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Månadsmöte
Årsmöte, Klubblokalen
(Sammanslaget med mån.möte april)

Sambandsdiskussion
SSA:s HQ-nät på 3,750 MHz

SSA-bullen över Sunnerepeatern, 145.775
Op. SM4HBG Rolf
… 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
Slutet på februari. Sju plusgrader. Det är vårmjukt i
uppfarten. Krokus och snödroppar är uppe. Ändå har vi
hela mars kvar. Svenska rallyt är överståndet. Vädret
var väl så där, läs om det längre fram i texten.
Det är många som checkar in på söndagsnätet nu – även signaler vi inte
hört på länge och sådana som finns en bra bit bort. Det är väldigt roligt!
Och så har det dumpit ner en underbar hälsning till QSP från en annan
plats långt bort i världen – tänk bara, vilken skillnad det kan vara. Och
vad kul det måste vara att vara sändaramatör med sådana möjligheter.
Suck, säger Red. SM4UKV Karin
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Mötesprotokoll januari
Karlskoga Radioklubb
Protokoll månadsmöte 140213
Närvarande SM4RHU; SM4TFE; SM4IHY; SM4RPP; SM4RPQ;
SM4XBC; SM4XUW; SM4POF; SM4UKV; SA4AVQ; SA4BDY;
SA4BKJ; Örjan Tidström
§1
§2
§3
§4
§5

§6

§7
§8

Mötets öppnande av SM4UKV eftersom SM4RHU skulle bli sen
Dagordningen godkändes
Föregående mötesprotokoll föredrogs och godkändes
En ekonomisk rapport föredrogs
Rapporter
a)
Från deltagande i Rally.
b)
SM4OBQ är OK vissa dagar.
c)
Årsmöte hålls 27/3 och i samband med det april månadsmöte.
d)
SM4XUW gav rapport om arbetet med Rudskoga
teknikdagar, 27/7-2014. SM4XUW samordnar klubbens
aktiviteter.
Övriga frågor
a)
I-gate som klubben köpt in är driftsatt.
b)
Unga ”ungdomar” som är radiointresserade, ett
kompisgäng i årskurs 6 som vi ska försöka fånga upp.
Lite antenner, radio 27 mHz och nätaggregat för att låna
ut behövs. Vi väntar på föräldrarnas svar.
c)
USÖ forskar om kommunikation med dövstumma och
SM4XUW ”genomled” någon form av test med att ta
emot CW med vibrationer
d)
5/7 radiosamband vid Laxåritten
Nästa månadsmöte torsd. den 6/3.
Mötet avslutas
SA4BDY / Hans Modin

Tillägg: Vi återkommer om möte för sambandsdiskussion i
nästa QSP. Det är planerat till den 3 april.
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Dags att betala medlemsavgiften till
radioklubben.
*
175 kr för enskild och 220 kr för familj
PG 92 50 96-0 Karlskoga Radioklubb

Årsmöte

med Karlskoga Radioklubb
Torsdagen den 27 mars kl. 19.00
i klubblokalen!
AMJ:s gamla QSL kort är tydligen en sån raritet att de
bjuds ut på nätet.
http://www.delcampe.net/page/item/id,0208146014,language,
E.html
/ Gunnar
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RALLY SWEDEN 2014
Årets upplaga av Svenska Rallyt är avklarat och vi radioamatörer
(proffs) har varit i elden igen. Sammanlagt var det 78 signaler,
varav sju av dem medlemmar i SK4KR, som bemannade 48 poster.
Jag tror vi känner att vi gjort en stor insats för Svenska Rallyt och
för Värmland som genom arrangemanget får stor uppmärksamhet
världen över. Vårt eget utbyte kan säkert variera. Det finns några
som har stort utbyte av att se bilarna i aktion. Jag vet t.ex. att Terje
har stort hjärta för veteranbilarna. För min del ser jag hellre bilarnas framfart i efterskott på TV där man får bättre överblick över
det hela. Men jag tror att de flesta likt mig har stort utbyte av att
vårt samband fungerar klanderfritt. Jag tycker också att det är intressant att studera alla kringarrangemang som behövs och ordnas
för rallyts genomförande. Där lägger ledningen, stallen och andra
intressenter ner stor möda.
I år erbjöds vi alla övernattning för att slippa långa och mycket
morgontidiga resor till våra poster. RHU och AVQ fick natthärbärge i Torsby, TFE och XBC i Lesjöfors och RPQ och jag i
”Ekshär”, se bilder därifrån (bild 1-3) och från vår utspisning (bild
4).
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På väg till vår förläggning passerade RPQ och jag serviceplatsen
som är förlagd till flygplatsen i Råda. Där måste man stanna till
och titta på vad som försiggår. Men eftersom inga bilar var inne för
service var aktiviteten låg. Jag uppskattade antalet besökare till ca
100. Då servicearbete pågår brukar det vara 500-1000 besökare
som strövar omkring. Men en viss aktivitet var det i alla fall. Några
av veteranbilsteamen höll på att upprätta sina enkla serviceplatser
inför morgondagen. Någon helikopter flög ut och någon in. Och de
stora teamens mekaniker satt i sina enorma tält och fikade.
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Tälten i marknadsgatan där man säljer det mesta, som kläder,
modellbilar, bilutrustning, souvenirer, mat mm hade ingen större
kommers. Till och med VW:s PR-tält (bild 5) där man normalt
bjuder på diverse förfriskningar var för tillfället otillgängligt p.g.a.
VIP-besök.

