokalen i Folkets hus måndag till onsdag, det bestäms att vi
ska ha ett förberedande möte 13/2.

7.

Övriga frågor:
Valberedningen (-RPP) vill ha ett extra styrelsemöte angående
extra funktionärer. Tidpunkt ej beslutad.
Ny officiell adress till klubben skall ändras till c/o kassören.
Frimärkena är slut, behöver inköpas.
QSL-kort diskuteras.
Vi beslutar idag att SM4OBQ skall utses till hedersmedlem i
klubben som tack för hans fantastiska bidrag till vår repeaterkur.
Vi skall ha en ny kontaktperson på kommunens föreningssida.

8.

Nästa möte bestäms till den 3/3

9.

Mötet avslutas och kaffet dukas fram.

SM4VWD
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Hedersmedlem: SM4OBQ Åke Söderberg
Styrelsen för Karlskoga Radioklubb beslöt på sitt senaste möte att kalla

Åke, SM4OBQ,
till hedersmedlem i klubben!
Det är ett ringa tack, Åke, för Ditt fantastiska bidrag till vår repeaterkur!
Åtskilliga väl behövda slantar har genom Ditt stora engagemang bidragit till
att klubbens medlemmar nu får en helt ny fin repeater med tillhörande
”skal” – det eleganta och väl inredda kuren uppe på toppen av ”våran” kulle
uppe i nordöstra hörnet av Karlskoga Bergslag.
En imaginär blomma överräcker här Red. från oss alla!
Tack!

Återblickar
QTC nr 2 1981
Kallelse till SSA:s årsmöte i Göteborg.
”Radioamatörer i Nordsjön”, ett reportage om amatörradioaktivitet
från oljeborrplattformar i Eko-fältet 30 mil väster om Stavanger.
På den tiden var det stora problem med HF-instrålning i LF-apparater.
Här fanns flera sidor med beskrivning av lämpliga motåtgärder.
Tekniska beskrivningar, en enkel CW-tranceiver med brake in av
SM7EY Bruno, en morseövningsapparat av SM4GXD, Tommy, hur
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man ordnar medhörning på IC-202 av SM7FJI, Bertil och flera andra
små tekniska tips.
Inga kända signaler i testtabellerna och inga nytillkomna signaler i
vårt område.
QTC nr 2 1986
Kallelse till SSA:s årsmöte i Gällivare.
En artikel av SM7IUN Björn ”DIGITALRADIO-FRAMTIDSRADIO” (25 år senare D-STAR).
Under rubriken ”PORTRÄTTET” gör SM6FLL ett hemmahos-reportage hos SM6ESG Morgan som endast i undantagsfall kör på längre
våglängder än 70cm men desto flitigare 23, 13 och 6cm. Några bilder
av hans omfattande utrustning, men ingen av hans superblanka och
välutrustade SAAB 96. En sådan bild kan jag dock bidra med.
En gång fick vi besök av Morgan i vårt fritids-QTH i Stora Blåsjön.
Hans SAAB var utrustad med, förutom en omfattande radioutrustning
också med sovrum, kök och vedbod. Numera är ekipaget kompletterat
med förtält.

Det här är Morgan….
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… och här är hans SAAB!
(Ja, Du läste rätt, det stod
vedbod också!)

