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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 maj 2012 
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Kalendern: 
 
Torsdag   12 05 03 19.00 

 

Månadsmöte, klubblokalen 

 12 04 27-29  SSA Årsmöte i Umeå 
Lördag 12 05 05-06 10.00  Fieldday i Värmskog, se inbjudn. s. 16 
Lördag 12 05  12  Loppis på Slottsbron,       -”- 
Första o. tredje 
lördagen varje månad 

9.00 SSA:s HQ-nät på 3,750 MHz 

Varje söndag 09.00 SSA-bullen över Sunne- 
repeatern, 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 

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 

  
Äntligen kan alla små ludna humlor få komma ut och drumla igen!  
Rätteligen borde nu vintern ha rasar ut bland våra fjällar – men det ser inte 
riktigt så ut. Det är ju så kallat aprilväder emellanåt och även om vit-
sipporna också lyser i backarna, så kan man ju inte vara riktigt säker. Förr 
var det viktigt med vårstädningen – så det är en tradition som vi har följt 
upp i radioklubben: Vårstädning vid repeatern! Jag vet att ni var duktiga! 
(Ni slapp i alla fall tvätta fönster och sätta upp nystrukna gardiner….)  
Kanske vi får en liten bild så småningom? – Ha det nu så bra i den härliga 
vårsolens glans! Om det nu blir nå’n glans.   73 de UKV-Karin/red. 
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Mötesprotokoll 
 
Karlskoga Radioklubb 
Protokoll fört vid SK4KR månadsmöte 2012-04-12 
 
Närvarande: SM4RHU, SM4RPQ,  SM4RPP, SM4XUW, SA4BDY, 
SM4UKV, SA4BKJ, SA4AVQ, SM4IHY, SM4POF. 

 
§1 Dagordningen föredrogs och godkändes. 

§2 Föregående mötesprotokoll godkändes efter att ha lästs upp. 

 Årsmötesprotokoll måste innehålla personnamn och inte enbart 
signaler. 

§3 Kassören lämnade en kassarapport som visade att klubben har ca 
35t i kassan. 

§4 Det lämnades rapport från DL-mötet av SM4RPP. Från klubben 
deltog SM4RPP/SM4RHU/SA4AVQ/SM4LLP och en som 
undertecknad missade vem det var.  

 Totalt deltog ett 30-tal i mötet. 

§5 Övriga frågor (indelas a-e.) 

a. Arbetsdag på Lunedet 21/4.Transport upp kommer kl 9.00 så 
samling 8.30. En arbetsordning upprättas under veckan av 
SA4BKJ. 

b. Inget nytt om digipeatern i Grums. Kanske någon ska till LM-
dagen och påminner dem där. 

c. LM-Erikssondagen 5/5 i Värmskog arr av SK4IL, info finns på 
deras hemsida. 

d. Ny logik till SK4RKD diskuterades. Den ”norska” ska 
undersökas priser på, SM4IHY. 

e. Den Log-per-antenn, som köpes in till Lunedet fanns bara ett 
telefonmötesbeslut om, så mötet tog det formella beslutet om 
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detta inköp. Det fanns sedan tidigare (från Näsettiden) ett 
beslut om ett liknande inköp. 

§6 Nästa månadsmöte 3/5 i klubblokalen. 

§7 Ordförande tackade för visat intresse och mötet avslutades med 
att SA4BDY gav lite info om SMFF. 

Vid pennan SA4BDY Hans Modin. 

 

 
 
  

Protokoll fört vid fjärde distriktets vårmöte i 
Gustavsfors Bygdegård 31 mars 2012 

 
 
Närvarande: SA4ATZ, SA4AVH, SA4AVQ, SA4AVS, SA4AXV, 
SA4AZC, SA4BHW, SM4CPW, SM4DCE, SM4DDY, SM4DHN, 
SM4EFQ, SM4EPR, SM4FPD, SM4FPS, SM4GJS, SM4HBG, 
SM4IVE, SM4IYF, SM4JPD, SM4LLP, SM4MWH, SM4PCF, 
SM4PFA, SM4RGD, SM4RHU, SM4RPP, SM4SCF, SM4TU, 
SM4UOX, SM4VJG, SM4WKO, SM4XIV, SM4YRH, SM6HNS. 
Totalt 35 närvarade radioamatörer. 
 
