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 Kalendern 
 

Torsdag 150507  19.00 Månadsmöte  
Klubblokalen 

       
Första o. tredje 
lördagen varje 
månad 

9.00 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…” ja, så 
skrev jag för en månad sen. Och visst, det har det gjort. 
Och regnat också. Ofta. Trots det är dom här. Alla de 
vilda, vårens ljuvliga örter… och småfugglarne… 

Det är Tiburtius idag, den 14 april, när jag skriver det här, enligt Bonde-
praktikan den första sommardagen. Just det. Sommardagen. --- Lätt regn. 
Jordtemperaturen ännu låg. Ingen potatissättning i sikte… Men inomhus 
gror små frön överallt. Och utomhus har signalerandet kommit igång. 
Rödhaken, trasten förstås… Och en och annan sändaramatör. Visst görs 
det en del hos radiofolket – det är alltid lika trevligt att läsa de protokoll 
som droppar in. Vilket intressant sällskap vi utgör! Fast visst har vi det 
tufft ibland! Läs och begrunda lite längre fram i häftet. 

Ha det gott – och ha en fortsatt glad vår!       Red./ SM4UKV Karin  
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 Mötesprotokoll april 
  
Karlskoga Radioklubb 
Protokoll fört vid månadsmöte 150409 SK4KR             
 
Närvarande SM4RHU; SM4RPP; SA4AVQ; SM4XUW; SM4IHY; 
SM4UKV;SM4DHP; SM4XBC; SM4POF; SA4AGN; SA4BDY; Örjan; 
SA4BKJ; SM4RPQ; SM4SGC; SM4VLM   
 
§1 Mötet öppnades av SM4RHU som lämnade ordet till Emil 

Lundkvist från Möckelnföreningarna för en presentation. 
§2 Dagordningen godkändes 
§3 Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes 
§4 Den ekonomiska rapporten visade att för stunden är den 

oförändrad god. 
§5 Rapporter 

a) Från DL-4 mötet som några från klubben deltog i. 
b) Schema för trafiknätsoperatörer har upprättats och 

publiceras i QSP och på hemsidan. Byten ansvarar 
schemalagd signal för. 

§6 Övriga frågor.   
a) Mötet beslöt om medlemskap i Möckelnföreningarna 

(100 kr/år). Uppdrag till SM4IHY att ordna med 
medlemskap. 

b) Vid tillfälle ska en röjning vid repeatern göras 
c) Distansritten Laxå 11/7. Op är klart. Samordningsmöte 

när det närmar sig. 
d) APRS-servrar ligger tillfälligt nere. 
e) SK4KR ger ett bidrag à 500kr till Sunne-repeatern 
f) Kolla upp om det finns ett datum för drift av nya 

repeatern för att få bidrag från Yaesu. 
§7 Nästa månadsmöte 150507 
§8 Mötet avslutades    

 
Vid pennan Hans Modin SA4BDY 
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 Justerat årsmötesprotokoll:  
Årsmötesprotokollet, se föregående nr av QSP, har på en punkt justerats: 
I § 10 h) Val av övriga funktioner, hade ett fel insmugit sig: Samband: 
skall vara SM4RAK Harry Gustafsson. Inte fader Sven, SM4RAI, som 
härmed ombeds ha överseende med misstaget.  /Red. 
 
 Plan för årets nätoperatörer 	   	   	  
	  

	  
Om	  datum	  inte	  passar	  får	  Du	  själv	  fixa	  byte	  eller	  ersättare.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  /Hälsning	  från	  Klas	  SM4XUW	  

	  
 Kontakt med Möckelnföreningarna    
                     . . .  en sida om samarbete  
 
Emil Lundkvist, projektledare för Möckelnföreningarna berättade en-
gagerat om denna nya samarbetsyta som sedan ett par år skapats för de 
ideella föreningarna i bygden runt sjön. Vad kan SK4KR ha för nytta och 
glädje av en tillhörighet här – och vad kan vi göra för andra?  - Å, det finns 
en hel del! Det visade en efterföljande diskussion: det fanns ett antal punk-
ter, där vi kan både ge och ta – så se protokollet ovan att vi under mötet 
beslöt att ansöka om medlemskap i denna skara!  
 
