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Kalendern
Torsdag

150305

19.00

Lördag

150328

09.30

Årsmöte, följt av månadsmöte
Klubblokalen
DL4-möte i Gustafsfors

Första o. tredje
lördagen varje
månad
Varje söndag

09.00

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…
Vi är inne i oxveckorna. Den sega, långa lunken
efter allt julfirande. Vi är inne i fastlagen med
förföriska semlor i alla bagerifönster. Vi är också
inne i rallytider… Bilden här vid sidan tog RHU
som tillsammans med AVQ var stationerad vid
starten av Rämmen-sträckan. Här var det action
som gällde. Upp före ottan, på plats och
radioklar tre timmar före start.
Antenner och mast, hela utrustningen, testad och klar. Här är
dom, med passersedeln i vindrutan. Redo för en insats.
Läs mer om rallyt här i QSP. RPP och RPQ var också där.
- VILKA KILLAR VI HAR!
Red./ SM4 UKV Karin
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Mötesprotokoll februari
Karlskoga Radioklubb
Protokoll fört vid månadsmöte 150205 SK4KR
Närvarande SM4RHU; SM4RPP; SM4RPQ; SA4AVQ;
SM4XBC; SM4IHY; SM4UKV; SM4POF;
§1
§2
§3
§4
§5

§6

§7
§8

Mötet öppnades av ordförande, SM4RHU
Dagordningen godkändes. Att föra dagens protokoll utsågs
SM4UKV.
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes
Den ekonomiska rapporten: Inköp av repeater + nätaggregat mm
har gjorts under den gångna månaden, enl. styrelsebeslut på
föregående möte.
Rapporter.
Ordf. och kassör rapporterade om införskaffande av mtrl, se
§ 4 ovan,
Övriga frågor.
a) Årsmöte hålls den 5/3 i klubblokalen. Revision och
upprättande av årsberättelse skall ske snarast.
b) Representant för Möckelnföreningarna skall inbjudas.
SM4RPP tar kontakten.
Nästa månadsmöte 150305, tillika årsmöte.
Mötet avslutades
Vid pennan Karin Öman SM4UKV

Kvällens program: Yaesu System Fusion.
SM4IHY och SM4RPQ presenterade den nya repeatern med hjälp av
dator. Inställningarna såg relativt lätta ut och den inledande intervjun
med Yaesy-chefen i USA var bitvis intressant – om man hängde med!
UKV måste erkänna sin begränsning mest i fråga om det tekniska innehållet. Engelskan gick väl an… Som någon i sällskapet sa (och som
också poängterades i programmet): Kontentan – det gör detsamma vad
man skickar in. Det kommer ut som FM alltihop. Enkelt!

… men det var en intressant genomgång!
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Du…
Du har väl betalat medlemsavgiften till
radioklubben?
175 kr för enskild och 220 kr för familj
PG 92 50 96-0 Karlskoga Radioklubb

90-årsfirande Lindesbergs Radioklubb
startar en kurs som ska leda till

amatörradiocertifikat.
Kursen inleds med introduktion 24 februari och
start tisdag 3 mars.
Intresseanmälningar så snart som möjligt via mail
till sk4ea@ssa.se. Kurskostnad ej fastställd, men
max 500 kronor, vilket också täcker medlemskap i
Lindesbergs Radioklubb för ett år. Välkomna!
Mats Ericson SM4EPR
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En kort historik över Karlskoga Radioklubbs
trafiknät över SK4KR/4.
Vad jag kan se i gamla anteckningar så startade på försök ett
trafiknät hösten 2007. Det visade sig snart att det var intressant. Många hade hörsammat tid och frekvens. Detta ledde till,
att ett beslut togs, efter ett förslag från en klubbmedlem, att
statistik skulle föras vid varje trafiknät för att se hur stort
intresset skulle vara.
Trafiknätet har till stor del “körts” av SM4PKA samt SM4XBC
och SM4RPP som har varit ersättare.
I tabellen nedan kan vi se intresset:
2008 = 20 + 19 = 39 incheckningar
2009 = 27 + 25 = 52
”
2010 = 18 + 23 = 41
”
2011 = 27 + 30 = 57
”
2012 = 28 + 20 = 48
”
2013 = 25 + 24 = 49
”
2014 = 30 + 26 = 56
”
Det har varit incheckningar från både SM5 och SM6,
Många lyssnar på vårt nät.
Fortsätt att checka in!
Trevligt att höras!
Söndagar, kl. 10.00 – frekv. 145,750.
73 de SM4PKA/ Sven-E.

