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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 januari 2012
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Kalendern:
Torsdag

12 01 12

18.30

Månadsmöte i klubblokalen

Första o. tredje
lördagen varje månad
Varje söndag

9.00

SSA:s HQ-nät på 3,750 MHz

09.00

SSA-bullen över Sunnerepeatern, 145.775
Op. SM4HBG Rolf

Varje söndag

09.30

… träffas vi som vill motionera
våra kortvågsstationer på 3,7585
MHz +/- QRM i en liten ring.
Välkommen att delta!

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
Sista numret av QSP för året 2011! Vi har jul om bara en vecka, när det här skrivs,
och än så länge är det ”grönt” som gäller. Det yr visserligen lite snöblandat regn i
luften, men prognoserna bådar en grön jul. Tänk så vi hade det för ett år sedan!
Men så är det ju, det är ömsom barmarksjular, ömsom halvmeterhöga drivor och
tjugo minusgrader. Och barndomens jular var alltid, ALLTID, snörika, så man fick
spänna på sej skidor och skridskor och ge sej ut på juldagstur… Åka bob!
Ha det gott, allesammans, och en God Jul och ett Gott Nytt År tillönskas Ni. Tack
för alla bidrag och uppmuntrande ord under året som gått!
Er red/UKV Karin
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Mötesprotokoll
Karlskoga Radioklubb
Protokoll från månadsmöte 2011-12-01

Närvarande: SA4AVQ, SM4XBC, SM4VWD, SM4RPP,
SM4IHY, SA4BDY,
SM4AMJ, SA4BKJ, SM4RHU, SM4DHP, SM4XUW, CARINA.
1. Ordförande RHU förklarar mötet öppnat.
2. Dagordningen lästes upp och godkändes.
3. Föregående protokoll lästes upp och godkändes.
4. Ekonomisk rapport från AVQ.
5. Rapporter
6. Övriga frågor
Batteri skall inköpas som backup till repeatern.
Inventarielistan ska gås igenom vid nästa möte
7. Nästa möte torsdag 12 januari 2012.
8. Ordförande förklarar mötet avslutat.
Kaffe med god kaka fick vi sedan.
SM4VWD Anders
Sekreterare
(Fast för omväxlings skull var det sekreterarens
sekreterare Carina som skrev)
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Välkomna i klubben
önskar vi
SM4 XUW Klas Andersson
och
Carina Stridlund, som hjälper oss
med våra ”papperstidningar”

En riktigt
God Jul
och
Ett Gott Nytt År
önskar styrelsen för Karlskoga Radioklubb,
SK4KR, alla sina medlemmar, annonsörer och
övriga radiovänner.
Väl mött på kanalerna igen på andra sidan
årsskiftet!
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Medlemsavgift 2012
Om 2 veckor är vi inne i 2012 och det är återigen dags att betala
medlemsavgiften.
Den är som tidigare 150 kronor för medlem och 190 kronor för
familj.
Sätt in den på Plusgirokonto 92 50 96-0.
Klubben behöver dom – och kassören skulle bli så glad om alla
betalade! Så gör det.
/Red.
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Viktigt inför de praktiska klubbaktiviteterna
framöver
På bra förslag från SM4RPP inför vi från och med nu ett litet radiomöte dagen innan den planerade klubbaktiviteten.
(Obs: Gäller ej månadsmötena som ALLTID hålls första helgfria
torsdagen i varje månad utom i Juli månad).
Eftersom vi annonserar ut våra aktiviteter främst via VHF-nätet på
söndagarna, men även via hemsidan, så når ju informationen de
flesta. Om det sedan tillstöter något förhinder, som t ex väder, vind
och sjukdom så är det ju svårt att veta vilka som lyssnat, eller läst,
våra utannonserade aktiviteter och därmed vilka som bör informeras
om förändring av, eller inställd, aktivitet.
Därför bör alla som har möjlighet lyssna på 145.750 (som täcker vår
klubbregion hyfsat) klockan 21:00 +/- 5 min dagen innan den
planerade klubbaktiviteten. Där kan man då informera varandra om
allt löper på eller om det tillstött något. Du som inte har möjlighet att
lyssna aktuell tid kan efter 21:00 och fram till aktivitetsstarten höra
av sig till den som håller i den planerade aktiviteten eller någon av
de andra som du misstänker lyssnat eller planerat att delta i
aktiviteten via telefon eller sms.
Om den som håller i aktiviteten inte själv kan hålla radiomötet 21:00
dagen innan så får informationen lämnas över till ordförande, vice
ordförande eller någon annan som har möjlighet att delge informationen över repeatern.
73 de SA4BKJ
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Nulägesrapport på tekniksidan (och lite till)
Så här vid årsslutet i den mörkaste av tiderna kan det kanske vara
intressant att läsa lite om läget just nu i alla pågående ”ärenden” som
ändå visar att vi håller hjulen snurrande. Året som gått har ju
inneburit mycket arbete som mer gällt byggnadsteknik än radioteknik. Kommande år bör sannolikt innebära mer radiorelaterade
projekt som i första hand hämtas från den lista som ni medlemmar
röstat fram samt lite profilering mot allmänheten och kanske rekryteringsarbete.
•
APRS: Vi har blivit 8 st nya aprs-användare (+ någon ytterligare som lurar i vassen) i klubben under det senaste året. I-gaten
har fått ny antenn. Digipeatern på Rävåsen har fått ny logik som ska
installeras. En digipeater i Kristinehamn är igång och fungerar bra.
Digipeater + antenn ligger klar för montering på Gruvön. Även om
nästan all utrustning på aprs-sidan är privatägd, eller tillkommit
genom donationer, så finns den i drift och är till för alla. Vill därför
på klubbens vägnar tacka alla som bidrar på olika sätt till detta!
•
APRS-tävlingarna: Nu när infrastrukturen är på plats och fungerar bör vi kunna åstadkomma en första tävling under 2012.
•
VHF-Repeatern: Flyttad och klar till nya kuren. Planen är att
först byta ut gamla sändardelen. Detta kommer innebära att den
täcker vår region lite bättre eftersom nuvarande effekt är ca 7 watt ut.
•
Lunedet: Mastbyte kommer att ske under 2012. Masten från
Näset kommer att resas. Planen är att man även ska kunna köra kortvåg från vårt QTH och i skrivande stund diskuteras antenn/antenner
för detta.
•
En ny inventarielista ska upprättas med utgångspunkt från
den mycket gamla som finns.
•
IP: Vi har fått masten som en gång ägts av NBJ (Nora Bergslags Järnväg, numera NBVJ). Vi har dock inte fått ”papper” på det
ännu. I farozonen är tyvärr strömtillgången vid IP. Vi har ett skrift8

ligt löfte sedan i somras, men det finns indikationer på att man vill
riva upp det löftet. Det vore mycket tråkigt i så fall, men än är inte
sista ordet sagt.
Efterlysning: Vi som brukar träffas på månadsmötena har bl a
diskuterat rotorn som satt i masten på näset. Är det någon som vet
var den finns eller kommer ihåg vart den tagit vägen så är vi
tacksamma för tips.
Slutligen vill jag (och å klubbens vägnar) tacka för det gångna året
och önska er alla en god jul och gott nytt radioår!
73 de SA4BKJ

Och så kommer det ett julkort till:

God Jul
och
Gott Nytt År
önskar
SM4UKV Karin
och
SM4POF Fredrik
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(Betald annonsplats)

Media City i Värmland AB

Nu är det jul igen
Och nu är det jul igen
Och julen varar än till påska…
med lite radio emellanåt!
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