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är medlemsblad för Karlskoga Radioklubb,  
SK4KR. 
 
Notiser och meddelanden mottages tacksamt till 
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Red. c/o Öman,  
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(Omslagsbild: Utsikt från klubbens repeater. 
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Kalendern: 
 
Torsdag   11 09 01 18.30 Månadsmöte i Nya lokalen (ingång på 

gaveln mot Karlbergsskolan. Parkering vid skolan.) 
Lördag 11 09 03 10-14 Fieldday 
Lördag 11 09 10 11- -- Loppis i Ölmbrotorp (kl. 09 för utställ.) 
    
Första o. tredje 
lördagen varje månad 

9.00 SSA:s HQ-nät på 3,750 MHz 

Varje söndag 09.30 Trafiknät över 80-m bandet.  3,760 
MHz 
Op. SA4BKJ Johnny 

Varje söndag 09.00 SSA-bullen över Sunne- 
repeatern, 145.775 
Op. SM4HBG Rolf 

Varje söndag 10.00 Lokaltrafiknät Karlskoga 
Radioklubb, SK4KR, 145.750        
Op. SM4PKA Sven-Erik 

Varje söndag 
21.00 SSA-bullen över Kinnekulle-

repeatern, 145.600                     
Op. SM6NJK Peter 

Tester:  2m/ 70cm/ kvartalstest /  Upplysn. hos –RPP el. –RPQ 

   
                 

                 Red:s funderingar 
 

Jaha, så var sommaren över! Även om 
det kan bli riktigt fina dagar i september 
också, så är det ju ändå höst i faggorna 

Det här är första QSP för hösten och det har ju hänt en hel del ute hos 
medlemmarna i SK4KR sen vi hördes av sist. Läs vidare om det längre 
fram. Så minns vi förstås alla fina QTH:n under sommaren – som POF 
härovan, precis där Gotland tar slut i söder. Det är bara branta stupet ner 
till vågorna!               73 de Red / SM4UKV Karin 
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Mötesprotokoll 
 

Karlskoga Radioklubb 
Protokoll från månadsmöte 2011-06-09 
 
Närvarande: 

SA4AVQ, SM4XBC, SM4POF, SM4IHY, SM4RHU, 
SM4VWD, SM4RPP, SA4BKJ. 

1. Ordförande -RHU förklarar mötet öppnat. 

2. Dagordningen läses upp och godkännes. 

3. Föregående protokoll läses upp och godkänns. 

4. Ekonomisk rapport får vi av -AVQ. 

5. Rapporter: 
Fielddayen blir första lördagen i September. Eventuellt i 
Villingsberg. 

6. Övrigt: 
Fortsatt efterforskning ang. masten på Rävåskullen. 
-BKJ har sammanställt svaren han fått på enkäten. 
Några medlemmar i klubben hjälpte till med 
radiosambandet på ATVtävlingen i Villingsberg 2/6.  

7. Nästa möte 1/9. 

8. Mötet avslutas, och kaffe med tilltugg serveras.                  
   

  SM4VWD AndersLundmark 

                Sekreterare 

 

 

Annons: Red. förmedlar ett anrop: Har någon en W3DZZ 
antenn till salu – eller om det inte finns en hel sådan, så är spolarna 
som hör till en sådan av stort intresse! Kontakta Red./UKV!  
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Karlskoga Radioklubb:  
Trafiknätet över  SK 4 KR – 4 
 
Nu har första halvan av år 2011 försvunnit. Trots att radiotrafiken 
över repeatern inte är så hög under veckorna, har många hörts  på 
trafiknätet. 27 olika signaler har hörts på frekvensen och ”checkat 
in”. 
Operatörer för nätet har varit 4 XBC Nisse + 4 RPPAlf + 4 RHU 
Terje samt 4 PKA Sven-E. 
Tabellen innehåller signaler som uppfattas med god hörbarhet, kan 
vara att någon signal fattas. Ha i så fall överseende med det. 
 

1 ggr 4 BDQ 
2 ” 4 BEY – 4 FDT – 4 FMF 
3 ” 5 YZE 

4 ” 4 CJY – 0 YNP – 4 AVH 
6 ” 4 UKE – 4 UGD -4 BCA 
8 ” 4 TFE – 4 VWD – 4 IDC 
12” 4 RAI 
14” 4 LLP 
16” 4 UKV – 4 XBC + de ggr han har 

kört nätet. 
21” 4 ATH – 4 AMJ – 4 OBQ 
22 ”    4 AVQ 
23 ”       4 JYH – 4 RPP – 4 KPS 

4 BKJ – 4  RHU 
24” 4 POF  

  
Trafiknätet har sänts varje söndag kl. 10,00 på frekvensen 145,750  
( R6). 
Du som har möjligheter: ”checka in ” på nätet. Bara ge Dig tillkänna. 
Håll amatörradion levande, vi hörs på banden. 
 
