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Kalendern
Torsdag

150205

19.00

Månadsmöte, Klubblokalen

Torsdag

150305

19.00

Årsmöte, följt av månadsmöte

Första o. tredje
lördagen varje
månad
Varje söndag

9.00

SSA:s HQ-nät på 3,750 MHz

09.00

Varje söndag

10.00

SSA-bullen över Sunne-repeatern,
145.775
Op. SM4HBG Rolf
Lokaltrafiknät Karlskoga
Radioklubb. SK4KR, 145.750
Op. SM4PKA Sven-Erik

Tester: 2m/ 70cm/ kvartalstest / Upplysn. hos –RPP el. –RPQ

Red:s funderingar…

Nytt år. Nytt radioår. Nya kontakter. Nya möjligheter….
Hoppas de gångna helgerna varit goda, inte bara i fråga om julmaten utan
också ifråga om rekreation från det vardagliga och kanske om goda stunder i radiohörnan! Nu är vi igång igen, har haft det första månadsmötet för
året och talat lite om kommande möten och om årsmöte, om eventuella
uppdateringar vad gäller utrustning och om möjligheter att värva nytt folk
i våra led. När jag tittade igenom det gångna årets alla tio QSP:n så var det
med en viss glädje och stolthet: vid ett antal tillfällen har vi kunnat göra en
insats! De kan bli fler – och vi finns där, om någon behöver oss. Hoppas
2015 blir ett bra radioår!
Red./ SM4UKV Karin
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Mötesprotokoll januari
Karlskoga Radioklubb
Protokoll fört vid månadsmöte 150108 SK4KR
Närvarande SM4RHU; SM4RPP; SA4AVQ; SM4XUW;
SM4IHY; SM4RPQ; SM4UKV; SM4POF; SA4AGN; SA4BDY;
§1
§2
§3
§4
§5

§6

§7
§8

Mötet öppnades av SM4RHU
Dagordningen godkändes
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes
Den ekonomiska rapporten visade att för stunden är kassan stabil,
några medlemsavgifter har kommit in.
Rapporter
a) Kontakt med AMJ/Olle och OBQ/Åke hålls genom RPP/Alf
b) Yaesu DR-1-XE köps in som repeater.
Övriga frågor.
a) Årsmöte hålls i början av mars 5/3 i klubblokalen
b) Frågan om QSP till icke medlemmar diskuterades. Fler
mailadresser till radioamatörer bör tas fram för att sprida info
och locka till medlemskap.
c) Hemsidan bör göras statisk och som öppet arkiv för QSP.
d) Ny master för trafiknätet på söndagar, SA4BKJ och
SM4XUW är tillfrågade om att dela och samordna detta.
e) DL4 ges info till SSA om klubbena verksamhet genom
SM4RPP
Nästa månadsmöte 150205
Mötet avslutades
Vid pennan Hans Modin SA4BDY

Dags att betala medlemsavgiften till radioklubben.
175 kr för enskild och 220 kr för familj
PG 92 50 96-0 Karlskoga Radioklubb
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Karlskoga Radioklubbs trafiknät
över SK4KR/4
Under hösten 2014 har det varit livligt på trafiknätet. Till skillnad
från övrig tid. 26 olika signaler har ”checkat in” på söndagarna.
Operatörer har varit SM4PKA och SM4XBC.
26 ggr.
25 -:18 -:16 -:15 -:-

SM4KPS + SM4POF
SM4RPP + SM4BKJ+ SM4AVQ
SM4XBC + SM4RHU
SM4UKV + SM4ATH
SM4XUW

8 ggr SM4RAI
7 -:- SM0YNP/4
5 -:- SM4UGD
4 -:- SM4SGC +
SM4IDC +
14 -:- SM4VWD
SM4TFE
13 -:- SM4FMF
3 -:- SM4IDC +
SM4SGC
2 -:- SM4OBQ +
SM4UKE +
SM5YZL +
SM4RPQ+
SM4IDC
1 ggr. SM4BUH + SMSCSK + SM4UBR + SM4BUR +SM4KYN
+ SM4CJY
Tabellen är u.p.a., någon signal kanske har försvunnit.
Men som ni ser så finns underlag och intresse för att trafiknätet
skall fortsätta.
Vi “kör” på söndagar kl. 10,00 frekv. 145.750.
73 de SM4 PKA
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Ny repeater på gång
Klubben har beslutat om inköp av en ny modern repeater till
SK4RKD.
Valet blev en YAESU DR-1XE 144/430 MHz C4FM/FM Digital
Repeater.

På www.sk6dw.se under teknik och relästationer finns ett youtube
klipp med ett QSO mellan SM6VTT och SA6AVB som visar en av
repeaterns fantastiska egenskaper.
På vårt nästa klubbmöte den 5 februari kommer vi att informera
mer om möjligheterna med System Fusion.

APRS i mobiltelefonen
Med en smartphone är det möjligt att köra APRS utan att ha
tillgång till en amatörstation.
Kanske inte amatörradio direkt men mycket praktiskt att ha många
gånger. T.ex. om du får haveri på bilen eller går vilse i skogen på
svamputflykten så kan du direkt se på APRS kartan var du är och
även få koordinater för platsen. Det går även att se färdvägen på
kartan.
SM6VUF har gjort ett fint program till Android-telefoner som kan
hämtas här: http://1011.se/aprs/ På sidan finns även en hel del info
om programmet.
Om ni behöver lösenord (aprs passcode) för er signal så kan jag
SM4IHY hjälpa er att ta fram den.
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På www.aprssweden.se finns exempel på andra liknande program
och även en hel del övrig bra info om APRS.
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”Finnskogsvalsen” 2015
Årets tävling genomfördes den 18 och 19 januari med fyra sträckor
på lördagen och tre sträckor på söndagen. I tävlingen deltog ca 90
bilar.
Rallybasen fanns i Torsby och hade förbindelse med sträckorna via
Hagforsrepeatern.
Väglaget var på de stora vägarna ren asfalt och på SS-sträckorna is.
Radiofolket inkvarterades på vandrarhemmet. Kvällens samvaro i
köket handlade till stor del om hur man skulle köra för att undvika
oplogade vägar och undvika för långa sträckor på de isiga SSsträckorna.
En av ”radiogubbarna” bodde i Molkom. Han lovordade vår repeater för att den fungerade så bra. Den var också den enda han
kunde få upp från sitt QTH.
Från SK4KR deltog RHU och AVQ.

/SA4AVQ

Nisses bild….
…. som han gärna ville visa klubbkamraterna. Bland annat visar den
D-star…
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c/o Gunnar Nordqvist
Klarbärsvägen 81
69147 Karlskoga

Föreningsbrev

(Betald annonsplats)

Media City i Värmland AB

Sista sidan:
Red. har bytt dator och fått en del problem i och med inlärandet av
nya strategier. Bland annat har annonserna varit mer än mariga att
anpassa – så om de inte har sitt vanliga format, ber Red. om
överseende och lovar bot och bättring till nästa QSP.
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