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Kalendern:
Torsdag

11 04 07

18.30

Torsdag

11 04 28

19.00

Månadsmöte/Reservlokalen
(samma som vid översvämningen
förra året)
Mobinet, se s.9 för samåkn. kl 18.

9.00

SSA:s HQ-nät på 3,750 MHz

09.30

Trafiknät över 80-m bandet. 3,760
MHz

Första o. tredje
lördagen varje månad
Varje söndag

Op. SA4BKJ Johnny
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
Varje söndag

09.00

Red:s funderingar
Årsmötet avklarat. Mars månadsmöte också. April i faggorna med
förhoppningsvis lite mera vår… Men klubben fick problem: var
skulle man hamna när nu lokalen inte kunde utnyttjas längre? Genom ordf.s försorg finns just nu en reservlokal – så länge. Plats
som vanligt, bara tvärs över, så att säga. Samma reservlokal som
användes för något år sen när det var översvämning… Där ses vi så
länge. Och hörs gör vi som vanligt. Ha det så bra! Red./SM4UKV.
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Mötesprotokoll: årsmöte.
Protokoll fört vid årsmöte med Karlskoga Radioklubb
den 3 mars 2011.
Närvarande 12 medlemmar: SM4RHU, SM4RPP, SM4RAK,
SM4DHP, SM4OBQ, SM4XBC, SM4RPQ, SA4AVQ, SM4AMJ,
SA4BKJ, SM4IHY, SM4VWD
1. SM4RHU Terje förklarar mötet öppnat.
2. Som ordförande utses -DHP Alf
3. Som sekreterare väljs -VWD Anders.
4. SM4RPQ Leif och SM4IHY Gunnar väljs till rösträknare.
5. Årsmötet godkändes som stadgeenligt utlyst.
6. Dagordningen godkändes.
7. Verksamhetsberättelsen för 2010 läses upp och godkändes.
8. Bokslutet för 2010 godkändes.
9. Revisionsberättelsen godkändes och styrelsen beviljades
ansvarsfrihet.
10. Följande val förrättades:
Ordförande för ett år: -RHU Terje
Ny post, vice ordförande, för ett år: -BKJ Johnny
Kassör: -AVQ Henry
Ledamot för två år -RAK Harry
Beslut att vid nästkommande månadsmöte utöka med en
ledamot för två år.
Suppleanter för ett år blir: -IHY Gunnar och -TFE Kent
Revisorer: -RPQ Leif och -DHP Alf
Valberedning -RPP Alf
Övriga funktionärer, väljs i klump:
Klubbmästare: -RHU Terje
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Webbmaster: -VWD Anders
Redaktör: -UKV Karin
Trafiknät: -PKA Sven- Erik
Datasupport: -TFE Kent och -VWD Anders
Repeater- och digipeatermästare: -IHY och -BKJ
Ungdomsansvarig: -BKJ Johnny och SA4BDY Hans
Fielddaykommitté: -AVQ Henry och -RPP Alf
Sambandskoordinatorer: -RAK Harry och RPP Alf
QSL mottagare: -AMJ Olle
11. Inga motioner för behandling av årsmötet har inkommit.
12. Förslag till budget 2010 av -AVQ godkännes.
13. Medlemsavgift för 2011 förblir oförändrad.
14. Mötet avslutas.
Karlskoga den 3 mars 2011
SM4VWD Anders
sekreterare

Mötesprotokoll: månadsmöte.
Protokoll från månadsmöte med Karlskoga Radioklubb
2011-03-03
Närvarande: SM4RHU, SM4RPP, SM4RAK, SM4DHP, SM4OBQ,
SM4XBC, SM4RPQ, SA4AVQ, SM4AMJ, SA4BKJ, SM4IHY,
SM4VWD
1.Ordförande -RHU hälsar oss välkomna och förklarar mötet öppnat.
Dagordningen läses upp och godkännes.
Föregående protokoll godkänns.
Ekonomisk rapport får vi av -AVQ. Det har blivit lite extra utgifter då
vi handlat lite ny utrustning till repeatern.

