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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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Kalendern 
 

Torsdag 150903  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. enligt rullande schema. 

   

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

 

 Red:s funderingar… 

Sommar-QTH:n… Visst har väl ni också lite att 
berätta? Skriv om det! I nästa QSP! Den här som-
maren gick så fort, när den väl kom. Under hela juli 
bara väntade vi, gick här och kikade i träd-
gårdslanden, där allting hade regnat bort. Potati-sen 
gick inte ens i blom. Och äpplen? Glöm dom. 

Mycket fick sås om. – Vilket år! Ja, fast förstås lite radio 
emellanåt! Lite roligt måste vi ju ha. 
Radiohösten börjar i alla fall redan nästa vecka med klubbmöte 
den 3 september, vanlig tid. Vi ses då! Och då får ni berätta om 
sommarens radio-övningar!  Red /SM4UKV Karin 
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Mötesprotokoll juni 
  

Karlskoga Radioklubb 
Protokoll fört vid månadsmöte 150604 SK4KR             
 
Närvarande SM4RPQ; SM4RPP; SA4AVQ; SM4IHY; SM4UKV; 
SM4XBC; SM4POF; SA4AGN; Örjan; SM4SGC;   
 
§1 Mötet öppnades av SA4AWQ som valts till mötesordförande, då 

ordinarie ordf. SM4RHU var upptagen med annat styrelsemöte. 
SM4UKV valdes att föra dagens protokoll. 

§2 Dagordningen godkändes.  
§3 Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes 
§4 Den ekonomiska rapporten: kassören meddelade att den ena av 

klubbens ICOM-apparater som varit till salu nu avyttrats. 
§5 Rapporter 

a) ”Rally Karlstad” den 30 maj, där SA4AWQ, SM0YNP-4 
samt SM4RHU deltog som radio-operatörer. 

b) Storforsmasten är ännu inte nedtagen men övrigt material 
har omhändertagits. 

c) Nya repeatern beräknas vara uppsatt under kommande 
vecka, med transporthjälp av SM4IPX’s jeep. 

§6 Övriga frågor 
a) Diskuterades hemsidan. RPQ redogjorde för planer att 

ansluta till Möckelnföreningarnas hemsida så snart vårt 
medlemskap konfirmerats. 

b) Trafiknätets operatörlista kompletteras. SA4AWQ tar kontakt 
med SM4XUW. Rutin beslöts: dagens operatör pålyser under 
sändningen vem som blir kommande veckas operatör. 

c) SK4KR deltar som vanligt med radiosamband vid häst-
hoppningstävlingarna i sommar. Datum 11 juli. SM4BKJ är 
kontaktman. 

d) Subtonsmetoden att öppna kommande repeaterinställning 
diskuterades.  
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§7 Nästa möte: torsdagen den 3 september . 
§8 Mötet avslutades – med ett Glad sommar! Nu tar vi sommarlov! 
    

Vid pennan Karin Öman SM4UKV 
 
 

 

 

 
 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 
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NY REPEATER I LUNEDET 
 
Efter mer än trettio års trogen tjänst har vår gamla repeater 
gått i pension och ersatts med en ny modern Yaesu DR-1XE. 
Den nya repeatern kan ta emot både vanlig analog FM och 
digital C4FM. Utsändningen sker alltid med analog FM. 
Repeaterns uteffekt är för närvarande inställd på 20 W.  

Den nya repeatern kan inte öppnas med 1750 ton! Det är 
subton som gäller framöver på våra repeatrar. Sverige ligger 
här lite efter övriga Europa med införandet. Enligt SSA:s 
repeaternorm ska vi fasa ut 1750 Hz öppning till förmån för 
subton. För repeatrar i Örebro och Värmlands län ska 74,4 Hz 
användas. 

Repeatern är för närvarande bärvågsstyrd för att inte stänga 
ute de som har gamla stationer utan subton. Det är bara att 
trycka in PTT tangenten och prata. Hängtiden efter att insig-
nalen till repeatern upphört är mindre än en sekund så det 
kan vara lite svårt att höra att den är igång.    

