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  QSP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidskriften utkommer med 
10 nr om året. 

 
 
är medlemsblad för Karlskoga Radioklubb,  
SK4KR. 
 
Notiser och meddelanden mottages tacksamt till 
nedanstående adress: 
Red. c/o Öman,  
Valåsen Gamla Jägmästargården 55  
691 94 Karlskoga.  
E-post: karin.oman@oreline.net.  
Hemsida: www.SK4KR.se  
 
Klubbens officiella adress: 
Karlskoga Radioklubb  
c/o Gunnar Nordqvist 
Klarbärsvägen 81 
69147 Karlskoga 
 
(Plusgirokonto: 92 50 96 – 0. Karlskoga Radioklubb.) 
 

(Omslagsbild: Utsikt från klubbens repeater. 
Fotogr. Ur Hembygdsfören. Saml.) 
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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 18 december  2013 
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 Kalendern: 
 
Torsdag   13 12 05 19.00 Månads-/jul-/möte,  

Hembygdsgården i Karlskoga 
 

   
    

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 
19.00 Marknätet över repeatern, 145.600                     

Olika operatörer 

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

                                  
 

    Red:s funderingar  

Minns i november, den ljuva september, 
          den tid då äpplet faller  moget. 
Grå är november  ….. och  Mörk är december … 

… men det är nu vi urrar ihop oss framför brasan och sticker in ett 
honungsdroppande äpple på en pinne och ventilerar livets gång 
med några närstående och har det lite koseligt en stund. Eller åt-
minstone samlas på hembygdsgården i Aggerud i Karlskoga, fram-
för brasan i den stora öppna spisen, och äter julsmörgås efter att ha 
avverkat årets sista klubbmöte… för Du kommer väl? Vi ses! Red. 
laddar opp med lite folkloristiska funderingar! Hon är ju ”hemma i 
gården”.                                                                   Red-UKV 
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Mötesprotokoll november 
 

Karlskoga Radioklubb 
Protokoll från månadsmöte 2013-11-07 

Närvarande: SM4RHU,-RPP,-RPQ,-XBC,-TFE,-IHY,-SA4AVQ. Vid 
slutet av mötet kom LLP och SGC. 
 

1. Ordförande RHU förklarade mötet öppnat. 

2. Dagordningen lästes upp och godkändes. 

3. Föregåede protokoll lästes upp och godkändes. 

4. Ekonomisk rapport från IHY. 

5. Rapporter: 
I D4-mötet på Skifwegården på Forshaga Hembygdsgård deltog 
RHU, RPP och AVQ. 

Protokoll från mötet kommer i QSP. 

Ett erbjudande från nummerupplysningen.se om att få vårt 
telefonnummer i en databas arkiveradaes i papperskorgen. 

XBC rapporterade att repeatern krånglar ibland. 

6. Övriga frågor: 
Julsmörgås vid decembermötet 13-12-05 diskuterades. 
Problemet är hur många som kommer. RHU, RPP och AVQ gör 
ett förslag som innebär att med tillräckligt många blir det Hem-
bygdsgården, i annat fall vår klubblokal. 

TFE skickar ut inbjudan. 

Orsaken till att LLP och SGC kom på besök var att de ville köpa 
AMJ:s mast. 

Detta var en nyhet för de flesta av oss på mötet. Vi lovade att 
snarast ha ett extra styrelsemöte och sedan komma igen med 
besked. 

7. Nästa möte torsdagen den 5 december. 
8. Ordförande förklarade mötet avslutat.           

   /SA4AVQ Henry 
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               Mast till salu 

SK4KR har beslutat att ta in anbud på en av klubbens master 
då flera amatörer visat intresse. Det är en 18 meters 
aluminium mast i bra skick bestående av tre sektioner och 
fäste (vårgårdamast). 

Skriftligt anbud ska vara klubben tillhanda 

 senast 2013-12-04. 