Vi citerar broschyren:  
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Möckelnföreningarnas webbportal är en spännande och innovativ 
webblösning. Den består dels av en portal till medlemsföreningarna, 
dels av de olika föreningarnas hemsidor. Den enskilda föreningen kan 
använda webblösningen som sin egen hemsida samtidigt som den 
ingår och deltar, både i en större webblösning och i ett nätverk. Målet 
är att portalen ska ägas och drivas av föreningarna gemensamt. 

  
Läs mera:
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 ”Nya” medlemmar i SK4KR  
 
Under det senaste halvåret har Karlskoga Radioklubb fått sex nya medlem-
mar. SK4KR hälsar Er varmt välkomna i klubben och till trivsam samvaro 
både i etern, på fielddays och andra evenemang och så förstås ”i jobbet”: 
då vi tjänstgör vid olika samband.  

Karin Berg SA4AGN Kristinehamn 
Alice Quick  Degerfors 
Saga Quick  Degerfors 

Gunnar Lestander SM4VLM Karlskoga 
Ingela Toresson Kristinehamn 
Eero Väisänen SM4PCF Deje 

 
 
Och Du, om Du inte hann med förra gången: 
Gör nå’t! Vi behöver den här repeatern!!! 

 
 

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 repeaterföreningen 
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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 Vårens distriktsmöte i Gustavsfors 
 
Lördag den 28e vid 7-tiden styrde fyra Karlskogingar, SM4RHU, 
SM4RPP, SM4RPQ och SA4AVQ, mot Gustavsfors för årets första 
distriktsmöte i SSA. Bara någon dag tidigare hade det varit riktigt 
snöoväder i trakterna men av detta märktes bara att snön i skogen var 
väldigt vit.  
Väl på plats träffade vi sexton likasinnade från när och fjärran. Nu är 
det ett tag sen jag själv var med på ett sån’t här möte, så det är klart 
att en del nya ansikten dök upp, men annars var det väldigt många 
bekanta också. Ulf i Gettjärn som inte bor där längre, Janne från 
Falun, Eero som blev glad över att vi gav ut papperstidning var bara 
några bekanta ansikten. 
 
På mötet i sig tilldrog sig inget kontroversiellt. Det är en väldigt lugn 
tid i SSA får man säga. Jag vet inte om det är ett gott tecken eller ej. 
Radioamatörerna står förmodligen inför mycket problem med våra 
band framöver vilket redan avspeglats i att vi i princip blivit av med 
13cm-bandet. Ja vi får fortfarande sända med 0,1W men hur långt 
kommer man med det på 2,4GHz? Distriktsledaren uttryckte också 
visst bekymmer över att han har svårt att få information om vad som 
händer inom styrelsen. Efter en omorganisation för några år sen sitter 
ju inte längre distriktsledarna med i styrelsen och nu några år senare 
kanske man får fundera på om det var ett helt lyckat drag? 
 
Som vanligt är rapporteringen från klubbarna intressant. De tjugo 
närvarande kunde rapportera från inte mindre än tolv olika klubbar. 
Det jag personligen tyckte märktes var att de klubbar som har en bra 
lokal har många medlemmar och saknar man helt lokal så flyr i prak-
tiken också medlemmarna. Annat värt att repetera här var kommande 
field-days som meddelades. 
 
Klubben i Vålberg/Grums, SK4IL, fyller 40 i år och ordnar sedvan-
lig utflykt till LMEriksson-gården i Värmskog den 23-24 maj. De 
kör under året med specialsignal som jag glömt skriva upp. Björn-
mötet som tidigare hållits på Tossebergsklätten flyttar åtminstone 
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tillfälligt till Morokulien. Så första helgen i juli blir det en Björn-träff 
där. 
Dessutom kommer SK4AO att ordna en field-day i månadsskiftet 
juli-augusti som vanligt. 
 
För den som kör mycket radio kan det kanske vara intressant att fira 
IARU:s 90-årsjubileum också. Internationella Amatörradio Unionen, 
IARU, bildades 1925 i Paris. För att fira detta finns möjlighet för oss 
i fjärde distriktet att köra med signalen SD90IARU. Innan man kan 
köra skall signalen bokas via SM4DQE, Lars i Ludvika. Dessutom 
finns många regler om loggar och QSL-kort, så man läser först på 
hemsidan. Sök efter IARU på SSA:s hemsida så dyker det snabbt 
upp. 
 
Något höstmöte kunde inte bestämmas då representationen från den 
distriktsdel som står på tur var för liten. Men med lite tur blir det lite 
mera i närheten då. 
 