PS
Varje halvår har PKA gjort en sammanställning över nätets
deltagare. Statistiken har kunnat läsas i QSP. Senaste översikten
infördes i förra numret av QSP nr 1 2015. Red.
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Dags för Samband:

RALLY SWEDEN 2015
Nu är det dags att summera våra insatser vid årets upplaga av
Svenska Rallyt. Om själva rallyt har det skrivits spaltkilometer
och visats TV-timmar så av detta har den intresserade säkert fått
tillräckligt.
När det gäller våra sambandsinsatser och upplevelser i samband
med dessa kommer lite här i ord och bild. Man kan konstatera att
allt har fungerat och så vitt jag vet har inget mankerat.
Vi radioamatörer (proffs) har bemannat 42 poster och ett 90-tal
man har varit i elden. Enligt vad jag vet har 5 medlemmar från
SK4KR deltagit. VLR Rolf skötte i vanlig ordning målet på
sträckan Vargåsen. RHU Terje och AVQ Henry bemannade på
lördagen starten på sträckan Rämmen och på söndagen en post på
sträckan Lesjöfors. Jag, RPP, och RPQ Leif firade 10-årsjubileum
på Sprinten i Hagfors. Vi var där första gången 2005. Och med
undantag 2010 då vi huserade på rallybasen i Karlstad har vi varit
trogna Sprinten i Hagfors. Vi har dessutom vid några tillfällen
kört dubbelt och även bemannat sträckan Malta i den dåvarande
bansträckningen.
Nu åter till årets bravader. Vi drog iväg mot vårt mål för dagen,
Ekshärad, i god tid på fredagsmiddagen. Första pausanhalten blev
hos spränglärda Stens verkstad i Geijersholm Han hade lagt
dynamiten åt sidan och bjöd på fika på sitt kontor. Efter någon
halvtimmes pokulerande tackade vi och drog vidare till Hagfors
servicepark på flygplatsen i Råda. Men där var det ganska avslaget, så efter någon halvtimme drog vi vidare mot nästa mål. Ett
strandhugg i Bäckåsarna hos SM4DCE Curt som naturligtvis även
han bjöd på fika. Sedan vi en stund pratat fåglar, djur och natur
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fick vi ta en titt på hans radiokrypin och hans många fina jakttroféer. Men nu var det dags att dra vidare mot dagens slutmål
Ekesbergets fritidsby i Ekshärad.
Efter middag och lite geocaching gällde det att komma till ro så
snart som möjligt för på lördagsmorgonen skulle vi vara radioklara på Sprinten kl. 0624. Då skulle vi hinna med frukost på
Moccacino som öppnade kl. 04 och en framresa på drygt två mil.
Väl framme rullade det på enligt regelboken utan missöden. Ett
race på förmiddagen, ett på eftermiddagen och däremellan
veteranerna.
Vid sjuttontiden var det hela över och vi kunde via skogsvägar, för
att undvika trafikkaoset i Hagfors, ta oss iväg hemåt mot väntande
måltid och en vilsam kväll och natt.
/SM4RPP skrev.
SM4RPQ fotograferade i Hagfors
SM4RHU tog bilder från Rämmeno. Lesjöforssträckorna
RPQ har övertagit TV-fotografens plats för att
försöka ta ett panorama-foto. Var det bilden
nedan han såg? ”Grannarna”.

1

Också en strömförsörjning.
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På startlinjen.
Försök inte.
Hit.
Men inte längre!
Så här såg det ut
hos RPQ i Hagfors.

Här nedan har RHU fångat en annan startsituation. Är det månne den blivande
segraren Ogier som här vid starten av Rämmensträckan väntar på att få gasa
igång?
Ännu en av RHU:s bilder från den här sträckan visar radioläget just invid
startlinjen. Startkamerorna syns i bilden och ljudet – ja det är häftigt
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Även det öronbedövande startljudet skulle dokumenteras. Bilden av ljud
här nedan tog RPQ vid starten. Det var nog något tystare uppe i skogarna hos RHU och AVQ! Den nedre bilden kunde ha titeln: Också en
strömförsörjning.

Så får några av Terje RHU:s bilder från starten av Rämmen-sträckan på
lördagen och från skogarna vid Lesjöfors på söndagen avsluta rallyreportaget. Red. tackar för bidragen!
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Nisse: Kör D-star!
Hej allt D-star-folk!
Tänkte skriva lite om funktionen på D-star och körning av D-star:
För att länka sig vidare på D-star:
Om modul står i läge B och man vill ta sig vidare med DTMF så
gör man så här: Tryck # för att koppla ner, sen tryck DTMF-kod,
typ D1009, och invänta klartecken att du är framkopplad (så gör
man samma sak om man ska tillbaka igen till utgångsläget).
För att komma till någon radioklubb går man in i x-reflector och
kollar repeaterns DTMF-kod. Observera att hela siffrorna ska
med. Här återgår det automatiskt efter en stund
Och vad det gäller att ropa på D-star, så gör ett allmänt anrop.
Eller CQCQCQ och din signal.
Här är en länk till att veta mer:
http://www.karlskoga-d-star.webnode.se
/SM4XBC Nils-Erik
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c/o Gunnar Nordqvist
Klarbärsvägen 81
69147 Karlskoga

Föreningsbrev

(Betald annonsplats)

Media City i Värmland AB

Om någon känner för att köra riskfri rallybil
kan han kliva in i kokongen härovan …
och förarplatsen intill är ganska riskfri.
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