    73 de SM 4 PKA Sven-E.  
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  Ny D-star-repeater 
  

En ny D-Star repeater finns nu på Tossebergsklätten mellan Sunne 
och Torsby. Repeatern heter SK4NI-C och finns på 145.7625 MHz. 
  
Kaviteterna är under tillverkning så man kan idag endast mata ut 
2,5 W.  Repeatern är ansluten till Internet så det går att koppla sig 
vidare. 
     Gunnar/SM4IHY 

 
 

Höstens Fieldday – 3 september 
 
På månadsmötet i maj beslutade vi att vi skall ha en fieldday i höst. 
Klubbmedlemmar med anhöriga och även andra intresserade är väl-
komna. 
 
När: Lördagen den 3 september kl 10-14. 
Var: Torget på Villingsbergs Skjutfält. 
Hur hittar man: Från Karlskoga, åk E18 österut. I Villingsberg: 
sväng av vägen mot Villingsbergs Skjutfält (OBS! Högersväng och 
sedan under E18). 

Åk norrut genom Villingsbergs läger. Efter ca 2 km delar sig vägen. 
Välj vänstra grenen. Efter ytterligare knappt två km kommer en väg 
från vänster. Håll rakt fram. Strax efter det kommer en kraftig uppförs-
backe med sväng höger och när den är slut är du i en fyrvägskorsning. 
Det är dit du skall, så tvärstopp där! 

För den som har 2m radio sker inlotsning via 145.350 simplex eller 
145.750 duplex. 
Om Du har GPS är koordinaterna: latitud 59º 19.133’  long 14º 
42.595’ 
 
OBS! passera aldrig en stängd vägbom. 
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Vad skall vi göra: 
Köra radio så det ryker, på alla sätt fantasin tillåter och några till. 
Äta upp matsäcken (det är därför man går ut i skogen). 
Kontrollera i omgivningarna om det finns bär eller svamp. 
Umgås. 
 
Vad behöver vi ha med: 
Matsäck för eget behov. 
Sittunderlag och kläder efter väder. 
Ett gott humör.   --- Ja, och så förstås         !) 
 
Transportproblem: 
Kontakta någon i styrelsen. 

Om vi på grund av övningar på skjutfältet inte kan använda första-
handsvalet så har vi ett reservalternativ. 

Detta kommer att meddelas på följande vis: 
1. Du får ett mejl. 
2. På trafiknätet söndagen innan meddelar vi vad som gäller. 
3. På hemsidan kommer det att finnas information. 
4. Ring 0586-50926. 

RPP Alf, AVQ Henry 

 
 

ESAB-rallyt 

Lördagen den 18 juni kördes rallyt. Det var 5 specialsträckor med en 
sammanlagd längd av 61 km. För säkerhetssambandet svarade SK4TL. 
Fyra sträckor var mellan Svartå och Laxå och den femte söder om 
Laxå. 
191 deltagare var anmälda till tävlingen. I radiosambandet deltog från 
SK4KR: SM4TFE, -XBC, -RAI,- UGD, -RHU, -VLR, -AVQ.   

                                                                       AVQ Henry 
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Sensommarträff 
SK4KR och SK4IL  

 
Lördagen den 20/8 ordna-
des en radioträff med 
SK4KR som värdar i vår 
västligaste utpost, scout-
stugan i Kristinehamn.. 

SK4IL var inbjudna och ett antal fler amatörer slöt upp. Det var fika, 
korvgrillning och en bordet-runt-presentation. Totalt var vi ca 20 st 
och radiorelaterade ärenden diskuterades. En av höjdpunkterna var 
när SM4KYN plockade upp lilla ”stora” byggprojektet, där det var 
öppet att gissa vad det var och vilka data tingesten kunde prestera. 
Personligen vågade jag knappt gissa och hade jag gjort det hade jag 
både gissat på för hög frekvens och för låg effekt. Sanningen var 
imponerande. 
Tyvärr var det några som sett fram emot denna träff men inte kunde 
delta pga sjukdom. Vi hoppas de kryar på sig till nästa gång för vi 
var överens om att det ska gå fler tåg… 

   73 de SA4BKJ 

 
 
 
 
 
 

SM4RHU Terje 
tog några bilder – 
både inne och 
ute…
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Väl framme vid 
scoutstugan  blev 
det snart radioprat 
lite varstans… 
 

 
… inte minst kring grillen lite 
 senare…
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Repeaterkuren 
 

Just nu och närmaste tiden pågår ”finliret” med målning, golvmatta, 
håltagningar och elinstallationer. Lördagen den 24/9 är en planerad 
arbetsdag och den tänkta dagen för repeaterflytten. Alla som vill är 
välkomna och många behövs. Hoppas vi har tur med vädret och att 
vi kan blanda arbete med lite skitsnack om teknikdrömmar ☺ 
Välkomna, hälsar kurgänget! 

