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Det här numret innehåller:
Kalendern
Red:s funderingar
Mötesprotokoll för augusti
SM4-möte
Rudskogas teknikdag juli 2014
Härjningståg i Österled
Annons
Annons
Annons
Annons

SM4UKV
SM4UKV
Annons
SM4UKV
SM4RPP o SM4RPQ
RadioLand
Limmared
Mobinet
Media City i Värmland AB

Deadline för nästa QSP den 20 oktober 2014
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Kalendern
Torsdag

14 10 02 19.00

Månadsmöte, Klubblokalen

Lördag

14 10 11 09.30

SM4-möte, Kopparberg, se sid. 9

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

Varje söndag

… 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
Olika operatörer

Tester: 2m/ 70cm/ kvartalstest / Upplysn. hos –RPP el. –RPQ
Red:s funderingar…
Nu har vi haft första månadsmötet för hösten och även om vi inte
var så många så blev det en hel del berättat om de begivenheter
som ägt rum i klubben under sommaren. Det var trevligt att höra
att klubben fick beröm för sin insats – läs vidare längre bak i QSP.
Några av våra klubbmedlemmar brukar då och då besöka naturreservaten runtomkring och här fick vi en hel film om ett sådant,
fast bra mycket längre norrut. Det var en trevlig kväll – och bara
början. Nästa gång vi ses ska det handla om subtoner. Fast det
kanske inte blir film då…. Vi ses!
Red./ SM4 UKV Karin

3

Mötesprotokoll september
Karlskoga Radioklubb
Protokoll fört vid månadsmöte 140904 SK4KR
Närvarande SM4RHU; SM4TFE; SM4IHY; SM4RPP; SM4RPQ;
SA4AVQ; SM4POF; SM4UKV;
§1

Mötet öppnades

§2

Dagordningen godkändes. Att föra anteckningar vid dagens
möte valdes i ord. sekreterares frånvaro SM4UKV Karin.

§3

Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes

§4

Den ekonomiska rapporten visade ingen förändring i
kassaläget. Inkomst från sommararrangemangen efterlystes.

§5

Rapporter :

a. TFE refererade Laxåritten första helgen i juli. Sju
klubbmedlemmar deltog, en basstn och tre ute på banan.
Klubben fick beröm för sin insats!
b. Teknikdagen i Rudskoga i juli. BDY Hasse och XUW Klas
skötte klubbstationen, RHU assisterade. Bra placering,
mycket folk, bra kontakt med publiken. Trevligt. Varmt.
c. Tre rallyn, Karlstad-rallyt (AVQ och YNP), Bergslagsrallyt
(AVQ och RHU) samt ESAB-rallyt i Laxå (AVQ och YNP).
d. RPP ombesörjer försäljning av inlämnad radio.
e. RPP informerade om kvällens program: en film om ett av
våra naturskyddsområden, med pågående utforskning av
Sveriges största grottsystem, underjord och under vatten, i
Bjurälven i Jämtland. RPP och RPQ hade varit där, dock
icke som dykare! Radiokontakt är inte precis aktuell – i
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undervattensläge, med dykarutrustning, är det ju svårt – men
man kan från markytan, med utgångspunkt från de ytterst
noggranna mätningar dykarna gjort och därefter
konstruerade kartor, pejla på vilket djup och hur långt in i
grottsystemet dykarna befann sig. (Filmen visades efter
kaffet – utsökt vacker, spännande och intressant!)
f. UKV och POF rapporterade från besöket vid SI9AM i
Utanede under sommaren samt erfarenheten under resan att
det inte är en unik företeelse att så få svarar på anrop på
kanalerna under dagarna.
§6

Övriga frågor.
AVQ rapporterade om kommande programverksamhet:
Anders Molander kommer vid novembermötet att berätta om
statisk elektricitet. Oktobermötet kommer att behandla
subtoner.