Styrelsen förbehåller sig rätten att inte sälja om budet anses 
för lågt (styrelsen avgör genom röstning för eller emot). Vid 
flera inkommande bud är det högsta anbudet som bedöms, 
dvs ingen auktionsmässig budgivning.  

Anbud lämnas till någon av följande signaler: SM4RHU, 
SM4IHY, SM4XUW, SM4TFE, SA4AVQ, SA4BKJ  

Masten finns för avhämtning i Karlskoga. Till närliggande 
kommuner kan eventuellt transport ordnas mot ersättning 
enligt överenskommelse. 
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Protokoll från distriktsmöte 
 

  
 
2013-10-26 
PROTOKOLL DISTRIKT4-MÖTE 
 
Plats: Skifwegården, Forshaga 
 
Närvarande: SA4CDC, SA4AVS, SA4CDK, SM4DDY, SA4AZC, 
SM4SEF, SM4JHK, SM4RPP, SM4RHU, SA4AVQ, SA4AVH, 
SM4YRH, SM4LLP, SM4DF, SM4CEL, SM4HBG, SM4SCF, 
SM4MWY, SM4PCF, SM4VJG, SM4ALK. 
 
Kök: Inga-Britt Tjäder (XYL de SM4HBG) 
 
Innan mötet hedrades SK medlemmar med en tyst minut. 
 
§1 Mötets öppnande 
DL4, Stefan SM4YRH, hälsade närvarande välkomna och förklarade 
distriktsmötet öppnat. 
 
§2 Mötets utlysande 
Mötet förklarades stadgeenligt utlyst via hemsida, SSA-bulletin och 
QTC. 
 
§3 Val av mötesordförande 
Till mötesordförande valdes SM4YRH/Stefan. 
 
§4 Val av mötessekreterare 
Till mötessekreterare valdes SM4SEF/Bosse. 
 
§5 Fastställande av dagordning 
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Föreslagen dagordning fastställdes. 
 
§6 Val av protokolljusterare 
Till att justera mötesprotokollet valdes SA4AVS/Christer. 
 
§7 Föregående protokoll 
Protokoll från distriktsmötet i Falun 213-05-11 lades till handlingarna. 
 
§8 Information från närvarande klubbar 

• SK4IL: 40 tal medlemmar. Studiebesök vid Brattforshedens 
krigsflygfält, fieldday vid LME-gården i Värmskog. Studier av 
Arduinokrets och Visal Basic. Möten på torsdagar från kl 19 
och trafiknät på 2 m på onsdagskvällarna 

• SK4UW: Repeater på Valfjället 70 cm ska upp under 
morgondagen. APRS ur funktion f n. Klubben har 15-tal 
medlemmar men blygsam aktivitet. Medlemsavg 0 kr efter att 
första året vara 100 kr. Ingen lokal. 

• SK4KR: 44 medlemmar, trafiknät över repeatern söndagar kl 
10. Klubbtidning QSP utkommer med 10 nr/år på nätet (beställ 
gärna den). Möte första torsdagen varje månad. 2-m repeater 
har nytt hus efter att myrorna förtärde delar av det tidigare. 70-
cmrepeater för D-STAR på gång. Besök av 
konsumentvägledare, Rakelinfo från ambulanstjänsten samt 
info om militärt samband. Driver APRS-repeater i Karlskoga + 
i Grums. 

• Samband Värmland: har ca 15 medlemmar. Fokus på 
sambandsuppdrag (säkerhetssamband) vilket man har stor 
erfarenhet av. Deltagit i funktionärsutbildning. Operatörer från 
hela distriktet är engagerade. 

• SK4AV: Repeaterklubb. 14 medlemmar. Driver 2 m repeater i 
Sunne och 70 cm-repeater i Karlstad (där Echolink övervägs). 
Deltar i JOTA tillsammans med scoutkår. 