2.

Rapporter:
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Rapport från sportlovet. Dåligt med besökare men vi fick
påhälsning av en person från hemvärnet som försökte rekrytera
folk.

3.

Övriga frågor:
Vi letar ny lokal. Är vi sugna att ställa upp något vid IP så kan vi få
viss hjälp av kommunen.
Nisses nätaggregat är till salu. Stort, tungt och med massor av
ampere.
SA4BKJ har kontakt med Bergslagsskolan för att marknadsföra
oss där, och vi diskuterar vidare angående en regionsklubb som
består av oss från Kristinehamn, Degerfors och Karlskoga med
omnejd.
Vår lokal ska vara tömd inom tre veckor.

4. Nästa möte blir den 7/4.
5. Mötet avslutas.
Karlskoga den 3 mars 2011
SM4VWD Anders
sekreterare

Påminnelse om medlemsavgiften!
Har Du glömt att betala medlemsavgiften?
Kassören har bara fått in ung. hälften av medlemsantalet! Så skynda, ila, betala!
150 kr för enskild medlem, 190 kr för familj.
Postgirokonto 92 50 96 – 0, Karlskoga Radioklubb
(Inbetalningskort var infört i QSP nr 1 i år!)
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Verksamhetsberättelse
Karlskoga radioklubb
Verksamhetsberättelse för kalenderåret 2010
Styrelsens sammansättning: Efter årsmöte 2010-03-01:
Ordförande
SM4OBQ Åke Söderberg
Sekreterare
SM4VWD Anders Lundmark
Kassör
SA4AVQ Henry Johansson
Styrelseledamot
SM4AMJ Olle Larsson
SM4RAK Harry Gustavsson
Styrelsesuppleanter
SM4TFE Kent Jönsson
SM4IHY Gunnar Nordqvist
Revisorer
SM4RPQ Leif Holmgren
SM4DHP Alf Lindqvist
Klubbmästare
SM4RHU Terje Wormdal
Webmaster
SM4VWD Anders Lundmark
Redaktör och utgivare av klubbtidningen QSP har varit SM4UKV
Karin Öman. Tidningen ges numera främst ut i digitalt format.
Under året har 3 medlemmar avlidit
SM4PGL Olof Öman, Hans Andersson och SM4JHJ Bert Johansson.
Ett trafiknät i klubbens regi har hållits på söndagar under ledning av i
huvudsak SM4PKA Sven Erik Andersson.
Tre samband har hållits
Svenska rallyt där SM4VLR, SM4RPQ och SM4RPP deltog.
Ryttartävlingar i Strömsholm, där SM4LLP, SM4RHU och SA4AVQ
deltog.
Ryttartävlingar i Segersjö, där SM4LLP, SM4TFE, SM4RHU, SM4XBC
och SM4YNP deltog.
Vid Jotan i Kristinehamn medverkade medlemmar från SA4SC och
SK4KR.
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Vid månadsmötet 2010-03-01 beslutades att byta mötesdagar från
måndagar till torsdagar.
Vi har fått en ny medlem, SA4BKJ, Johnny Lundberg. som på mötet
2010-04-08 berättade om sin radiohistoria. Samt en nygammal signal:
SM4TUO.
På distrikt 4 vårmöte representerades klubben av en medlem : SM4RHU.
På distrikt 4 höstmöte representerades klubben av 5 medlemmar:
SM4LLP SM4IYF SM4RPP SM4RPQ och SM4RHU.
Kommunens sparkrav gör att vi kommer att bli hemlösa i mars 2011.
Vid månadsmötet 2010-05-06 demonstrerade SM4RPQ APRS.
SA4BKJ och SA4BDY inbjuder radioamatörer i regionen till ett möte om
hobbyns utveckling, 2010-06-20. 22 personer mötte fram. Det var ett
intressant möte som avslutades med smörgåstårta.
2010-09-12 höll klubben en fieldday med radiokörande och grillning.
Många var också sysselsatta med bygget av den nya repeaterkuren, som
startade denna dagen.
Kurbygget har hittills varit kostnadsfritt tack vare bra ekonomiskt stöd av
klubbmedlemmarna. Största bidraget har kommit från SM4OBQ.
Bygget fortsätter när vädret blir något bättre.
En APRS digipeater har monterats på Rävåsskolans vind.
Klubben gjorde ett studiebesök hos SRS i Karlstad. Där fick vi bl. a. fika
och en D-star-demonstration av SM4FPD Roy. Några medlemmar
inhandlade lite D-star produkter.
En del av klubbens medlemmar besökte stora radioloppiset i Eskilstuna
och gjorde slut på lite slantar.
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Sista månadsmötet och julsmörgås blev på hembygdsgården i Aggerud
10-12-02.
Sammanlagt 9 månadsmöten har hållits. Februarimötet blev inställt pga.
brist på någon till att leda mötet.
Klubbens medlemsantal har varit ca 40.
Karlskoga 2011-03-03

