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QSP

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

Tidskriften utkommer
med 10 nr om året

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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Dead line för nästa QSP den 20 augusti 2015
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Kalendern
Torsdag

150604 19.00

Fre-sönd 26-28/6

Månadsmöte
Klubblokalen
Stora Björnmötet, se QTC 05/15

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…
Vitsippshavet runt omkring oss finns där ännu,
men gullvivorna tar över. Snart är det semesterdags. Mellan hägg och syren, ni vet. Fast hur
det går med det, får vi väl se. Det brukar ju
aldrig bli någon långsemester precis.
Nu är i alla fall sommaren i sikte! Tack Ni som har ställt upp med
material! Varje månad har det kommit någonting: nyttigt, trevligt,
ofta en fin dokumentation över vad klubbens medlemmar gör.
Tack också Ni som bryr Er om oss och annonserar i vår lilla
tidskrift! Ni är ett gott stöd för oss! Och så Sunne-repeatern…
vad kul! Läs mer om den på annan plats i QSP! Nu tar vi ”ledigt”
ett tag! Glad sommar, allesammans! I augusti är vi tillbaka!
Red /SM4 UKV Karin
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Mötesprotokoll maj
Karlskoga Radioklubb
Protokoll fört vid månadsmöte 150507 SK4KR
Närvarande SM4RHU; SM4RPP; SA4AVQ; SM4XUW; SM4IHY;
SM4UKV; SM4XBC; SM4POF; SA4AGN; Örjan; SM4SGC; SM4PCF:
§1 Mötet öppnades av SM4RHU
§2 Dagordningen godkändes. SM4UKV valdes att föra dagens
protokoll.
§3 Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes
§4 Den ekonomiska rapporten: oförändrad.
§5 Rapporter
a) Nya Sunne-repeatern, nya ”John-John”, igång!
b) SM4XUW och SA4BDY deltar i Kvarndagen i Kristinehamn.
c) Förslag om att sälja klubbens Icom IC-2200H tillstyrktes.
d) Den nya repeatern måste vara i drift före juni månads
utgång för erhållande av bidrag.
Öppningsförfarande diskuterades, bärvåg till en början.
e) Antenn i Storfors skall vara nedmonterad i maj.
§6 Övriga frågor. Inga.
§7 Nästa möte: torsdagen den 4 juni.
§8 Mötet avslutades.
Vid pennan Karin Öman SM4UKV
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Tack
Styrelsen för Karlstads Sändare Amatörer vill tacka
alla som bidragit ekonomiskt till renoveringen av
Sunne repeatern
Repeatern är nu i drift med den gamla signalen
SK4RJJ
Den öppnas som tidigare med 1750 Hz ton eller
subton 74.4 Hz
Vi hoppas att den kommer att användas flitigt
SM4VJG Peter SA4BYH Hans SM4HBG Rolf

Det hoppas vi i SK4KR också – att repeatern kommer att
användas flitigt. Men det är klart att den gör! Den har ju ett
strategiskt läge! So,

Long live John-John nr 2!
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TILL SALU ICOM IC-2200H

