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Kalendern
Torsdag

14 03 27 19.00

Årsmöte, Klubblokalen
Sammanslaget med mån.möte april)

Torsdag

14 04 03 19.00

Sambandsdiskussion

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

Så var det dags för årsmöte igen.
Den allra sista torsdagen i mars – missa inte datum!
Se kalendern ovan.
Sen följer en diskussionskväll om samband – där finns det många
erfarenheter att ta vara på för att kommande samband skall bli så bra
som möjligt. Säkert finns det också både roliga och mindre roliga
incidenter att berätta om – så nog kan DET bli en trevlig kväll.
Missa inte den.
Vi ses på årsmötet, den 27 mars kl 19.
Red. SM4UKV Karin
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Mötesprotokoll mars
Karlskoga Radioklubb
Protokoll månadsmöte 14-03-06
Närvarande: SM4RHU, SM4RPQ, SA4BKJ, SM4RPP, SM4UKV,
SM4POF, SM4XBC, SM4IHY, SA4AVQ.
§1. Mötet öppnades av SM4RHU.
§2. Dagordningen godkändes.
§3. Föregående protokoll godkändes.
§4. Kassören gav en ekonomisk rapport. Ett tiotal medlemmar
har ännu inte betalat medlemsavgiften. Vilka som fattas
redovisas på nästa möte. .
§5. Från Odd Fellow har vi fått en förfrågan om de kan få
besök av någon som kan berätta om vår verksamhet. Vi har
svarat ja. RPP tar kontakt med dem för att få reda på vad de
förväntar sig av besöket.
6. Nästa möte är årsmötet som följs av månadsmötet för april
båda 14-03-27 kl.19.00 i klubblokalen.
7. Mötet avslutades.
Efter mötet berättade SM4RPQ om meteorscatter. Vad det är, när
under året det är bästa möjligheterna för lyckat resultat. Vad man
behöver för utrustning och hur man praktiskt går tillväga.
SA4AVQ Henry
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Det där med fjärrlås och bilen …

Läsvärt! Kolla in SSA:s nya hemsida!
SSA har klippt ett riktigt guldkorn från Elektroniktidningen
(Elsäkerhetsverkets tidning). Den handlar om hur de fria radiofrekvenserna ställer till det för både fjärrstyrda billås och trådlösa
internetroutrar. ”Byt kanal, lyder rådet. ”
”– Och glöm inte att kolla att ditt fjärrlås i bilen eller villan reagerar.”
SK4KR:s ordförande SM4RHU observerade texten och
rekommenderar den till läsning. Så gör det: läs mer på SSA:s
hemsida eller läs Elektroniktidningen direkt! Klicka nedan!
Läs mer i Elektroniktidningen

Medlemsavgiften!

Har Du fortfarande glömt….???
175 kr för enskild och 220 kr för familj

PG 92 50 96-0 Karlskoga Radioklubb

Skärpning!
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Ännu en resa i västerled
Även denna resa hade Forshaga som mål. Det var RHU, AVQ och
jag, RPP, som tänkte delta i SA4SVs årsmöte. Den här gången var
det RHU som ”höll i rodret”. Han styrde med säker hand. Men han
fuskade lite grand för han hade gömt en dam någonstans i bilen som
hela tiden talade om när och var han skulle svänga. Det gick
imponerande galant men när vi var nästan framme kom en störning
in som störde damens råd. Vi hade fått uppgifter om att huset Hvilan
(se bilden ovan) som vi skulle till hade torn som skulle hjälpa oss att
hitta rätt. Lite till höger såg vi huset med torn och åkte in på parkeringen. Men det var något som inte stämde, bara en bil till på parkeringen. Detta trots att SK4AV avhöll sitt årsmöte före Samband
Värmland.
Efter lite spaning visade det sig att
vi hade kommit till ett hus som
hette Slottet (bild till höger) och då
naturligtvis hade torn som lurade
oss.
Men vi var inte mycket fel, så vi
var snart på rätta stället.
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Innan mötet blev vi undfägnade med en måltid som avåts i glada
vänners lag.

Årsmötet var enkelt med omval på alla poster. Mesta snacket
handlade om hur bra vi skött våra uppgifter och hur dåligt våra uppdragsgivare, rallyledningen, skött sina. I synnerhet på rallybasen där
vi tilldelats ett utrymme långt ifrån övriga funktionärer, vilket naturligtvis medförde interna kommunikationssvårigheter. Dessutom gick
det åt 90 meter coax till antennen.
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Ser nästan ut som ett presidium, men det var bara uppladdning!

När vi slutat ”gnälla” och druckit kaffe drog vi hemåt igen. Under
hemresan hade Terjes ”tant” vänt sig rätt och balade inte taklänges.
SM4RPP Alf

Insändarspalten:
SM4XBC meddelar:
1.

Alla söndagar på echolink SM0TSC-R och på D-STAR
sänds bulletiner. Kl. 18.45 incheckning, 19.00 börjar bullen på
echolink och D-STAR så checka in och lyssna på bullen där.
2.

Karlskoga D-star-repeater kommer att flyttas till JO79GI, SM4IPX
Hans Larsson. Undertecknad hoppas den kommer igång snart så man
kan ”höra lite folk i farten” - det har nu varit för tyst ett tag!
3. KÖR MER RADIO och SVARA PÅ ALLMÄNT ANROP!
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Föreningsbrev
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c/o Gunnar Nordqvist
Klarbärsvägen 81
69147 Karlskoga

(Betald annonsplats)

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