 
 
När den formella delen av mötet var slut berättade Lasse, SM4IVE, 
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om hur det går till att köra radio via norrsken. Det kanske är ett 
föredrag vi kan få honom att komma till oss och hålla också. Han vill 
gärna besöka klubbarna och vi vill gärna ha föredrag, så det låter bra. 

Vid pennan. SM4RPQ/Leif 
 
 
 
 Protokoll 
 Distriktsmöte i fjärde distriktet 28 mars 2015 
 
Plats: Bygdegården, Gustavsfors 
Arrangerande klubb: SM4DHN, SK4HV 
Kaffe och smörgås serverades före mötet. 
 
Närvarande: SM4IVE, SM4DHN, SM4HBG, SM4HFI, SM4EPR, 
SM4PFA, SM4RHU, SA4AVQ, SM4RPP, SM4XIV, SA4ATZ, 
SM4DF, SM4GGC, SM4KYN, SM4RPQ, SM4PCF, SM4SCF, 
SM4SEF, SM4INV, SM4DCE. 
 
1) Mötet öppnades av vår distriktsledare Lars, SM4IVE. En tyst 

minut hölls för under året avlidna medlemmar. 
2) Beslutades att mötet var utlyst i god tid. 
3) Till mötesordförande valdes SM4IVE. 
4) Till mötessekreterare valdes Mats, SM4EPR. 
5) Förelagt förslag till dagordning fastställdes. 
6) Till Justerare valdes Lars-Bertil, SM4DHN. 
7) Föregående mötesprotokoll finns utlagt på distriktets hemsida. 

Inga synpunkter på protokollet framfördes. 
8) Rapport från klubbarna: 
 
Samband Värmland, SK4SV (rapport SM4HBG): Radiosamband 
genomfört vid Finnskogsvalsen och Swedish Rally. Vid det senare är 
cirka 90 personer engagerade i radiosambandet. 
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Karlstad Sändaramatörer, SK4AV (SM4HBG): 12 medlemmar. 
Driver Sunne-repeatern, som fick sitt tillstånd januari 1976. 
Repeatern är ombyggd flera gånger men fungerar nu dåligt och 
länkarna är avstängda. Ett upprop för insamling av pengar till en 
modernisering undertecknat SM4IHY distribuerades på mötet. 
Hittills har 1850 kronor inkommit. 

Falu Radioklubb, SK4AO (SM4HFI): Medlemsantalet är 90. Flera 
nya medlemmar i styrelsen som valdes vid årsmötet under den 
gångna veckan. En kurs med 9 deltagare pågår. Man har diskuterat 
att starta bulletinsändningar via Leksandsrepeatern. Länken mellan 
Särna och Falurepeatern är avstängd. Som vanligt kör man 
aktivitetstesterna på VHF och uppåt. Till sommaren blir det åter 
field-day i Dådran 31/7-2/8. 
Västerdalarnas Amatörradioklubb., SK4WV (SA4ATZ): Klubben 
har 31 medlemmar. 70 cm repeatern fungerar inte, 2 m repeatern ska 
rustas. Test körs på 50 MHz från klubbstugan, och SA4ATZ kör 
månadstesten på kortvåg. Radiosamband sker vid Vansbrosimmet. 
 
Västerbergslagens Sändaramatörer, SK4DM (SM4XIV): Har 60 
medlemmar. Månadsmöte en gång per månad. Byggkvällar 2 gånger 
per månad. Radiosamband bedrivs. Har repeater på 2 meter och 70 
cm. 

Lindesbergs Radioklubb, SK4EA (SM4EPR): Knappt 50 
medlemmar. Vi träffas varje tisdag. En kurs med 4 deltagare pågår. 
Tidigare har kommunalt bidrag utgått, men inte nu. Vi kör en 
kamratcirkel i samarbete med Vuxenskolan. Den 6 maj deltar vi i 
Rotarys ”Sätt Lindesberg i rörelse” med en station uppsatt i Näsets 
naturreservat och demonstration av radiopejlorientering.  