§7

Nästa månadsmöte 141002

§8

Mötet avslutades

Vid pennan Karin Öman SM4UKV

Se § 5 b
ovan
och sid 7.
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Rudskogas
teknikdag
juli 2014

Årets Teknikdag i Rudskoga ägde rum i absolut bästa sommarväder!
BDY Hasse och XUW Klas skötte klubbstationen och RHU Terje
assisterade. Klubben hade fått en bra placering, det var mycket folk
och det blev en bra kontakt med publiken. Undertecknad UKV och
POF som hälsade på och som har varit med från början för ett stort
antal år sedan häpnade över hur teknikdagen vuxit i omfattning. De
omgivande gärdena var fyllda av fordon som lockade stora – och
varierade!- besökarskaror. Parkeringen var föredömligt skött med
av- och påfarter och det hela gav från början ett väldigt proffsigt
intryck. Hembygdsgården som utgör själva navet i verksamheten
hade byggt ut sin kafédel i trädgården och folk njöt i sommarvärmen. Inte ett bord var ledigt. Och alla generationer var där!
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Proffsigt! Gå upp i förstoring och titta!
.
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Det var trevligt!
Och varmt!
Det var en kanondag!
SM4UKV Karin
(SM4RHU Terje tog bilderna.)
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”Valhall” i Ölmbrotorp

Härjningståg i Österled
Det tre musketörerna SM4RHU, SA4AVQ och SM4RPP drog iväg
mot SK4TL:s ”Valhall” i Ölmbrotorp för att besöka deras loppmarknad.
RHU greppade tömmarna på sin Rosinante med säker hand. Han
hittade målet trots att han inte hade någon vägvisande dam undangömd den här gången. (Se QSP nr 3. sid. 6. Red:s anm.) Trots att
vi passerade några moderna väderkvarnar lät Don Terje-Quijote
lansen ligga utan att anfalla.
När vi anlände till vårt mål trodde vi att vi hamnat i en fisketävling
för där var fullparkerat av bilar med metspön.
När vi hittade en ”stallplats” välkomnades vi av en dragspelande
trägubbe och en OJN med stiligt skägg och hatt som sa ”20
kronor tack”. (Ni ser dem på nästa sida.)
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OJN

Vi fick världens minsta inträdesbiljett
ca 5x20 mm, vars ena halva kunde
bytas mot kaffe och kaka.
När tiden var inne och slussarna öppnades strömmade amatörerna
in till framdukade delikatessbord med komponenter, apparater och
annat junk. Bl.a. honung.
Bland försäljarna dominerade två stora; Limmared och VKC. Om
man söker några amatörradiorelaterade kontakter skall man kontakta dem.
Men naturligtvis fanns här även ”drivor” av andra radioprylar.
Bland dom mindre salustånden såg jag bland andra LLP, BNJ,
UOS, HBG och VJG, men det fanns naturligtvis många flera.
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Limmared

VKC Peter och AFQ Marie

Många av de köpsugna känner man igen och en del har ju sina
identiteter på bröstet.
Från SK4KR såg jag åtminstone sex besökare. För egen del blev
det inga fynd, men jag tror att AVQ inhandlade ett metspö och
RHU en minihandapparat.
--I god tid innan solen gick ner drog vi hem mot Charleswood igen
utan att skymta varken Blåbärspelle eller Tallmaja efter vägen.
RPP skrev
och RPQ levererade bilderna
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Föreningsbrev
c/o Gunnar Nordqvist
Klarbärsvägen 81
69147 Karlskoga

(Betald annonsplats)

Media City i Värmland AB

Det är ju svampår i år. Karl-Johanår.
Det här var resultatet av en liten promenad fem
minuter från kökstrappan, gjord på mindre än en
kvart… Men ute i skogarna --- nog skulle man väl
kunna knappa in svampställena på en GPS och sen
knalla dit nästa gång och nästa utan att irra runt i
moras och buskage….? Jag skulle vilja höra det: ”Om
tio meter, sväng höger!” --- eller: ”Gör en U-sväng
NU!” …… Tycker SM4 UKV som inte ens har en egen
handapparat, bara PGL:s gamla utrustning i ett hörn i
köket…. Fast POF har ju, men han är nästan alltid ute
på andra våglängder…
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