• SK4BX: på väg att lämna sin gamla lokal och flyttar materiel 
till källarförråd. Delar detta med FRO som annars har lokal 
inom försvarsmaktens område. 12-15 medlemmar brukar 
frekventera mötena. Loppis planeras. 
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•  SK4TL: omkr 50 medlemmar, ej lokal men ett par ggr/termin 
möten i församlingshemmet i Mosås. Driver repeater med 
echolink i Kilsbergen, APRS-station i Örebro och D-STAR 
hotspot i Glanshammar. Samarbetar med SK4EA ang samband. 

• SA4DE (utgör en fortsättning av SK4DE?): Månadsvisa träffar 
planerade men klubben avstår från lokal.  

• SK4UG: Kopparberg. Rullar på som vanligt enl. uppgift. 
 
§9 Information från distriktsledaren 

• QSL-verksamheten i distriktet.  
DL4/Stefan har haft kontakt i ärendet med SSA och distriktets 
QSL-ombud och informerat sig om omfattningen av 
inkommande och utgående QSL-kort för distriktet. På Stefans 
förslag har SSA ändrat rutinerna och sänder QSL till distriktet 
efter uppnådda 5 kg/försändelse mot 10 kg tidigare vilket torde 
ge ett något jämnare inflöde. 
Mötesdeltagare rapporterade ändå en observerad minskning i 
inflödet av kort samt att man ibland bara får kort sig tillsända 
efter anmaning till QSL-ombudet. Det rapporterades även 
missnöje med svårigheter att få kontakt med ombudet per 
telefon och e-post. 
DL påpekade vikten av att hålla SSA och QSL-ombudet 
informerade om medlemmar i klubbarna och vart QSL ska 
sändas för avhämtning samt förekomst av specialsignaler.  
Finns kanske anledning uppdatera rutinerna för QSL-
distribution? Grundmodellen är att korten från SSA går till 
QSL-ombudet för att därifrån skickas vidare ut till klubbarna 
eller ortsombud för vidare distribution. Vissa medlemmar 
önskar korten direkt hem per post men ska då förse QSL-
ombudet eller resp klubb/ortsombud med SASE. Icke SSA-
medlemmars kort ska inte distribueras överhuvudtaget utan 
returneras till SSA och tillbaka till avsändaren med påskrift ”ej 
medlem”. 
Beslutet i denna fråga blev att DL tar upp rutinfrågan med SSA 
och resultatet av denna kontakt meddelas klubbarna via e-post. 
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• DL tog upp turbulensen på SSA:s medlemsforum där god ton 
och gängse ham spirit inte alltid är rättesnöret. Personangrepp 
förekommer och den fråga som främst tycks frammana dåliga 
sidor hos skribenterna berör provfrågor. Att ta i med 
hårdhandskarna i form av ex vis uteslutning från SSA har 
diskuterats. 

• DL informerar om att PTS uppmärksammat brott mot 
frekvensplanen, trafik har bl a skett på PR-bandet. Vi bör vårda 
våra rättigheter som ju bygger på ett ansvarsfullt agerande och 
hjälpa till att hålla PTS informerade om förekomst av 
övertramp. 

• DL informerar om ny webplattform för SSA:s hemsida. Den 
nuvarande har betraktats som lite svårarbetad, bl a om man 
använder hjälpprogram pga. synnedsättning. LG IT AB har 
lämnat offert som antagits och ny webplats väntas inom kort. 

• SSA reviderar listan på provförättare. Ett tiotal har inte begärt 
förlängt förordnande vilket krävs. Senaste datum för detta är 
redan sista okt. 

• 5 MHz-bandet kan trafikeras mot specialtillstånd. 
Mötesdeltagarna uppmanas söka sådant och använda bandet för 
att ev få det som ordinarie amatörband. 