I testtabellerna med slutresultat för 1985 års tester fanns bara en av
våra klubbkamrater med, SM4POB Per på både VHF och UHF.
Nya signaler SM4RHU (QSP var snabbare med nyheten). Även trion
RGD, RGE och RGF borta i Närke hade fått sina signaler.
QTC nr 2 1991
Kallelse till SSA:s årsmöte i Sundsvall.
Ett reportage om SM6DWH Jan-Eriks bravader och planer.
Han hade tidigare kört radio från Himalaya och Antarktis och nu
planerar han en radioresa till Nordpolen.
LA8K Jan Martin med en byggbeskrivning av ett slutsteg för 2 och 6
meter.
”A simpel wire Marconi antenna” så kallar W6SAI William och beskriver här en lite udda konstruktion som han tycker är överlägsen
många andra antenner.
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I testtabellerna var SK4KRs medlemmar flitigt representerade. Om vi
börjar med kvartalstest 4 1990 så återfanns där RPQ, KRK, SGC,
PKA och LLP. Detta placerade SK4KR på 3:e plats av 22 klubbar.
Slutresultatet för 1990 års tester visade att i 4:e distriktet tog vi hem
rubbet. Jag saxar. De som bidragit till resultatet är på 2m RPP, IRG,
PKA, RPQ, KRK, LLP, RAI, GLT, SGC, OBQ, TLZ, DHP, RPR,
AMJ, KPS och POF. På 70cm KRK, KYN, IRG, SGC, RPP, RQF,
RPQ, TLZ och POF. På 23cm KRK och SGC. Kvartalstesterna RPQ,
KRK, SGC, PKA, IRG, LLP, CDA och RPR. Detta placerade SK4KR
på plats 4 av 92 i klubbtävlingen.

En ny signal SM4TOU, Staffan och en uppgradering, SM4TLZ, i vår
klubb. Bland nya signaler hittade jag också SM4TUR Fredrik i Orsa
som jag har QSO med då och då vid tester och via Leksandsrepeatern.
QSP nr 1 febr 1981
Ett referat från ett gemensamt möte SK4KR – SK4DE och där även
SK4BX var representerade som avhölls i Degerfors. Tydligen var 4
mötespunkter uppe på dagordningen.
Fördjupat samarbete KR-DE, DL4 presenterade motionerna till SSA:s
årsmöte, kaffe med pepparkaka och mötets avslutande.
SM4IHY Gunnar med ett schema på ett nätaggregat för 13,5V 5A.
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DL4, SM4GYS, Erik med notiser om var SSA:s avstörningslådor och
tidskrifterna OZ och LA kunde lånas i distriktet. Han hade också ett
reportage från SM4-mötet i Karlstad.
Under rubriken ”Till salu” kunde man se att fyra medlemmar tänkte
förnya sitt radioinnehav och annonserade ut sina gamla 2metersstationer.
Kallelse till årsmöte 810406 i Stråningstorp.
QSP nr 2 1986
Kallelse till månadsmöte 860303 och årsmöte 860407 i klubblokalen i
Stråningstorp men man ville att man tog av sig skorna vi entrén och
tog på dem igen i klubblokalen.
Efterlysning av CW-träningsband som fått fötter.
Protokoll från månadsmötet 860203 med de vanliga punkterna.
Under punkten rapporter behandlades samband vid GG trofén (13
operatörer) vid kommande J-SM i rally 860906 och vid ett kommunjippo på Näset 860823.
Övriga frågor: bidragstorka på QSP-artiklar, försäkringsfrågor och
antennkurs.
Beslöts att köpa en bok om antenner och ”The Radio Amateurs’
Handbook”.
Vid pennan Sven-Erik.
AMJ Olle bidrog med en ritning på en ”Högaffel för handjagaren”
alltså en riktantenn för handapparater. (Jag byggde en sådan med
dåligt resultat),
QSP-redaktören ville bli utbytt.
Från ÖSA ett önskemål att någon från SK4KR skulle läsa ”bullen”
över SK4RGN.
En artikel om LF-detektering saxat ur Västeråstidningen QRZ nr
2:86.
RPP Alf
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Telefonförtydligande till annonssidorna:

Swedish Radio Supply 054 – 67 05 00
Mobinet 054 – 13 04 0
(Svårt att läsa texten? Gå upp till 200 % !)
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(Betald annonsplats)

Media City i Värmland AB

Ha det gott i mars – och glöm inte årsmötet.
3 mars
18.30
Klubblokalen!
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