 

 
Näset 
 
Torsdagen den 4/8 
monterades vår mast ner av 
ett morgonpiggt gäng från 
klubben.  
 
Till vår hjälp hade vi en 
kran med förare som var 
bekant med masten. Han 
berättade att han en gång 
varit med och ställt upp 
den, så  världen är liten, 
även efter så lång tid.  
 
Hela arbetet gick mycket 
smidigt och snabbt. Det tog 
cirka 4 timmar från an-
komst till dess den var helt 
demonterad, borttranspor- 
terad och avlastad vid nytt tänkt QTH.  Om detta kommer mer under 
hösten i kommande nummer av QSP… 

73 de SA4BKJ 
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Teknikröstningen 
 

Under våren fick ju alla medlemmar chansen att tycka till om vad 
vi ska satsa på när det gäller teknik och aktiviteter. Ett antal alter-
nativ som hörts nämnas fanns med liksom möjligheten att skriva 
till egna förslag. Ca hälften av medlemmarna har svarat. 
    Detta är positivt och bra respons. Det är också inspirerande att se 
att många kan tänka sig att hjälpa till på många sätt t ex genom 
arbete och ekonomi. 
    Svaren har sammanställts och sorterats flera gånger utifrån olika 
kriterier som angiven prioritet, ekonomiskt stöd mm. 
    Resultatet nedan är ett snitt från de olika kriteriesorteringarna.  

 
 

Sorterat efter placeringssnittet i en rad 
sorteringar. 

  

Inriktning Platssnitt 

1: Räv + APRS-jakt  1.6 

2: Digi Krhmn 2.2 

3: Digi Stfs 4.2 

4: Echo SK4RKD 5.0 

5: Remote VHF IP 5.2 

6: UHF-länk Khmn RKD 6.6 

7: Remote HF lun 6.6 

8: Slutstegsbygge HF 7.2 

9: Sunne-länk 7.6 

10:D-star 8.8 

 
Under hösten kommer styrelsen, eller ev. tillsatt teknikgrupp, titta 
på vilka förutsättningar som finns och vad prislappen på de olika 
förslagen blir. Sedan blir uppgiften att kontakta ev. bidragsgiva-
re/sponsorer. 
   En idé kan också vara att kontakta signaler och andra teknik-
intresserade vilken typ av satsning de skulle vilja se för att bli 
medlem eller på annat sätt stötta vår verksamhet/aktivitet. 
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Följande övriga förslag som kom in var: 
 

Echolink i Kga men på annan plats 

Remote rigg HF i Kga men på annan plats 
PC-integration mm för att få in nya 
medlemmar 
Elektronik, processorteknik, embedded 
systems 

Klubbinterna kurser i nya lokalen 

Scrambling & digimods 

 
 
 

I enkäten ingick också en ”trafikaktivitetsröstning”. Utfallet blev 
enl. nedan 

 
Trafikröster  

80m-ring 8 

Etablera klubbfrekvens 80m 7 

27 MHz sektion 3 

CW-övn 3 

SSTV Vhf 2 

SSTV Hf 1 

 
Resultatet inspirerar till fortsatt 80-meterskörning när höstmörkret 
och temperaturen faller. 
   Antalet som vill öva/lära CW har ökat sen enkäten vilket är kul. 
Det hela kommer utspela sig live på VHF och blir en 
”distanskurs”. Alltså kör/lyssnar man från sitt QTH eller varhelst 
man själv vill bara man har hörbar förbindelse på direktfrekvens 
med Kristinehamn. CW:n kommer att börja från absoluta grunden 
så om någon ytterligare vill hänga på med start i höst så är det bara 
att höra av sig. Ni som anmält intresse kommer att kontaktas inom 
snar framtid. 

SA4BKJ 
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27,235 MHz från 300 möh 
 

En hälsning från Picasso och Hotel Mike som körde mobilt en fre-
dagskväll i augusti. 

En frekvens där etern stundtals sjuder av lokal radioaktivitet. Det är 
klart inspirerande att höra alla stationer och de som tar sig jobbet och 
åker upp på berg här och där, kör så det ryker. Stundtals Pile-up, inte 
en tyst minut och god stämning på frekvensen och frekvenserna 
intill. Ett tack till alla som bidrar till trafiken och gör detta 
möjligt runt om i Sverige. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

                                     73 de Picasso 

                      

 

 



 14 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  Telefonförtydligande till annonssidorna: 

Swedish Radio Supply 054 – 67 05 00 
Mobinet 054 – 13 04 0 
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          (Betald annonsplats) 
 

 

 
 

Media City i Värmland AB 
 

 