Karlskoga Radioklubb, SK4KR (SM4RPP): har 43 medlemmar, 
varav 9 kvinnliga. Man har 10 månadsmöten per år. Tidningen QSP 
kommer ut med 10 nummer per år, i digital form och till några i 
pappersform. Trafiknät körs på söndagar 10.00 över repeatern. Flera 
operatörer deltar i radiosamband. En ny repeater har införskaffats 
och ska ersätta den nuvarande. Tre digipeatrar drivs, varav en hos 
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SK4IL. En generös medlem håller med hyra till klubblokal. En 
kulturaktivitet har man cirka fyra gånger per år i samarbete med 
Vuxenskolan. 
Björnmötesklubben, SK4BM (SM4PCF): Förra året tilläts man inte 
avhålla Björnmötet på Tossebergsklätten. SM4PCF och SM4MWY 
har därför initierat en motsvarande träff i Morokulien helgen efter 
midsommar detta år. 
Hagfors Sändareamatörer, SK4HV (SM4DHN): Ingen verksamhet 
utöver drift av repeatern. 
Radioklubben SK4IL (SM4SEF): Klubben fyller 40 år i år och 
använder specialsignalen SK40IL. Man har cirka 35 medlemmar 
varav två nyblivna amatörer. Man träffas en gång i veckan. 
Temakvällar om Arduino har genomförts. I maj aktiveras LM 
Ericssons födelsehem i Värmskog. En loppis genomförs en gång per 
år. SL-testen körs. På en utställning på Älvenäs visas en del 
information från klubbens tidiga år då den bildades som en 
personalorganisation i Svenska Rayon. 
 
Siljanbygdens Sändareamatörer, SK4KO (SA4ATZ, SM4HFI): Har 
ny lokal i lokstallarna. Möten på tisdagar. Man har kurs i Arduino. 
Som tidigare finns Web SDR mottagare via nätet. 
Radioklubben i Kopparberg, SK4UG (SM4EPR): Kvartalsmöten. 
Underhåll av antenner. 

9) Inför SSA:s årsmöte: 
SM4HBG, Rolf, ville framföra synpunkter på SSA-bulletinen, att det 
är för lite bidrag i riksdelen från styrelsen och sektioner. SM4IVE 
menade att han själv får för lite information från styrelsen. Styrelsens 
svar på inkomna motioner till årsmötet gicks igenom utan att några 
specifika synpunkter meddelades till DL4. 

10) Distriktets hemsida: SM4IVE önskar att ytterligare någon kan hjälpa 
till att uppdatera hemsidan. Synpunkter på att icke SSA-anslutna 
klubbar finns med på listan har inkommit från amatör i annat distrikt. 
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11) Angående specialsignalen SD90IARU så är det bara två amatörer 
som anmält intresse för att köra med denna signal. Fler intresserade 
önskas, och man kan höra av sig till SM4DQE angående detta. 

12) Övriga frågor: SA4ATZ, Torbjörn, meddelade att han som nybörjare 
i tester kommit på plats 49 i månadstesten på kortvåg för 2014. 
SM4KYN, Anders, undrade om status för 70 MHz bandet, men inget 
närmare var känt bland mötesdeltagarna. 

13) Nästa möte: SM4IVE undersöker förutsättningar för ett möte i 
Närke. 

14) Mötet avslutades 

Efter mötet höll Lars, SM4IVE, ett intressant föredrag om norrsken 
och trafik via detta. Föredraget ledde till många inlägg från åhörarna. 
Därefter serverades korv med bröd innan det var dags att vända 
hemåt. 

Mats Ericson, SM4EPR       Lars-Bertil Karlsson, SM4DHN       
Lars Pettersson, SM4IVE 
Sekreterare                                            Justerare                                  
Ordförande, DL4 
 

 
 
 
Och apropå att samlas till vårmöte, så avslutar vi det här numret av 
QSP med en artikel om ljudteknik på hög nivå… Håll till godo! 
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                    Konstiga saker att göra i skogen 
 
 
Under hösten gick jag en kurs i ljudteknik vid Örebro Universitet. 
Det var en lite grundläggande kurs där man skulle få lära sig lite 
akustik, hur mikrofoner beter sig, hur man spelar in saker i stereo och 
lite om hur man använder en del ljudtekniska manicker. Teoretiskt 
skulle man väl lägga ner ca 200 timmar på denna kurs men jag 
undrar om någon skulle fått det att räcka till... 
I kursen ingick en del praktiska laborationer som skulle utföras. Man 
skulle bland annat själv konstatera hur några mikrofoner betedde sig 
och så skriva en rapport om vad man gjort och hur testade mikro-
foner fungerade. 
Jag försökte mig på lite själv men det var ganska snart uppenbart att 
det här inte var en övning man skulle göra på egen hand. Jag lånade 
först en musiker som fick spela piano och jag var där och flyttade 
runt med mickarna ett tag, men det blev inget jag kunde använda. 
Sen labbade jag och en kurskamrat en kväll i en lokal i Örebro där 
jag med mitt dragspel och en saxofonist fick spela än här och än där 
för att testa saker. Den övningen blev hyfsat lyckad för en annan labb 
där vi skulle testa stereoinspelning, men fick mig inte att känna mig 
nöjd för mikrofontekniklabben. 