Servicesträckans bebyggelse dominerades av Hyundais (bild 6)
och VWs (bild 7, nästa sid.) enorma servicebyggnader. Men här
finns också både nya och gamla innovationer av långtradarbaserade ”byggnader”. Dubbla ”skal” på släpen som t.ex. (bild 8) där
man hissar upp det yttre skalet till en andra våning och bygger ut
med tält på sidorna. En annan variant var dubbla skal i sidled. Ett
större och ett något mindre i varandra. När man drog ut den ena till
höger och den andra till vänster hade man skapat ett hus med en
yta av tre långtradarsläp.
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Men nu till själva rallysambandet. På kartorna som följer kan ni se
vilka specialsträckor och vilka poster klubbens medlemmar bemannade. Hur vi upplevde våra uppdrag hoppas jag att operatörerna på varje sträcka redovisar.
Sträckan Vargåsen.
Signalen VLR är
hemmahörande i
Örebro radioklubb.
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Men SM4RHU och SA4AVQ är ”våra” och här gör AVQ ett instick
i rapporten:
Från början skulle vi (RHU och AVQ) vara vid målet på Rämmensträckan. Men det saknades en radiooperatör på Lesjöforssträckan.
RHU flyttades över dit och jag blev ensam vid målet. Allt var frid
och fröjd för fredagen.
Det saknades ”radiogubbar” vid Torntorp. Resultatet blev att vi
ställde upp på lördagen. Detta innebar att vi övernattade på vandrarhemmet i Torsby. Det var bra inkvartering och en ny erfarenhet. Att
ligga i överslaf är besvärligt för en stelbent gubbe.
Radiosambandet fungerade tillfredställande båda dagarna.
AVQ Henry

Här är TFE:s och XBC:s sträcka:
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TFE:s inlägg:
Vi fick lite dålig info innan vi åkte (Nisse och jag), jag sa vid förfrågan att jag bara har en handapparat. Men det vart nästan kris när
vi kom upp, med bara en handapparat. En vänlig amatör (Nisse vet
nog vem) lånade dock ut en gammal mobilstation och magnetfotsantenn till oss.
På själva sträckan var det väldigt lugnt, inga incidenter. Rätt tur
med vädret också, vi kunde stå ute, vilket var ett krav för att kunna
se numren på de passerande bilarna.
Lärdom: jag ska köpa en billig mobilstation som jag kan ha löst
för sambandsuppgifter.

Sprinten:
RPP och RPQ

Från vår plats på ”Sprinten” har vi uppsikt över start och mål och
en bra bit av sträckan. Tidigare år kunde vi följa bilarna även på
för oss dolda sträckdelar. Detta genom att en TV-fotograf med
kamera stod på en plattform ute bland banslingorna (bild 9) och
hans bilder visades på en jättelik TV-skärm (bild 10). Skärmen
fanns även i år men ingen fotograf. På samma bild kan man se ett
jättetält med utsikt åt alla håll, nytt för i år. Men det mest
fantastiska var att när sista bilen passerat sträckan skulle man riva
tältet för att flytta det upp på Värmullsåsen. Där skulle det på
natten monteras upp igen och stå klart följande dag.
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Efter sista bil och efteråkare var det också dags för oss att anträda
återfärden hem till Immetorp. Förutom visst besvär med sikten
p.g.a. nederbörd gick det som tåget, som PKA brukar säga. Dock
utan urspårning. Den mötande kön var i år bara några kilometer
lång till skillnad från flera mil i fjol.
Nu laddar vi om för nästa uppdrag.
RPP Alf

Red. rekommenderar: Titta nu på alla bilder och kartor en gång till
och gå upp i storlek i datorn!
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”Radiopiraterna”
åter i Karibien över jul och nyår
luftande signalen PJ2/SM4KYN.
Denna gång gick resan till Curacao med en månads boende vid
havet. Att tillbringa så lång tid i ett hus som ligger i direkt anslutning till havet är fantastiskt. Att huset sedan härbärgerar contest stationen PJ2T gör inte det hela mindre angenämt. PJ2T
brukar finnas med ibland topp 5 vid de stora testerna. Fyra operatörsplatser med kW slutsteg, 3 antenntorn fullt med antenner.
Antennen jag använde mest var dock en 10 el trebandare i fast
riktning Europa på en bergknalle bakom huset.
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Huskatten Steve ockuperade station 3 och 4 så det blev att välja
någon av de andra.

Prylarna för remote styrning av hemstationen fanns med i väskorna. Kul att kunna testa om och hur bra stationen i Kristinehamn
hördes i Curacao. Jag var ofta 59 både på 10 och 15m med min
simpla 2 el minibeam. Det blev även några lokala kontakter på 2m
där sked kunde göras upp. På HF från stationen i Curacao kördes
en hel del svenskar. Några bekanta signaler i loggen var SM4SGC,
4MI, 4DTL, 4CTT, 4ATA, 4XUW, 4XRT samt 4EMO.
Trots att ensam förfoga över den kraftfulla stationen så blev
radioaktiviteten inte så stor. Antalet QSO = 919 vilket man får
anse som lågt. En klubbmedlem vid PJ2T kom ned några dagar
efter att vi rest hem och han körde 633 QSO på 5 timmar!
Istället för radio så blev det helt andra aktiviteter, t.ex. snorkling i havet nedanför huset.
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När det ösregnade i Sverige intog vi god mat i solnedgången
som även blir mitt QSL från PJ2.
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Förutom vackra fåglar och delfiner kryllade det av dessa nyfikna
individer som gillade våra grönsaker.

73 de SM4KYN
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Föreningsbrev
c/o Gunnar Nordqvist
Klarbärsvägen 81
69147
Karlskoga

(Betald annonsplats)

Media City i Värmland
AB
Glöm nu inte:
Månadsmöte torsdagen den 6 mars
Årsmöte torsdagen den 27 mars
Båda: kl. 19.00 som vanligt, i klubblokalen!
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