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QSP  

Tidskriften utkommer 
med 10 nr om året 

 

 
är medlemsblad för Karlskoga 
Radioklubb,  
SK4KR. 

Notiser och meddelanden mottages tacksamt till 
nedanstående adress: 
Red. c/o Öman,  
Valåsen Gamla Jägmästargården 55  
691 94 Karlskoga.  
E-post: karin.oman@oreline.net.  
Hemsida: www.SK4KR.se  
 
Klubbens officiella adress: 
Karlskoga Radioklubb  
c/o Gunnar Nordqvist 
Klarbärsvägen 81 
69147 Karlskoga 
 
(Plusgirokonto: 92 50 96 – 0. Karlskoga Radioklubb.) 

(Omslagsbild: Utsikt från klubbens repeater. 
Fotogr. Ur Hembygdsfören. Saml.) 
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Deadline för nästa QSP den 20 april 2015 
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Kalendern 
 

Torsdag 150409  19.00 Månadsmöte  
Klubblokalen 

 Lördag 150328  09.30 DL4-möte i Gustafsfors 
       

Första o. tredje 
lördagen varje 
månad 

09.00 SSA:s HQ-nät på 3,750 MHz 
 
 

Varje söndag 09.00 SSA-bullen över Sunne-repeatern, 
145.775  
Op. SM4HBG Rolf  

Varje söndag 10.00 Lokaltrafiknät Karlskoga 
Radioklubb.    SK4KR, 145.750        
Op. SM4PKA Sven-Erik 

   

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

 

 
Red:s funderingar… 

Våren kom tidigt i år. Fast man kan ju aldrig vara 
så säker. Det kan komma snö långt in i april, fast 
då uppfattar vi det väl mest som ett skämt. Men 
vårdagjämningen har just passerat. Solen är inne  
på upploppssträckan, nästa anhalt är midsommar 
och då … äsch, det är ändå en bit dit.  

Dags för vårkostymen…      Så låt oss njuta av våren i den takt den kommer.  
 

Det har varit en ”flitig” tid så här långt – årsmöten, jubileer, loppisar, 
samband… Precis som det ska vara. Hos oss förstås.  Jubilerande 
Lindesberg. Och Grums: Gunnar och Nisse har den här gången en länk till 
Grums – det ser trevligt ut hos Er också! En hälsning till alla våra 
radiovänner från SK4KR! Glad vår! 

Red./ SM4UKV Karin  
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 Mötesprotokoll mars 
  

Karlskoga Radioklubb 
Protokoll fört vid månadsmöte 150305 SK4KR             
 
Närvarande SM4RHU; SM4RPP; SA4AVQ; SM4XUW; SM4IHY; 
SM4UKV; SM4DHP; SM4XBC; SM4POF; SA4AGN; SA4BDY;  
 
§1 Mötet öppnades av SM4RHU 
§2 Dagordningen godkändes 
§3 Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes 
§4 Den ekonomiska rapporten visade att för stunden är 

kassan stabil, en lite större utgift för nya repeatern har 
belastat kontot. 

§5 Rapporter 
 Ett antal klubbmedlemmar har deltagit i samband vid 

Svenska Rallyt 
§6 Övriga frågor.   

a) Lindesbergs radioklubb fyller 90 år 
b) Möckelnföreningarna vid månadsmötet 9/4 
c) Om det finns intresse för lödstudiebesök kontakta 

SM4RPP. 
§7 Nästa månadsmöte 150409 
§8 Mötet avslutades    

 
Vid pennan Hans Modin SA4BDY 
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Årsmötesprotokoll 
 
Protokoll årsmöte 150305 
Närvarande SM4RHU; SM4IHY; SM4RPP; SM4XBC; SM4XUW: 
SM4POF; SM4UKV: SM4DHP; SA4AVQ; SA4BDY; SA4AGN  
 
§ 1 Mötets öppnande av SM4RHU  

§ 2 Till årsmötets ordförande valdes SM4DHP/Alf 
Lindkvist 

§ 3 Till mötessekreterare utsågs SA4BDY/ Hans Modin 

§ 4 Protokolljusterare tillika rösträknare SA4AGN/ Karin 
Berg och SM4UKV/ Karin Öman 