1) Mötet öppnades av DL4, Rolf Tjäder. 
2) Beslutades att mötet var stadgeenligt utlyst. 
3) Till ordförande för mötet valdes Rolf Tjäder, SM4HBG. 
4) Till sekreterare för mötet valdes Mats Ericson, SM4EPR. 
5) Dagordningen fastställdes i föreslagen form. 
6) Till protokollsjusterare och rösträknare valdes Lennart 

Grone, SM4LLP. 
7) Till referent till QTC valdes Mats Ericson, SM4EPR. 
8) Föregående protokoll, från höstmötet i Lindesberg, finns 

sedan tidigare utlagt på distriktets hemsida på ssa.se, och 



 6 

fanns tillgängligt på mötet. Inga frågor fanns angående 
protokollet. 

 
9) Information från närvarande klubbar: 

Karlskoga Radioklubb, SK4KR, har 44 medlemmar varav 5 
damer. Första torsdagen i månaden har man månadsmöte. 
Söndagar kl 10.00 har man trafiknät via SK4RKD på 145,750 
MHz. Som lokalfrekvens används 145,350 MHz. Tidningen 
QSP utkommer 10 gånger per år. Förbättringsarbeten pågår på 
repeatern. Det finns tre APRS-noder i trakten Karlskoga-
Kristinehamn. Varje år har man en Fieldday. Hemsida finns på 
sk4kr.se. 
 
Radioklubben SK4IL har ett 30-tal medlemmar. Den 5/5 
arrangerar man en fieldday på LME-gården. Man driver en 
repeater på 70 cm bandet, och en APRS-nod ska monteras. 
Onsdagar klockan 19.00 kör man en ring på 145,250 MHz, 
efter en stund går man över till 144,300 MHz. Varje torsdag kl 
19.00 träffas man i klubblokalen. Senare i vår arrangeras en 
loppis. 
 
Samband Värmland, SA4SV, har ett 15-tal medlemmar. 
Medlemsavgiften är 50 kronor per år. Man upprättar 
radiosamband vid rallytävlingar och liknande 6-7 gånger per 
år. Störst är Swedish Rally, i år med 62 operatörer från flera 
medverkande klubbar. 
 
Karlstad Sändareamatörer Repeaterförening, SK4AV, har ett 
15-tal medlemmar och driver repeatern SK4AV/R på 
Blåbärskullen i Sunne. 
 
Lindesbergs Radioklubb, SK4EA, har 52 medlemmar. Ett 
pågående projekt är bygge av DipIt som donerats av SSA för 
att stimulera byggverksamheten. Fler byggprojekt genomförs 
också, som SDR-mottagare, transceivers med mera.  
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6-7 radiosamband genomförs per år. Förutom repeatern på 
Gillersklack är det aktuellt att få tillgång till en mast närmare 
Lindesberg med möjligheter till en lokalrepeater. På tisdagar är 
det öppet hus i klubbstugan, och en gång per månad är det 
månadsmöte. Hemsidan sk4ea.se uppdateras med jämna 
mellanrum. 
 
Örebro Sändaramatörer, SK4BX, har 60-70 medlemmar. Det 
byggs nya antenner till VHF-stationen. Fyrar finns igång på 23, 
13 och 3 cm, och fyren på 70 cm är på gång att återuppsättas. 
Man har pratat om att ta upp trafiknätet igen. En APRS-nod 
finns. Tyvärr har kommunen på sikt planer på att bebygga 
området där klubbstugan finns med bostäder. 
 
Västerdalarnas Amatörradioklubb, SK4WV, har cirka 30 
medlemmar. Repeater och APRS-nod. Man pratar om att starta 
en bulletinsändning till hösten. 
 
Rättviks Radioklubb, SK4YO, har ett 15-tal medlemmar. Man 
har svårt med rekryteringen och för en tynande tillvaro. 
Klubblokalen med tillhörande mast är fin, ekonomin är god. 
Månadsmöten genomförs. Största inkomstkällan är uppdrag 
som parkeringsvakter vid vårmarknaden. 
 
SK4TL Radio Team har 55 medlemmar. Man har aktiviteter 
som radiosamband, byggen och man kör radio. En repeater, 
SK4TL/R, finns, och till den har man en Echolinknod kopplad. 
En medlem har väderstation via APRS. Måndagar 21.00 körs 
trafiknät. Lokalkanal är 145,275 MHz. Hemsida finns på 
sk4tl.com. 
 
