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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 september 2013
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Kalendern:
Torsdag

13 09 05

Månadsmöte, Klubblokalen

19.00

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

Varje söndag

10.00

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

Lokaltrafiknät Karlskoga
Radioklubb, SK4KR, 145.750
Op. SM4PKA Sven-Erik
19.00 Marknätet över repeatern, 145.600
Varje söndag
Olika operatörer
Tester: 2m/ 70cm/ kvartalstest / Upplysn. hos –RPP el. –RPQ
Red:s funderingar
Augusti kom fort i år – kanske den gör det varje år. Men…
Nu är det i alla fall höstdags på alla fronter. Skolorna börjar.
Trädgårdsland och bärbuskar ska vittjas. Svamp har börjat dyka upp - det
lär bli ett fantastiskt Karl Johan-år. Ja, och så är det föreningar som drar
igång. Radioklubben har varit hörbar på många sätt under sommaren,
synbar också för den delen. Läs om våra insatser i rallyskogen lite längre
fram i texten. En del riktigt långväga kontakter har tagits – delvis med
datorns hjälp. Det är fantastiskt att kunna sitta långt bort i världen och
ändå låta som om signalen kom därhemifrån…
Well, folks, nu kör vi! Välkommen till hösten och kontakterna! Välkomna
säger vi också till våra nya annonsörer!
Red./ UKV Karin
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Mötesprotokoll juni
Protokoll fört vid månadsmöte 130613 med SK4KR
Närvarande:
SM4RHU, RPP, RPQ, XBC, TFE, IHY, AVQ

Före mötesförhandlingarna fick vi information av kommunens
konsumentrådgivare Marianne Stenström.
Det blev en nyttig information om vad som gäller och vad man bör
tänka på när man köper varor och tjänster.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mötet öppnades.
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.
Kassören lämnade ekonomisk rapport.
Bemanningen vid hästtävlingen i Laxå 6:e juni diskuterades.
Vid nästa möte kommer TFE Kent att informera om Rakel.
Vi beslutade att ha en information och diskussion om
radiosamband vid tävlingar. När beslutas på nästa möte.
7. Nästa månadsmöte 5 september 19.00.
SA4AVQ Henry

Det pågår en del förbättringar kring våra master och antenner och datorer och ibland kan väl kanske tålamodet tryta hos någon – men
ingenting är bortglömt, allting tar sin tid – och framför allt är det bara
att vara tacksam över att någon vill ta av sin tid att göra arbetsinsatser
som t.ex. däruppe vid vårt repeater-locus. Det lär väl finnas en del att
göra i höst, det sägs att den föregående lilla byggnadens ”hyresgäster” har hittat vägen till den nya. Låt oss hoppas att dom inte
hittar in!
Hösten är här.
Verksamheten går i gång. Glöm nu inte att komma till mötet,
se ovan, den 5 september och ta del av vad som händer!
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Karlskoga radioklubbs trafiknät
januari-juni 2013.
Trafiknätet har hållits varje söndag med op. SM4PKA och med
hjälp av SM4XBC.
Många signaler har ”checkat in” på klubbens trafiknät. Detta visar
ett visst intresse av amatörradio. Trevligt.
26 St. stationer har deltagit med rapporter och info.
Antal ggr. och signal .
25 = AVQ – KPS –RPP – POF.
22 = RHU
20 = UKV
19 = OBQ – XBC
15 = ARH
13 = BKJ – XUW – JPD
12 = FMF
8 = AVs - BDY
7 = UGD – RAI
6 = IDC

5 = TFE
4 = 0YNP/4
3 = CJY
2 = AVE - UKE
1 = 5YSL-HBG- IHY- KYN

När man ser att så många vill deltaga på trafiknätet, så finns det
fortfarande intresse av amatörradio.
Så glöm inte nätet på söndagarna.

Kl. 10,00 på frekv. 145.750.
73 de 4PKA + 4XBC
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Sommar i rallyskogen
Första tävlingen var Rally Karlstad den 1:e juni.
RHU och AVQ fanns på SS1 Bäckhult.
Därnäst var det dags för Midnattssolsrallyt som kördes under 3 dagar
med Karlstad som start och mål.
18:e juli SS7 Långserud, AVQ vid målet.
19:e SS16 Torsked, AVQ mitt på sträckan.
20:e SS23 Lundsberg, YNP och AVQ vid målet.
Nästa tillfälle var Killingen 10:e augusti.
På SS3 Resbol sköttes sambandet av RHU, YNP och AVQ.
På två sträckor var avståndet mellan start och mål så kort att det räckte
med handapparat. På övriga sträckor krävdes både bättre antenn och
mer effekt. Rallybasen har ibland önskemål om en radio som lyssnar
på basens frekvens vilket också kräver 2 antenner,
Strålande sommarväder utom sista gången då det åskade och regnade
hela tävlingen.
SM4AVQ Henry

Kolla vad SM4XBC hittat!
http://tekniksnack.se/index.html
Nils-Erik Karlsson
http://www9.hemsida.net/sm4xbc
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Rolig souvenir med många frågetecken???
Också i år har SM4POF och SM4UKV tillbringat en semestervecka
borta i Uppland och i omedelbar närhet av Vallby radiostation. Vi har
skrivit om den tidigare här i QSP och behöver inte dra hela historien
igen om den stora mottagarstation som byggdes 1939-1940, där
SM4POF:s morfar (och således SM4UKV:s fader) var en av de första
telegrafisterna. Men det här senaste besöket hade en poäng…
Efter rundvandring på ägorna och i stor beundran över hur man har
kunnat förvandla en trist grå betonglåda till intressant bed-andbreakfast- och konferensplats avslutades besöket nere i de obeskrivbara källarvalven. Där finns förutom en låst avdelning för trafik som
ännu pågår i Televerkets regi ett antal gamla verkstäder och utrymmen, där allsköns ”bråte” finns. Det blev ett rotande i lådor och
kartonger med löftet att ”hittar du nåt spännande, så ta det som en
souvenir”. Och det är klart 4POF hittade! Det vore olikt honom annars.
Men den här gången gjorde han verkligen ett fynd.
Titta, ropade han, en stämgaffel, i sin originallåda! Men den är ju jättestor! Och det är inte sån där som vi har hemma på pianot. Den är märkt
125 Hz. Varför finns den här? Vad har den använts till?
UKV gissade på någon slags kalibrering – det fanns ett antal mätstationer att övervaka. Men väl hemma slog vi på frekvenser och kom
fram till att det var tonen D. (Vad då – fanns det tenorer i det fördolda
därute?) Men senare googlade vi på ”stämgaffel” och hittade något så
spännande som stämgaffelgenerator! (Och radiomuseum.)
Har någon av QSP:s läsare några kommentarer, erfarenheter, byggt
någon själv – eller vad används den till --- så skriv och berätta! Det var
ett så spännande reseminne, en så kul souvenir, att vi gärna vill veta
mera!
73 hälsar SM4UKV och SM4POF!
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(Betald annonsplats)

Media City i Värmland AB

Augusti.
Daggfriska mornar. Temperaturen faller.
Det är skördetid.
Vem av läsarna känner till begreppet
”ronna”? Eller kanske det stavas ”rånna”? Hör av Er!
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