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(Ni som får QSP på nätet: Gå upp i förstoring, när Ni tittar på bilderna! Det är dom värda!)

Deadline för nästa QSP den 20 oktober 2011
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Kalendern:
Torsdag

11 10 06

Lördag

11 10 22

Första o. tredje
lördagen varje månad
Varje söndag

Månadsmöte i Nya lokalen (ingång på

18.30

gaveln mot Karlbergsskolan. Parkering vid skolan.)

Distriktsmöte, se sid. 6
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 Kinnekullerepeatern, 145.600
Varje söndag
Op. SM6NJK Peter
Tester: 2m/ 70cm/ kvartalstest / Upplysn. hos –RPP el. –RPQ

Red:s funderingar
När det här skrivs är det höstdagjämning – men en titt i
kalendern säger att vi har både ”sommartid” fortfarande,
ännu en månad, och sommartemperatur. Dygnsmedeltemperaturen på 10 grader är ju gränsen. – I skrivande stund har det gjorts
en stor insats i repeaterbygget. Vi får en rapport lite längre fram i den här
omgången av QSP! Tack Ni som jobbat!
73 de Red/ SM4UKV Karin
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Mötesprotokoll
Karlskoga Radioklubb
Protokoll från månadsmöte 2011-09-01
Närvarande:
SM4IHY, SM4POF, SM4RHU, SM4RPP, SM4UKV, SM4XBC, SA4AVQ

1. Ordförande RHU förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen lästes upp och godkändes.
3. Föregående protokoll lästes upp och godkändes.
4. Ekonomisk rapport från AVQ.
5. Rapporter:
Masten på Rävåsen har klubben fått.
Containern som vi får disponera måste flyttas närmare masten.
BKJ driver detta ärende.
6. Övriga frågor:.
▪ I våra räkenskaper finns en post som är depositionsavgift för
nycklar till vår lokal på Näset.
Denna skuld till medlemmarna borde vi försöka reglera med
medlemmarna.
Mötet beslutade att vi skall uppmana medlemmarna att lämna
tillbaka de i dag oanvändbara nycklarna och om de så vill få igen sin
deposition.
▪ Styrelsen vill få förslag på program till höstens och vinterns
månadsmöten. .
7. Nästa möte torsdagen den 6 oktober.
8. Ordförande förklarade mötet avslutat.
SA4AVQ Henry, sekreterare
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Nycklar till vår lokal på Näset
Vid vårt senaste månadsmöte fattades beslut om att uppmana
medlemmarna att lämna igen nycklarna till Näset.
När Ni gör det, tala då också om ifall Ni vill ha tillbaka
depositionsavgiften.
Försök att göra detta senast sista oktober.
SA4AVQ Henry
Saravägen 27 69154 Karlskoga
0586-50926

Höstens Fieldday
Årets fieldday hölls på Torget på
Villingsbergs skjutfält lördagen
den 3 september. I fieldayen
deltog: SM4POF, RAI, RHU,
RPP, TFE, UGD, VWD, XBC,
YNP, SA4BDY, AVQ.
Vid vindskyddet reste RPP en mast med 2m och 70cm antenn. RHU
satte upp en 80m antenn utefter vägen. När antennerna var resta och
grillen i vindskyddet var tänd fick vi besök av jaktlaget vars
vindskydd vi lånade. Det var en livlig trafik av bilar över ”torget”
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beroende på att hemvärnet genomförde prov av hundpatruller för att
kontrollera bevakningshundarnas och hemvärnmännens kunskaper.
Torget är ett bra ställe att köra radio ifrån, det är 200 m högt och
långt från störningskällor. Vi hade en trevlig dag i vackert väder.
AVQ Henry

Distriktsmöte i Distrikt 4
Alla SSA medlemmar och andra intresserade
inbjudes till distriktsmöte, i 4:de distriktet.
Plats Lindeskolan Nyborgsgatan i Lindesberg
Tid Lördagen den 22 oktober 2011.
Samling med kaffe och smörgås kl 09,00
Mötet börjar kl 10,00
På dagordningen:
Korta föredrag om aktuella aktiviteter.
Information från klubbar och SSA
Inlotsning på 145,475 MHz
Välkomna
Lindesbergs Radioklubb SK4EA
DL4 / SM4HBG Rolf Tjäder
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Repeatern

Lördagen den 24/9 var arbetsdag och den tänkta dagen för repeaterflytten. När det här skrivs (och QSP strax skall levereras) var arbetsstyrkan uppe på kullen fullkomligt utmattad efter att ha kämpat med
själva flytten från 8 på morgonen till 18 på kvällen. (Som tur var, var
det strålande väder!) Det var många arbetsuppgifter som skulle
utföras, bland de tyngsta den när det tunga plåtskåpet skulle baxas
uppför bergknallen och in i den nya kuren. Först hade man fått såga
upp ett hål på baksidan av den gamla kuren för att överhuvudtaget få
ut skåpet. Ja, och till sist skulle ju den gamla kuren rivas, till stort
bekymmer för alla de många tusen myror som levt gott däruppe i
värmen i flera år. SKMyra KR blev SK4 KR igen – och när alla
myror var borta, alla barr hade yrt färdigt från myrpalatset (och BKJ
och AVQ hade skakat av sej det värsta), alla ledningar kopplats ihop
och strömmen slogs på, ja, då var det ett ganska förnöjt arbetslag som
provade kommunikationerna. Och si, det kom bland annat ett anrop
från en sändaramatörkollega i Karlstad – som sände över datorn från
San Fransisco! Nöjdare kunde väl Gunnar IHY och de andra knappast
bli? Inte RHU Terje heller, klubbens ordförande…
Här presenteras ett urval bilder från arbetsdagen (tagna av BKJ och
RHU) – och alla vi som inte var där kan bara säga
ett stort och varmt tack för gott jobb!
/Red.
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Det jobbades,
både högt och lågt
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Å hej….
… plåtskåpet…
Ett kapitel för sig

(Det finns massor med
fina bilder som RHU och
BKJ tagit. En del kommer
nog på hemsidan så småningom!)
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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
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