Radioklubben i Kopparberg, SK4UG, har cirka 20 medlemmar. 
Kvartalsmöten arrangeras i klubbstugan på Gillersklack. Där 
finns en APRS-nod, SK4UG-2. 
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Hagfors Sändaramatörer, SK4HV, är formellt vilande, men en 
amatörträff hålls på sommaren. Repeatern SK4HV.  D-
starexperiment drivs i Ekshärad. 
 
Degerfors Sändareamatörer, SA4DE, hade en fieldday förra 
året, men i övrigt inga aktiviteter. 

 
10) SM6HNS, Dick, informerade om SSA och kommande årsmöte. 

Föreningen har en liten styrelse på fem personer, som 
kompletteras av 70 funktionärer. SSA planerar att producera en 
lathund gällande QSL-distribution. Mötet konstaterade att 
reglerna för verksamheten inte är så tydliga. Det arbetas för att 
hemsidan ssa.se ska få en ny, mer lättarbetad, plattform. 
Utbildningsboken reviderades för ett par år sedan och finns nu 
även som talbok. Trafikhandbokens nya upplaga blev klar under 
fjolåret. Dick berättade så om SSA:s ungdomssatsning med 
SA5BJM som koordinator, med utbildning, svenskt läger samt 
deltagande i Friedrichshafen och ett internationellt 
amatörradioläger i Belgien. Vi uppmanades att ta hand om de 
nya amatörerna, så att de lättare kan komma in i amatörradions 
fascinationer. SSA:s kansli har flyttat några meter i samma hus, 
och skall förutom Therese också inrymma Jonas, SM5HJZ, i 
samband med att Eric, SM6JSM, pensioneras. Dick nämnde om 
fjolårets NRAU-möte med efterföljande IARU-möte i Sydafrika, 
där Anders, SM6CNN, valdes in i IARU Executive Committee. 
Till årsmötet finns en motion inlämnad angående tonöppning av 
repeatrar. Styrelsen föreslår att anta förslagen som en 
rekommendation och därmed anse motionen besvarad. Lars, 
SA4AVH, berättade att han läser QTC som taltidning, och att 
efter lite inkörningssvårigheter så fungerar det riktigt bra! 
Taltidningen skapas av en syntesröst som läser en bearbetad 
PDF-upplaga av tidningen. Rolf, SM4DDY, önskade framföra att 
QTC är en trevlig tidning, och att redaktören inte borde publicera 
långa insändare med klagomål. Rolf, SM4HBG, konstaterade att 
bulletinen blivit förbättrad sedan SM1WXC återinträtt som 
redaktör. Det framfördes att repeaterlistorna på ssa.se inte är 
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uppdaterade, vilket har att göra med att posten som 
repeaterkoordinator är vakant. Tages lista är nyligen överlämnad 
i en senaste version från SM6GDL. 

11) Rolf, SM4HBG, har tidigare meddelat att han inte önskar bli 
omvald som DL4. Valberedningen, som har bestått av Mats, 
SM4EPR, Curt, SM4CPW samt Bo, SM4SEF, har till nyDL4 
föreslagit Stefan Hedlund, SM4YRH. Stefan presenterade sig 
själv för de församlade. Han tog certifikat 2003- I SK4TL är han 
webbmaster, driver klubbens Echolink samt deltar i 
administration av radiosamband. Han sitter också i styrelsen för 
FRO Örebro, och jobbar med Nationella Sambandsenheter 
(NSE) i samverkan med MSB. Stefan är intresserad av 
rekrytering, och har jobbat med ungdomar tidigare. Något annat 
förslag till DL framkom inte vid mötet. 

12) Stefan, SM4YRH valdes till DL4 för en period av två år. 
13) Till valberedning omvaldes Mats SM4EPR, och Curt, SM4CPW. 

Bo, SM4SEF var inte tillfrågad, varför Rolf, SM4HBG, ämnade 
ta upp frågan med honom inför ett fyllnadsval vid höstmötet. 

14) Beslutades att höstmötet arrangeras av SK4TL. 
15) Lasse, SM4IVE, berättade och visade bilder från bygget av sin 

jätteparabol med en diameter på 13 m. Han spelade också upp 
ljudklipp från trafik såväl via EME som aurora. 

16) Håkan, SA4AXV, berättade om sin Hot spot för D-star i 
Ekshärad och om D-star repeater på Tossebergsklätten. 

17) Roy, SM4FPD, berättade om de olika repeatrar och länkar som 
finns i Värmland, samt delade ut en lista med information om 
dessa. 