Åke Söderberg (ordf.)
Anders Lundmark (sekr.)
Henry Johansson (kassör)
Olle Larsson (Ledamot)
Terje Wormdal (Ledamot)
Harry Gustavsson (Ledamot)

STUDIEBESÖK HOS MOBINET
Den 28/4 kl.19.00 besöker SK4KR Mobinet i Karlstad.
Vi samlas på parkeringen vid Karlbergsskolan nya delen kl.18.00
för gemensam avfärd. (Samåkning)
Vi får se och klämma på de senaste nyheterna från YAESU. Det ges också
möjlighet att lätta på trycket i plånboken för den som är i behov av någon
ny radiopryl.
Mobinet bjuder på fika
Anmälan senast den 25/4 till Gunnar SM4IHY
gunnar@nordqvist.cc
Tel. 070-5339304 så att vi kan meddela Mobinet hur många som kommer.
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Klubblokalen: Framtida
bosättning ???

En vecka kvar innan vi blir utkastade. Men
innan dess har vi gått ut frivilligt. Lokalen
står tom redan idag. Framtida bosättning är i
dagsläget något osäker. Styrelsen arbetar
med ett par förslag till lösning.
Vår ordförande RHU jobbar med det ena som eventuellt kan ge resultat
framåt hösten. IHY och BKJ bearbetar det andra som kan resultera i en
bostad på lite längre sikt. Båda kräver en del arbetsinsatser men en del
klubbmedlemmar har ju tränat vid vårt repeater-QTH. Tills vidare blir det
tillfälliga lösningar. Men även om det för tillfället ser lite mörkt ut så hav
förtröstan. Den blomstertid ju kommer med många tillfällen att köra
portabelt i solnedgången.
Vi skall ju också reka någon bra plats för
field-day. Men med så fina vägvisare i
skogen skall det väl ändå gå ganska lätt.
Kanske vi hittar något trevligt och
rymligt vindskydd
med bord.

-- Funderingar om framtiden av 4RPP --.