§ 5 Årsmötet utlystes enligt stadgarna 

§ 6 Dagordningen godkändes oförändrad 

§ 7 Verksamhetsberättelse och bokslut föredrogs och 
godkändes 

§ 8 Revisionsberättelse föredrogs av SM4DHP/Alf 
Lindkvist 

§ 9 Styrelsen gavs ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

§ 10 Val 
a) Ordförande SM4RHU/Terje Wormdal 

b) Kassör SM4IHY/Gunnar Nordqvist 

c) Ledamot SA4AVQ/Henry Johansson 

d) Inga fyllnadsval 

e) Suppleanter SM4XUW/Klas Andersson och 
SM4TFE/Kent Jönsson 

f) Revisor för 2 år SM4DHP/Alf Lindkvist  

g) ( SM4RPQ har 1 år kvar) 
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h) Övriga funktioner: 

Valberedning SM4RPP/Alf Holmgren 

Klubbmästare SM4RHU/Terje Wormdal 

Redaktör SM4UKV/Karin Öman 

Trafiknät:  görs ett schemaförslag av 
SM4XUW/Klas Andersson 

WEB SM4VWD/Anders Lundmark, 
SM4TFE/Kent Jönsson 

Repeateransvarig SM4IHY/Gunnar Nordqvist 

Program SM4RPP/Alf Holmgren, SA4AVQ 
Henry Johansson 

Ungdom SA4BDY/Hans Modin, SA4BKJ/Johnny 
Lundberg 

Samband SM4RAI/Sven Gustavsson 
SM4RPP/Alf Holmgren 

QSL SM4RPP/Alf Holmgren 

§ 11 Inga Motioner 

§ 12 Budgetförslaget godkändes 

§ 13 Årsavgiften förblir oförändrad. För familjeavgift 
gäller med samma adress. 

§14 Mötet avslutades. 

Sekreterare: Hans Modin 
 
Protokolljusterare Karin Berg 
Protokolljusterare Karin Öman 
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 Årsberättelse 
 
Karlskoga radioklubb 
Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2014 
 
Styrelsens sammansättning: Efter årsmöte 2014-03-27 
Ordförande                            SM4RHU  Terje Wormdal 
Sekreterare                         SA4BDY   Hans Modin 

Kassör                                SM4IHY   Gunnar Nordqvist 
Styrelseledamöter                SA4BKJ    Johnny Lundberg 

                                          SA4AVQ   Henry Johansson  

Styrelsesuppleanter              SM4XUW  Klas Andersson 
                                          SM4TFE    Kent Jönsson 
Revisorer                            SM4RPQ    Leif Holmgren 

                                          SM4DHP   Alf Lindqvist 
Klubbmästare                      SM4RHU  Terje Wormdal 
Web master                         SM4VWD  SM4TFE  

                        + Carina S 
 

Klubbtidningen QSP 
Redaktör och utgivare av klubbtidningen QSP har varit SM4UKV 

Karin Öman. Tidningen ges numera främst ut i digitalt format. 
Utskick av e-tidningen görs av Kent SM4TFE. 
Papperstidningen av Alf SM4RPP 
Tidningen har kommit ut med 10 nr 

Trafiknät 

Ett trafiknät har körts över klubbens repeater på söndagar, 
kl. 10.00 under ledning av i huvudsak SM4PKA Sven Erik 
Andersson 
 

Sambandsuppdrag  
Klubbens medlemmar har hjälpt andra klubbar med 
sambandsuppdrag. Samt ett i helt egen regi 
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Mötesverksamhet 
Under året har hållits 10 protokollförda månadsmöten som regel 
första torsdagen i månaden. Årsmötet hölls 2014-03-27 
Till årsmöte i SSA och DL4-möten har klubben varit representerad. 
Traditionen med julsmörgås på hembygdsgården blev i år flyttad 
till Valåsen hemma hos UKV och POF  
 
Andra mötesaktiviteter 
På några av våra månadsmöten har vi fått kunskaper om viktiga 
saker om vår hobby och andra matnyttiga saker som är bra att veta. 
Några föreläsningar i regi av Studieförbundet vuxenskolan har det 
blivit 
 
Kullen 
Lite antennarbete återstår. Lite tur med vädret är vad som krävs! 
Städning. 
Lite tekniskt arbete skall eventuellt göras i kuren samt avhysning 
av oönskade små djur 
 
Klubblokal 
Ferlinsvägen 18 
 
Medlemmar 
2 nya medlemmar har tillkommit under året. 
Antalet klubbmedlemmar 2014-12-31 var 41  
 

Karlskoga 2015-03-05 
 

Terje Wormdal (ordförande) 
                                 Hans Modin (sekreterare)          

Gunnar Nordqvist (kassör) 
Henry Johansson (ledamot) 
Johnny Lundberg (ledamot)          
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Året som gick…. 
 
