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Det här numret innehåller:
Kalendern
Red:s funderingar
Mötesprotokoll för november
Till klubbens inköpslista
Årets julsmörgås
Om repeatern
Annons
Annons
Annons
Annons

SM4UKV
3
SA4BDY
4
SA4BKJ
5
SM4UKV
6
SM4 UKV
7
RadioLand
9
Limmared
10
Mobinet
11
Media City i Värmland AB 12

Deadline för nästa QSP den 20 december 2014
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Kalendern
Torsdag

14 12 04 19.00

Månadsmöte, hos UKV/POF
Anmälan snarast. Se sid 6

Första o. tredje
lördagen varje
månad
Varje söndag
Varje söndag

Varje söndag

9.00

SSA:s HQ-nät på 3,750 MHz

09.00

SSA-bullen över Sunnerepeatern, 145.775
Op. SM4HBG Rolf
10.00 Lokaltrafiknäst 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…
Det här blir som Ni nog redan har lagt märke till ett kortnummer. Det
finns inga längre artiklar på tur – de kommer kanske till nästa nummer,
julnumret. Det här numret handlar för övrigt om Lite smått och gott. Ta
det hur Ni vill…. Men:
Till nästa nummer önskar sig Red. något trevligt – lärorikt – nytt eller
gammalt!
Och är någon osäker på var decembermötet skall hållas, hör av er!
Välkomna är ni!
Red./ SM4UKV Karin
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Mötesprotokoll november
Karlskoga Radioklubb
Protokoll fört vid månadsmöte 141106 SK4KR
Närvarande SM4RHU; SM4TFE; SM4IHY; SM4RPP; SM4SGC;
SA4AVQ; SM4XBC;SM4DHR; SM4LHN; SM4UKV; SM4POF;
SM4VLM; SA4AVQ SA4AGN; SA4BDY; Örjan Tillström
§1
§2
§3
§4
§5
§6

§7
§8

Mötet öppnades med ESD av SM4LHN
Dagordningen godkändes
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes
Den ekonomiska rapporten visade att för stunden är kassan stabil
Rapporter : Ny provförrättare i distriktet SM4XYH
Besök på nya brandstationen efter årsskiftet (ev.
januarimötet).
Övriga frågor.
a) Decembermötet hålls hos SM4UKV/POF med
”Julsmörgås” 80 Kr/st. Anmälan till AVQ, RHU el RPP
senast 26/11.
b)Info från SM4VLM om SL-test, FRO och SK4BX.
c) Finns ingen adress till klubblokalen på hemsidan
Nästa månadsmöte 141204 / Hos SM4UKV
Mötet avslutades
Vid pennan Hans Modin SA4BDY

PS: se § 1 ovan:
SM4LHN - Anders Molander gjorde en utmärkt genomgång av statisk
elektricitet (ESD), vilket vi sett fram emot och tackar varmt för!
Red.
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Till klubbens inköpslista???
Hej alla radiovågsdiggare!
Här är något som borde stå på klubbens inköpslista.
Det är nu enkelt att hitta sändare utan traditionell pejling eller
triangulering. Nu räcker det med en mycket enkel rundstrålande antenn
på biltaket, en hyfsad surfplatta och en liten portabel spektrumanalysator.
Den inbyggda GPS:en löser ”trianguleringen” medan du flyttar dig,
vilket gör att det snabbt blir fler punkter än de nödvändiga tre. GPS:en
guidar dig som vanligt med karta och röst rakt mot målet! Allt för en
relativt blygsam kostnad.
(Och som det är samlar vi ju mest kapital utan tydliga mål…)
Den fixar så klart alla typer av signaler, dvs. bredbandiga modulerade till
pulserande CW och så klart ”hela” frekvensområdet, VLF till EHF!
En demo hittar ni på följande länk.
http://www.youtube.com/watch?v=eaztymp8NMo
Det finns så klart mer på nätet för den intresserade!
Ett annat tips är Agilants fina utrustning för bevakning (scanning) av alla
band med automatisk inspelning (för senare bearbetning av krypterade
signaler) av upp till 96 kanaler simultant.
Mycket nöje och tänk på vad ni säger där ute ;-)
73 de SA4BKJ
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Snart står jul vid snöig port…
Snöig? Kanske.
Men det är i alla fall …

dags för årets
Julsmörgås!

Kanske inte hos hustomten på Ömans loge precis, men väl i stora
huset. Dit är klubbmedlemmarna välkomna
Torsdagen den 4 december
Kl. 19.00, vanlig mötestid.
I samband med årets sista månadsmöte avslutar vi enligt traditionen med lite extra mysig social samvaro och aväter årets julsmörgås. Lokalen blir i år inte Hembygdsgården – kostnaderna för hyra
är lite för höga för en liten klubb som SK4KR. Klubbmedlemmarna inbjudes därför tränga ihop sej lite hemma hos UKV och
POF och inta den sedvanliga lilla ”julsupén”, eller vad man nu
skall kalla det. Kalaset kostar 80 kr!
Adress: Gamla Jägmästargården, Valåsen. (Huset går inte att ta fel
på. Det är det med antennerna… Fast dom syns väl inte i mörkret.
Men alla vet ju… och det finns ju GPS. I sämsta fall Inlotsning,
om lotsen själv är QRV:)
Ring och anmäl Er:

RHU 373 13
AVQ 509 26
RPP 72 80 98

(Platsantalet är i viss mån begränsat)
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SM4XBC Nisse har verkligen problem! Han bombarderar redaktören med skrivelser som Måste in i QSP – det funkar inte för
honom med repeatern. Vi har tagit upp det här på månadsmöte och
då framhållit att de som kan nåt om våra repeatrar verkligen har
fullt upp! Tiden kan inte räcka till allt.
Kan ingen hjälpa honom eller ge honom besked? /Red.
Redigerat utdrag ur senaste text:
”Konstigt att de går bra på det digitala och ej på VHF analoga system. Mycket
konstigt eller hur?
Men mysko är det ju och repeatern är ej frisk. Behövs nog ses över detta som har
funkat bra förut och jag ha ej gjort något på en hel vecka. MYCKET KONSTIGT.
Det funkade bra förra söndagen. Har testkört nu på annan repeater och det var ej
något hörbart fel
….
Och slutsatsen är att Lunedet bör ses över snarast.”
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Och när Red letade efter en bild på masten i Lunedet hittade hon
den här, från den 24 september 2011, kl. 13.35. Det finns en hel
bildserie från tillfället i fråga, tagna av BKJ och RHU.
Den får stå som lite
spaltfyllnad.

Minns i november
den ljuva september…
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Föreningsbrev
c/o Gunnar Nordqvist
Klarbärsvägen 81
69147 Karlskoga

(Betald annonsplats)

Media City i Värmland AB

Som läsaren av QSP sedan länge
vet brukar ju redaktören då och då
anlita ClipArt för att hitta något
passande att lätta upp en ingress,
eller en fundering. Men om man
tittar på vad ClipArt har i fråga om
november, ger det inte mycket.
Vidstående bild är den enda som bjuds. Och november i år har ju
varit ganska enahanda. Ganska grå…
(fast ClipArt visar bilden i ljusblått, men det tyckte inte Red passade…)
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