• Distriktet saknar fortfarande repeaterkoordinator. 
• Distriktsmötenas vara eller icke vara har ibland tagits upp mot 

bakgrund av relativt lågt deltagande (har förekommit allt 
mellan 7-64 deltagare). Är länsvisa möten ett alternativ? 
Uppfattningen bland deltagarna är emellertid att distriktsmöten 
i nuvarande form är att föredra, de ger möjlighet ge ansikten åt 
radiokontakterna, påverka SSA via DL och i allmänhet utbyta 
erfarenheter i ett trevligt socialt sammanhang. 

 
§10 Värdklubb till vårmötet 2014 
Distriktsmötet våren 2014 bör enligt gängse sedvänja äga rum i T-län. 
Något erbjudande från klubb i T-län fanns emellertid inte på mötet, 
utan DL uppdrogs att undersöka möjligheten att få någon lämplig 
klubb i länet att ta på sig arrangemanget. 
Beslut: DL sonderar med aktuella klubbar 
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§11 Övriga frågor 

• SM4LLP vill ge offentlighet åt skrivelse från ESR:s 
provfrågegrupp. Se bilaga. 

 
§12 Mötets avslutande 
Ordförande, DL4 Stefan tackade närvarande medlemmar för 
deltagandet och förklarade mötet avslutat kl 12.25. 
 
Sekreterare Ordförande Justeras 2013-11-07 
 
 
Bo Kahnberg Stefan Hedlund Christer Rydholm 
SM4SEF SM4YRH SA4AVS 
 
 
 
 
Efter pizzalunch hälsades SM0RWO Pär Crusefalk välkommen. Per 
gav därefter en intressant föreläsning om PSKMail. Ett mailsystem 
vilket kan användas då normal anslutning till Internet knappast kan 
göras, ex vis till havs, i ödsliga nejder. Systemet utnyttjar för att 
överbrygga de längre distanserna med kortvågskommunikation på 
flera band (30 m 20 m ex vis). Se även www.crusefalk.se/pskmailers.  
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                               Härjningståg i västerled 
 
 
Lördag den 26e oktober drog ett glatt gäng SK4KR-vikingar mot 
Skifwegården i Forshaga för att träffa likasinnade från andra delar av 
SSA:s 4e distrikt. Vi hade tänkt oss ta vårt vikingaskepp upp längs 
Klara älv men upptäckte att vårt mål låg långt från älvstranden, så det 
fick bli AVQ:s hästkraftsdrivna Hyundai istället. Vi från KR som 
äntrade farkosten var RHU, RPP och AVQ som höll i tömmarna. Vi 
hade också med oss en viking österifrån, LLP som representerade både 
BX och TL. Kusken styrde med säker hand sina ystra hästkrafter, så 
vår vana trogen var vi på plats i mycket god tid. Där blev vi fägnade 
med kaffe och smörgåsar och kunde bekanta oss med andra tillresta 
vikingar. Det är alltid en lika trevlig upplevelse att under försnacket 
och kaffet sätta ansikten på de röster man hört och kanske talat med 
via våra ”långa lurar”. 
      Då alla hade samlats vidtog mötesförhandlingarna. Vad som där 
avhandlades kan man läsa i mötesprotokollet på annan plats i detta 
nummer av QSP.  
      Medan mötet pågick passade värdklubben IL på att hämta ett antal 
större pizzor som serverades i pausen mellan mötet och det följande 
föredraget om PSKmail. Dagen avslutades med fika och sen bar det 
hemåt igen till Möckelnsbodar.         /SM4RPP Alf 
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… att sätta ansikten på de 

röster man hör… 

 

… eller att sätta signaler 

på de ansikten man ser…
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Föreningsbrev 
c/o Gunnar Nordqvist  
Klarbärsvägen 81  
69147 Karlskoga 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

          (Betald annonsplats) 
 

 

 
 

Media City i Värmland AB 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dags att fixa vinterkäk…men vilken signal han har, den här krabaten! 

SM4POF hörde den på direktkanal, så att säga. 