Vi har gjort nytta… och vi har haft roligt! Allt står att läsa om i förra årets QSP. 
Det började så fint med SM4KYN Anders som hade det skönt borta i Karibien 
medan katten Steve bevakade riggen… allt under det att 4RPP m.fl. trotsade 
minusgrader vid Svenska rallyt, långt uppe i de värmländska skogarna. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Och så kom sommaren och det blev dags för Tekniksdagar i Rudskoga. BDY 
Hasse och XUW Klas riggade till det ordentligt och på tal om rigg hade VWD 
Anders ägnat en ledig dag åt att av skrot bygga upp en tillfällig antenn, som han 
knappt hann testa, för då började åskan mullra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Men visst blev det ryttartävlingar och flera rallyn  
att bevaka och så förstås SM4-möte på Gillersklack, där alla pratade radio och 
så flockades hela den matsugna skaran kring grillen, och… 
 … ja, alla var glada! 
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Är Du en av dem som inte har betalat 
medlemsavgiften till radioklubben?  
Gör det i så fall. Nu! Du behövs! 

 

175 kr för enskild och 220 kr för familj 

PG 92 50 96-0 Karlskoga Radioklubb 

 
 
 
 

UPPROP SUNNE-REPEATERN 
 

Som ni kanske vet har Sunne-repeatern sedan ett antal år stora 
problem med hälsan och kan när som helst bli SK. 

Låt oss amatörer i Värmland hjälpa den lilla reapeaterföre-
ningen bakom Sunne-repeatern att få ekonomiska möjligheter 
att köpa in en ny John-John till Blåbärskullen. (Repeatern hade 
tidigare signalen SK4RJJ och kallades för Radio John-John) 
Bidrag kan sättas in på SK4AV:s  PG 43 17 44-2   Skriv 
repeaterbidrag och din signal i meddelandet. 
 
Det är viktigt att Sunne repeatern finns kvar då den med sitt 
strategiska läge är knutpunkten för en stor del av repeater-
trafiken i Värmland. Utförlig info om repeatern och dess 
historia finns att läsa på www.sk4av.se   

SM4IHY 
Gunnar 
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  Dagar i mars 2015… 
 

Dagar då allting hände. Eller inte hände. 
Vårdagjämning var i sikte. Den tid när solen definitivt tar herra-
väldet över himlavalvet för några månader framöver, den tid som vi 
alla längtar efter. Särskilt i år, efter en regnig och blöt icke-vinter. 
Den dag då man kan se solen ”gå ner mellan björkarna” på andra 
sidan vägen.  
Men det regnade. Inte såg man… 

Dagar då man varskoddes om enorma solstormar och enastående 
möjligheter att uppleva norrsken, långt ner i Europa. Aurora-tid. 
Många av oss gick oroligt av och an under kvällstimmar och natt 
och spanade upp mot himlavalvet. Mulet. Moln. Ingen chans. Inte 
hos oss i alla fall. Andra hade det bättre – det såg vi på bilderna i 
TV. Ett nödrop till BDY renderade den vackra bilden ovan. Inte 
tagen hos oss precis --- men ett norrsken i alla fall. Och ett gran-
diost sådant. Aurora magnifico! Aurora molto magnifico. 
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Fast höra kunde man ju. POF rapporterade ett fasligt knattrande av 
morsetecken på kanalerna… 
Men se. Nej. 
 
Och så till sist: dagar då världen laddade upp för total solförmör-
kelse. Det ska dröja minst tre och ett halvt decennium till nästa. 
Och har man passerat 75+++ och lite till så är det väl inte så stor 
chans att ta del av den. Inte från den här horisonten i alla fall. Ovan 
där, möjligen. Färöarna invaderades – chanserna ansågs bäst där. 
Fast alla i vårt land skulle också ha goda chanser. Stod det i 
avisorna. Särskilt i Norrland. 
Men förstås. Över vårt QTH: mulet. Regn. 
 
Dagar i mars 2015… 
   SM4UKV Karin 

 
 
 
 
 
 
 

      I kikar’n… SK4IL 
 
Det här är ett väldigt trevligt inslag som Värmlands Folkblad 

hade om SK4IL i Grums! Titta in – och läs! 
 

http://www.vf.se/nyheter/grums/radioklubben-pa-ratt-vaglangd 
 

Gunnar 4IHY och Nisse 4XBC  
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c/o Gunnar Nordqvist  
Klarbärsvägen 81  
69147 Karlskoga 

 

 
Föreningsbrev 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        
          (Betald annonsplats) 

 
 

 

Media City i Värmland AB 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Till sist: 

Glad påsk!  
Dags för ägg och påskris och godis  
och elda första brasan i trädgården och… 
Ha det bara 
Gôtt! 