En egenskap hos en mikrofon är dess riktverkan och det var egent-
ligen den jag ville mäta lite på. Ett problem man skall vara medveten 
om när man spelar in, är det rum man är i. Gör ett experiment. Ställ 
dig upp. Lyssna noga, väldigt noga. Klappa en gång i händerna. Hör 
du att det ekar? Eller hör du kanske frekvenser som ringer. Inget 
konstigt eftersom våra vanliga rum inte är särskilt ljuddämpade. Om 
de vore det skulle vi vantrivas något gruvligt. Vi skulle i och för sig 
höra väldigt bra när vi pratar med någon och vi tittar på varandra. 
Däremot får vi svårt att höra vad någon säger som pratar åt ett annat 
håll. Vi är dessutom så vana att ljud studsar runt i våra rum att det 
känns konstigt när det inte gör det. 
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Skall man mäta på en mikrofon blir sådana här reflexer däremot 
väldigt problematiska. Att jag går runt micken spelar plötsligt inte så 
stor roll, eftersom ljudet studsar fram och tillbaka i väggar, golv och 
tak och minskar effekten av riktverkan. Dessutom blir frekvens-
gången påverkad så man kan tro att mikrofonen är dålig på vissa 
frekvenser fast den inte alls är det egentligen. Så vad gör man då?  

Ja, till slut tog jag mina prylar och flydde ut i skogen!  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

En tidig morgon i november ställde jag upp ett mikrofon-stativ med 
två mikrofoner på långt ut på Villingsbergs skjutfält. Jag kände till en 
plats inte allt för långt bort. Skyddad av skog och kullar men med 
väg och till och med en liten grusplan. Ingen skjutning, Inga fåglar 
som sjunger den tiden på året, inga bilar som surrar, Ingen 
cirkulationspump som brusar och nästan vindstilla. Och dessutom 
inga väggar och definitivt inget tak som ljud kan studsa emot. Visst. 
Lite skog en bit bort ekar också men ekona är väldigt mycket svagare 
än hemmavid. 
Tanken var att dels ha en mikrofon med riktverkan riktad åt sidan. 
Dessutom en mätmikrofon som inte har riktverkan som referens. Sen 
skulle jag gå runt i cirkel och tuta olika toner för att sen kunna 
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utvärdera resultatet hemmavid. Så i mikrofonstativet knöts ett snöre 
och runtomkring ritade jag sen en cirkel med orange sprayfärg.  

Mitt under förberedelserna sprack tillfälligt en av förutsättningarna 
när en flock på 17 sångsvanar kom förbiflygande på låg höjd, men 
snart lägrade sig tystnaden igen. 
Efter någon halvtimmes labbande var det dags att plocka ihop, och 
perfekt lagom när jag satte mig i bilen kom ösregnet. Tur som en 
tokig med andra ord. Det som blev kvar på platsen var en orange 
cirkel med 4 m diameter. Det skulle varit väldigt roligt att få se och 
höra nästa person på platsen när de funderade över vad det där var 
för cirkel. Snön kom ju inte än på några veckor så jag var nog inte 
sist där för året. 
 

 
 
Skog är bra helt enkelt. Kan man inte hitta några träd att bara krama 
som vanligt så kan man alltid leka med mikrofoner i den. Och tänk 
vilka naturupplevelser man kan få mitt bland all teknik. 

 
Text och foto: SM4RPQ Leif 
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c/o Gunnar Nordqvist  
Klarbärsvägen 81  
69147 Karlskoga 
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April! April -- en så’n härlig månad! Vilken underbar 
liten artikel QTC har i sitt aprilnummer om antenn-
lösningar! Kan Du kanske tänka Dej en Vantenn där 
hemma? Ut i rymden med hjälp av vattenkranen… I 
badkaret. Nåja, våglängder… i april. 
           LÄS i QTC!  Enjoy! 