Karlskoga Radioklubb säljer en ny Icom IC-2200H.
Priset är endast 1300 kr. Har du en gammal
bredbandig radio utan subton så är detta ett gyllene
tillfälle att få en modern apparat med alla finesser
och hela 65 Watt uteffekt.
Är du intresserad så kontakta klubbens kassör
SM4IHY.
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Afrika-jobb
Det är väl knappast någon som har missat att jag rymmer ibland
(speciellt vintertid) och försöker tillbringa den tiden i varmare
länder. Så ock i år. Denna gång blev det tre månader i Liberia,
januari t.o.m. mars.
När jag är ute på sådana här uppdrag är det i regel MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) som är min arbetsgivare.
De får oftast uppdragen från FN eller EU, och finansieras genom
SIDA.
Eftersom jag har flera professioner (radiotekniker, elektriker,
sjuksköterska etc), så är jag nog ganska attraktiv för arbetsgivaren
vid sådana här uppdrag. Så jag brukar bli tillfrågad väldigt ofta
om jag kan åka. Lönen brukar ligga på knappt 50 000 kr/mån plus
ett utlandstillägg på ca 2500 kr/mån. Skattar gör vi i Sverige, men
eftersom vi inte gör av med så mycket pengar, blir det en hel del
kvar när vi kommer hem. MSB bekostar boendet, men maten får
vi stå för själva.
Så på nyårsdagen åkte jag till Stockholm, för att flyga från
Bromma, via Bryssel, till Monrovia, som är Liberias huvudstad.
Den ser ut som de flesta huvudstäder, mycket biltrafik, rörigt, och
det mesta finns att köpa. Lokala varor till väldigt lågt pris, och
importerade grejor till ett ofta högre pris än vad vi är vana vid i
Sverige.
Min stationeringsort blev Greenville, en liten by långt söderut i
Liberia (5 gr N). Där fanns ingen stadsEl, inget kommunalt vatten
eller avlopp, och endast två asfalterade gator. En hel del lokala
affärer, men mest med lokala varor. Ville vi ha något av kvalité
fick vi beställa det från Monrovia.
Hela teamet bestod av 20-25 st. svenskar, mest sjukvårdspersonal,
eftersom det var Ebola vi skulle jobba med. Min befattning var
kommunikationstekniker, det innebar att jag skulle serva de andra
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i teamet med mobiltelefoner, Internet och vad helst de ville ha.
Mobiltelefonnätet är relativt bra utbyggt i de större orterna, men
däremellan fanns ingenting (förutom skog och lerhyddor).
Eftersom elnätet var obefintligt, och inget fungerar utan el, så blev
min huvudsakliga uppgift att jobba med det istället. Egen
generator hade vi, 15 kVA Perkins-diesel i ett F G Wilson-bygge
(FN-standard, mycket stryktåliga). Jag drog in trefaskabel till det
hus vi hyrde, satte upp byggcentraler och installerade A/C.
Tempen låg på 33-35 grader varje dag, ca 10 grader lägre på
natten.
Det fanns inga ebolapatienter i Liberia för oss att jobba med, så vi
fick hitta på något annat att pyssla med. Vi besökte sjukhuset i
Greenville, och kollade vad vi kunde hjälpa till med. Även några
hälsokliniker (”vårdcentraler”) kollade vi upp, hjälpte dem med
solcellsbelysning och kommunikation till sjukhuset. En del hade
HF-radio av Codans fabrikat, men en mycket dålig installation.
Bredbandsdipoler som hade snurrat runt så ledarna var kortslutna,
uppsatta i fel sändningsriktning, och stationerna drevs av ett 12 V
bilbatteri. När det tog slut fick de åka iväg med det till något ställe
där de kunde ladda upp det igen. En inte så funktionell lösning.
Vi avslutade med en rapport till Sverige och SIDA, om en
förfrågan om mer pengar, för att lösa de största behoven på
sjukhuset och klinikerna. Innan jag åkte hem fick vi beviljat stöd
för solenergi/belysning och kommunikation på sjukhuset och till
10 st. hälsokliniker. Detta håller nu på att förberedas, men nu är
det regnperiod i Liberia, vilket gör att en stor del av vägnätet är
helt oframkomligt. Så jag kanske får åka ner till hösten igen, när
torrperioden börjar, och fortsätta det jag har påbörjat!
/Kent SM4TFE
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Regnskogen skövlas på riktigt!

Elinstallationen ovanför innertaket på sjukhuset
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Vår Internetanslutning är satellitbaserad, kostar USD 6000
per månad

Vi byggde en ny mödravårdscentral i regnskogen
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Den här bilden
skulle ju egentligen
inte vara med här!

Fältkök i regnskogen
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Vägarna var inte så bra som i Sverige - inte broarna heller

En del hade mer problem än andra
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(Betald annonsplats)

Media City i Värmland AB

Glad Sommar, alla!
… inget som måste göras…
rena horisonter…
stillhet och frid…
och lite kul mellan
varven!
Ha det gott!
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