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Kalendern
Söndag

14 05 29 10.00

SM4-möte, se mer på sid 5.

Torsdag

14 06 08 19.00

Månadsmöte, Klubblokalen

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

… 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
19.00 Marknätet över repeatern, 145.600
Varje söndag
Olika operatörer
Tester: 2m/ 70cm/ kvartalstest / Upplysn. hos –RPP el. –RPQ
Red:s funderingar
Maj månad går mot sitt slut. Vi är inne i liljekonvaljernas
och violernas tid, snart inne i juni, då sommaren ligger utbredd framför oss. Förhoppningsvis blir den bra.
4POF har nyligen setts vandrande på vackra småvägar nere i Mälardalen,
alltid med radion i hand. Att komma in efter en morgontur i solen och
rapportera att nu regnar det på Bornholm – det innebär bland annat att
han pratat med sin radiobekantskap därnere redan på morgonkvisten.
Med radion finns det ju alltid både gamla vänner och nya signaler att
intressera sej för. Det är ofta en massa bekymmer med repeatrar eller
antenner, men ibland går det riktigt bra och det är allt en väldigt trevlig
fritidssyssla då! Vi hörs om en månad igen! Red./ SM4UKV Karin
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Mötesprotokoll maj
Karlskoga Radioklubb
Protokoll fört vid månadsmöte 140408 SK4KR
Närvarande: SM4RHU; SM4TFE; SM4IHY; SM4RPP; SM4XBC;
SM4SGC: SM4POF; SM4UKV:
§1

Mötet öppnades

§2

Dagordningen godkändes. SM4UKV valdes att föra dagens
protokoll.

§3

Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes

§4

Den ekonomiska rapporten visade liksom vid föregående möte att
kassan för stunden är stabil. Beslöts att det skulle tas med i nästa
QSP om att det här är sista gången vi påminner om
medlemsavgiften för i år – sedan stryks den som inte betalat ur
medlemslistan.
PG 92 50 96-0. Karlskoga Radioklubb.

§5

Rapporter:
a) Ordf. rapporterade om nästa SM4-möte i Dyltabruk den 25 maj.
b) SM4XBC kan ta över trafiknätet medan ordinarie operatör är
förhindrad.

§6

Övriga frågor:
a) SM4POF tog upp till diskussion de störningar som förekommer
på 350. Några beslut fattades inte.
b) Nästa månadsmöte 140605

§7

Mötet avslutades.

Vid pennan Karin Öman SM4UKV
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Vårmöte distrikt 4
Medlemmarna i 4:e distriktet inbjudes till vårmöte.
Tid: söndagen den 25 maj kl. 10:00
samling med fika 09:30
Plats: Axbergs Folkets Hus,
Seltorpsvägen 11
718 40 DYLTABRUK
GPS N 59*23,22 E 15*14,23
Inlotsning 145,7125 MHz
Sedvanliga mötesförhandlingar
•
Val av DL4 för de kommande 2 åren
•
Val av valberedning
Efter mötet kommer SM4GGC Stig-Åke Larsson berätta
hur det går till att köra ”Månstuds”
Välkomna SK4TL Radio Team och vDL4
SM4HBG Rolf
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Visste ni att BOFORS tillverkat VHF/UHFtranceivrar?
- - - fast det var väldigt länge sedan

SM4RPP hittade en broschyr i sina gömmor, kanske tjugo år gammal,
– men det här kan väl vara lite intressant att känna till? Nedanstående
läses enklast om man går upp till en förstoring av 200 %. Här följer
sid. 1 i broschyren:
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Sid 2 i broschyren:
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Sid 3 i broschyren:
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Sid 4 i broschyren:
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Några bilder från SM4XBC
Information: Icom ID-880h
Nättagg
Ant 2 70
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(Red. m flera kan bara intyga
att ljud och överföring var ”5-9”, som
PKA brukar säga, på trafiknätet i
söndags. Vi gratulerar!)
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Man ska va’ ödmjuk…
Om etik m m …
SM4RPP hittade för en tid sedan en av många godbitar i föregående nr (nr 4) av QTC. På sid 40 står bland annat en alldeles
utmärkt uppräkning i vad som skulle kunna kallas etik. Radio-etik.
Mycket är alldeles självklart – och ändå bryter vi mot något allt
som oftast. Bara detta att inte lägga beslag på repeatern. Att vara
medveten om att andra kan vilja använda den. Det är här ”att vara
ödmjuk” kommer in.
Red. uppmanar de läsare som har QTC att bläddra fram den
aktuella sidan, sid. 40, och läsa den, noga, men det går också att ta
tag i den via SSA:s hemsida.
Gör det! Läs och begrunda vad Du själv brukar fela i.
Det är inte bara SM5OXV Urban, repeaterfunktionär i SSA, som
uppmanar oss att gå in och ta del av klokskapen. Det gör SM4RPP
också, liksom Red. UKV, ja, och många fler…
--På samma sida finns ytterligare två intressanta artiklar:
Skilj mellan radio och Elektriska störningar
och
Elektriska störningar, Radio-och TV-störningar
Båda artiklarna rekommenderas till läsning! Gack och
låna en QTC om Du inte har tillgång till den själv, läs
och begrunda!
Sid 40 i QTC nr 4 2014 alltså!
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c/o Gunnar Nordqvist
Klarbärsvägen 81
69147 Karlskoga
Föreningsbrev

(Betald annonsplats)

Media City i Värmland AB

Snart
Sommar!
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