18) Under övriga frågor passade Mats, SM4EPR på att överlämna en 
blombukett till avgående DL, Rolf, och tacka för de sex år han 
ställt upp för oss amatörer och SSA. 

19) Mötet avslutades. 
 
Före och under mötet serverades kaffe, dricka, goda smörgåsar och 
varm korv. Roy, SM4FPD, visade utrustning från SRS. Efter mötet 
var det många som stannade till hos Lars-Bertil, SM4DHN för att 
titta på hans parabol och övriga anläggningar. 
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Mats Ericson                        Rolf Tjäder                                    
SM4EPR  SM4HBG   
Sekreterare                          Ordförande 

Lennart Grone SM4LLP                                                       
Justerare 

 

 
 
 

 
 

Rapport från DL4-mötet 
 
Lördagen den 31:e mars hade det kallats till distriktsmöte i 4:e dist-
riktet. Mötet gick av stapeln i bygdegården i Gustavsfors i Gustav 
Adolfs församling i Hagfors stad. Eller i Gustava som det heter på 
hemmaplan. Arrangörer var DL4 Rolf och ”Hagforsgruppen” som 
den numera något geografiskt splittrade klubben HASA kallar sig. 
Som jag har hört träffas de numera någon gång om året på någon 
trevlig plats under gemytliga former. 
 
Från SK4KR drog det som man nästan kan kalla det vanliga gänget 
RHU, AVQ, LLP och RPP upp genom de östra värmlandsskogarna 
till mötet. Där tillstötte IYF numera inte bara karlskoging i SK4KR 
utan också dalmas i SK4YO. 
 
Vid ankomsten kunde man förfriska sig med rejäla smörgåsar och 
diverse drycker som entusiasterna i hembygdsföreningen fixat. Så 
det var bara att slå sig ner, stoppa i sig och utbyta åsikter med andra 
tillresta. För den som under förhandlingar och föredrag kände sig 
hungrig fanns smörgåsar, varmkorv och annat livets goda tillgängligt 
hela dagen. Det påstods också att man kunde få frukost morgonen 
därpå. Men jag undrar jag, med tanke på den dagens datum. 
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Mötesdeltagare: 
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Men här bjöds inte bara på lekamlig spis utan även andlig sådan. 
Detta emedan Roy hade dukat upp ett bord med läckerheter från 
SRS. Här fanns också ett reabord med diverse elektronikkomponen-
ter. 
 
Vad som under själva 
mötesförhandlingarna sig 
tilldrog hoppas jag 
framgår av mötesproto-
kollet.  
Vi fick ju bland annat en 
ny distriktsledare,  
 
SM4 HBG Rolf 
lämnade, SM4YRH 
Stefan kom 

Avgående och tillträdande DL4 
 
 

 
 
Efter mötesförhandlingarna hölls 
några intressanta föredrag. 
 
SM4IVE visade bilder från sitt 
parabolbygge och spelade upp 
några exempel på EME trafik. 
 
SA4AXV Håkan berättade om D-
starverksamheten i Exhär och om 
D-stardigipeatern på Selmas 
Gurlita Klätt. 

SM4DHNs antenner 
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SM4FPD Roy presenterade en lista över amatörradiolänkstationer i 
Värmland. Inte mindre än 16 st. Han berättade också om deras data 
och egenskaper. 
 
Efter mötet var det förflyttning till företaget Labetec. Där höll 
SM4DHN Lars-Bertil öppet hus i sin fabrik och amatörradioanlägg-
ning. 
Som ni nog förstår var också det här godis för teknikhungriga 
amatörer. Så här var det trångt på vissa ställen. I synnerhet i 
schacket, en miniatyrkopia av NASA:s rymdbas, där satt DHN själv 
och demonstrerade sin fantastiska apparatur: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SM4DHNs schack 

 
Men tyvärr tar även roliga dagar slut och det blev dags att dra söder-
ut igen. Hemfärden gick lika galant som resan upp. Som tur var 
stannade vi till vid Nordmarks hembygdsgård så att några av passa-
gerarna fick rätta till en viss överkonsumtion av drycker i Gustava. 
Då vi passerade Filipstad klarade vår pilot galant av den luriga 
rondellen. Men han hade ju övat några gånger. 
    SM4RPP Alf 
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Före mikrodatorernas tid,  
                då transistorerna var kugghjul… 
 
Våra besök i Hagfors satte sina spår så här kommer ännu lite mer: 
Den som är tillräckligt gammal vet att där Statoil nu ligger vid 
Strömsbro låg tidigare ett stort ungkarlshotell. Där bodde i huvudsak 
tjänstemän från Bofors. En av dem var ingenjören David Olsson, 
Klockolle kallad.  
 