Återblickar
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QTC nr 3 1981
På framsidan en imponerande bild av världens största 14 MHz
antenn? 16 st master med varsin 3-elements Yagi alltså 48 element.
Komplexet finns i Lycksele.
Många sidor fakta inför årsmötet. Verksamhetsberättelser för SSA
och de olika distrikten, (en välskriven sådan av SM4GYS Erik för
SM4) ekonomiredovisning, budget och motioner.
Övrigt: En intressant artikel av SM5QA och SM0FZH hur man
mäter brusfaktor hos sin preamp med varm/kall-metoden. (Dom
brukar sitta i en vrå på VHF/UHF/SHF mötena med en stor termos
med flytande kväve och mäta på besökarnas preampar.)
”Minikey”, ett schema på en el-bugg av SM5IWR Ferdi (jag
byggde en gång en sådan med gott resultat). Flera andra små tekniska notiser.
Ingen av de ”närmaste” i testtabellerna och ej heller några nya
signaler.
QTC nr 3 1986
Även här många sidor redovisning inför årsmötet.
Några insändare om master och bygglov. Ett flertal tekniska artiklar och notiser som var intressanta då men som är ”ute” i dag.
Ingen av de våra i testabellerna och inga nya signaler i vårt område.
QTC nr 3 1991
Det här året fick all redovisning inför årsmötet plats på tre sidor.
SM6AKY Gunnar försöker förmedla lite fakta och grundkunskap
bland alla antennbeskrivningar som bygger på kunskaper och
gissningar.
SM7XN, Cai om Marconis experiment med trådlös telegrafi.
Nu börjar 50MHz rapporterna komma in. En hel spalt med redovisade förbindelser.
I testtabellerna kunde man glädjas åt SK4KR:s placering på andra
plats av 48 klubbar med 8 loggar på 2m, 3 på 70cm och 1 på 23cm.
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Testare på 2m var KR (SGC och IPX), RPP, LLP, CDA, IRG, TUO
och RPQ på 70cm KYN, RPP och RQF och på 23cm KYN.
Ny signal SM4TUY Björn. Uppdaterade till A IRG och FDT.
Ingen QSP mars 1981
QSP nr 3 1986
Kallelse till årsmöte 860307. I anslutning till mötet kommer
SM4KYN att berätta om UKV-trafik med hjälp av månstuds och
aurora.
Degerfors Rallyklubb kallar till ett möte om sambandsfrågor 0325.
Protokoll från månadsmötet 0303. Det enda förutom vanliga rutiner var diskussion om inköp av kortvågsrigg.
Vi hade fått en ny medlem, SM4LLP Lennart, som hälsades välkommen.
I en liten ruta hade man funnit likheter mellan en bofink och en antenn. Vari likheten består får var och en själv fundera ut. För att
bringa klarhet i ämnet startades en antennkurs omfattande 12 lektioner. Kursavgift för medlemmar 150 kr och för övriga 210 kr.
Kurslitteratur ingår.
Ett schema på en fältstyrkemeter från tidningen Elektron.
På baksidan ett roligt QSL-kort från VE2GFB i Canada.
QSP nr 2 1991
Ett nummer med många inslag inför eventuell sammanslagning
av SK4KR och SK4DE.
Ur innehållet: anteckningar av LLP från senaste månadsmötet
på Näset. Kallelse med dagordning till KR:s årsmöte 910408 i
Folkets Hus. Sex motioner till årsmötet. Kallelse till SK4DE:s
årsmöte som skulle hållas efter KR:s årsmöte i Folkets Hus.
Och en motion till DE:s årsmöte.
Övrigt innehåll: LLP en artikel om ARRL:s bulletinsändningar, om
kortvågstranceivern TS-I80S och om den gränslösa amatörradion.
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Två sidor testresultat och RPQ med ett referat från SM4 mötet i
Karlstad 910309.
SM4RPP/Alf

Kablar till salu
Klubben har i sitt förråd en del flerledarkabel av god kvalitet som
kan användas för att till exempel styra rotorn eller reläer i era
master. Om någon har sådana behov, hör av er till SA4AVQ eller
SM4RPP.
Kablarna som finns är:
Skärmad 2-ledare kan användas som 3-ledare
Oskärmad 3-ledare
Skärmad 6-ledare (3 partvinnade)
Skärmad 8-ledare
Se bilden intill!
Dessutom finns i vårt förråd
massor av koaxialkabel
RG-62 som har hälften så
stor dämpning som RG-58
men med karakteristisk impedans 93 Ohm, I vissa fall kan
man anpassa med ¼-vågstransformator på 68 Ohm.
MHz
RG-58 – db/100m
RG-62 db/100m

30
9
5

60
17
9

13

400
34
17

800
51
30

1000
56
35
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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

Ho-o, eller ho ho ho hoooo, eller klä vitt, klä vitt, ja,
mars är ju ugglelmånad – Red. känner till flera av
radiokamraterna som är ute och lyssnar efter
signaler i ugglereviren runt om i bygden.
- Och svanarna är här. Och staren…
Och krokusen har kommit upp!
Det är visst äntligen vår
i antågande…

…så gå ut och njut!
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