En gång när jag var gissnings-
vis sex år fick jag följa med 
min pappa till Klockolle för att 
beundra ett mekaniskt mäster-
verk, ett av David konstruerat 
och byggt kalenderur som tagit 
honom tio år att färdigställa. 
 
David hade sina rötter i Hag-
fors så där hamnade skapelsen 
vid hans bortgång. För den som 
vill ta en titt på det märkliga 
uret står det och tickar i Hag-
fors Stadshus.  
 
Som ni kan se av beskrivningen 
på nästa sida klarar uret de 
konstigaste beräkningar av ti-
der och annat både på jorden 
och i universum. Om det där 
med sommartid hade varit 
”uppfunnet” på den tiden hade 
uret säkert klarat det också. 
Även utan styrning från Tysk-
land.              SM4RPP 

(Susan på kulturförvaltningen i Hagfors har hjälpt 
mig med material.) 
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INBJUDAN 
 
SK4IL Radioklubben i Grums inbjuder 
Karlskoga- klubbens medlemmar till våra 
arrangemang: 
 
Fieldday 5-6 maj 
Vid LM Ericssons minnesgård i Vegerbol 
Värmskog. 
Start lördag kl 10,00 Möjlighet till övernattning i 
militärtält. 
Tag med egen mat och dryck. 
 
Loppis på Karba 12 maj 
Vi arrangerar en loppis vid klubblokalen på Karba 
Ga. Slottsbron. 
Ingen avgift, tag med eget bord eller sälj från 
bakluckan. 
Servring av kaffe och våfflor. 
 
Mer information finns på SK4IL:s hemsida. 
 
 

VÄLKOMNA 
Styrelsen SK4IL 
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Påminnelse: 
Henrik kommer – SM4UKE! 
 
Här kommer här en liten påminnelse om nästa månadsmöte 
2012-05-03 – om bara två veckor!  
 
Om ingenting kommer och tränger sig emellan kommer Henrik Olsson 
från elsäkerhetsverket till mötet. Han berättar om sitt jobb och om regel-
verket för EMC, Electro Magnetic Compatibility. Och naturligtvis svarar 
han på kluriga frågor. 
 
 
 
 

Månadsmötet 2012-04-12 
 
Så blev det lite plats över den här gången och det kan vi väl ägna åt att  
tänka tillbaka på senaste månadsmöte.  
 
SA4BDY berättade om ”sina härjningar i våra naturreservat” som annon-
serades i förra numret av QSP och visade sin utrustning. Med hjälp av 
dator guidade han oss mellan olika tillfälliga QTH:n och berättade om 
allehanda klurigheter hur man kunde bete sej om man råkade stå i hörnet 
mellan två reservat eller hur man skulle tackla älgar som kom promene-
rande bland våglängderna eller hur man inte bör ta sej uppför branta hala 
backar med sommardäck eller hur man har skaffning med sej och inte får 
missa att också njuta av reservatet och dagen. 
 
Inte minst berättade han om hur man fick ligga i för att besvara alla anrop 
och ropa själv … Vi fick höra exempel, QSO:n i raketfart. Det var en 
väldigt trevlig ”föreställning” som faktiskt gav lite mersmak.  
 
Till sist visade också SM4RPP ett bildsvep från ett vackert norrländskt 
älvlandskap. Det är ju riktigt roligt när det händer något så här trevligt på 
mötena tycker SM4UKV, som dessutom vill ge AVQ en eloge för socker-
kakorna! 
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          (Betald annonsplats) 
 

 

 
 

Media City i Värmland AB 
 
 

 

 
Det har varit ett fasligt signalerande i luften 
de senaste veckorna! Det har gällt att göra sig 
uppmärksammad och om jag har förstått det 
rätt så är det CQ CQ CQ på en rad olika 
tungomål!  

Det är fasligt trevligt med trastens sång i furuskogens lunder, och om 
man nu inte kommer så långt som till furuskskogen, så är det ett väldans 
hallå bland de andra bevingade sommargästerna i stan också.  
                  Glad vår! 