Vi bör så snart som möjligt införa subton då det finns stör-
ningsrisk både för oss och andra när vi kör bärvågsstyrt. Vi 
vågar heller inte utnyttja repeaterns fulla uteffekt på 50 W när 
vi kör bärvågsstyrt. Om du har en gammal station utan 
subton så kan den i de flesta fall kompletteras med en enkel 
tillsats. Kanske ett klubbprojekt i vinter? Hör av dig till 
SM4IHY om det låter intressant.  
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Yaesu har en tillsats som gör det möjligt att koppla upp sig 
mot andra repeatrar i hela världen via internet. Det är något 
som vi kan införa i framtiden på repeatern. Det finns nu 16 st. 
Yeasu DR-1XE repeatrar i drift i Sverige. 

Den nya repeatern har nu snart varit i drift i tre månader och 
vi kan konstatera att täckningsområdet har blivit större. Det 
har t.ex. varit möjligt att köra bärbart med gummipinne från 
Laxå.    SM4IHY Gunnar  

 

Sommar i rallyskogen 2015 
 
Klubbmedlemmar har deltagit följande tävlingar: 
 

30/5 Rally Karlstad  
SM4RHU, SM0YNP och SA4AVQ 
 
13/6 Kopparsvängen 
SM4RHU och SA4AVQ 
 
15/8 Killingen 
SM4RHU, SM0YNP och SA4AVQ 
 
22/8 Rally Askersund 
SM4VLR, SA4AGN och SA4AVQ 

 
De sträckor som vi hade radiosambandet på genomfördes 
utan några större problem. Några bilar fick bryta på grund av 
mekaniska fel eller efter besök vid sidan av vägen. Inga 
missöden krävde insats av ambulans och brandkår.    

  SA4AVQ Henry 
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  Radiosamband i solsken 

 
Radiosambandet vid årets tävlingsarrangemang i Laxå av 
Nerikes Distansryttarklubb sköttes även i år av Karlskoga 
Radioklubb.   

Ett 70-tal ekipage tävlade i flera klasser samt en ”prova på-  
klass”, med olika starttider. Längsta sträckan var 80 km 
(längsta varv 50 km). Uppsättningen, som i år bestod av tre 
kontroller utmed banan samt ett ”basläger”, fungerade ut-
märkt med några få ”nummeravläsningsfel”. Under tävlingen 
inträffade ett ryttarfall, men hon kunde för egen maskin ta 
ekipaget varvet ut. Vi hade även ett skotapp som är nog så illa 
med tanke på underlag och sträcka (en hästsko för de som 
undrar vem som tappade skon… ☺). Tyvärr slutade motor-
klubbens PA-anläggning fungera under pågående tävling, så 
det blev ingen speaker större delen av dagen.  

I år var det mycket god uppslutning från vår klubb och vi hade 
bra med reservkapacitet ute vid kontrollerna. Vi som deltog 
var XUW, BKJ, BDY, RAK, TFE, AVQ, YNP, AGN, XBC.  

Vädret var perfekt med sol mest hela dagen vilket underlättar 
att läsa av nummerlappar och notera tider vid varje passage. 

Vi får för klubbens räkning hoppas på bra väder, bra upp-
slutning och nytt förtroende även 2016. 

(Och vem vet, kanske får vi även köra publika systemet 
(tillhandahålla PA och vara speaker ☺)). 

Ett stort tack till de som ställde upp för klubben denna dag. 
Sambandsinkomsterna är en viktig del i klubbekonomin som 
för alla ideella klubbar utan kommunalt stöd. 
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73 de BKJ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tillbakablick på trafiknätet 2007- 2015. 
 
Vid ett styrelsemöte i lokalklubben hösten 2006 diskuterade 
Styrelsen om inte klubben kunde ”köra” ett trafiknät över SK4 
KR/4.  
 
Efter en del diskussioner ansåg styrelsen att SM4PKA, Sven-Erik, 
var den talträngde (lämplige), så han fick prova med att ”köra” nätet 
söndagar kl. 10.00 över SK4KR.  
Frekvensen 145,750. 
 
Ett förslag fanns att ”köra” på lokalfrekvensen 145.350. Men då 
skulle man inte nå alla klubbmedlemmar. Försöket startade med 
många “incheckade”. 
Detta medförde att nu skulle en statistik föras. Jag upprättade en 
tabell på Explorer som innehöll 19 signaler men efter tid blev 30. 
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År 2011 var det år då flest signaler ”kom ihåg” nätet med 57 
incheckningar. 

  
Vid incheckningarna har rapporterats vindar och temperaturer. Det 
har varit många intressanta inlägg. 

                   SM4PKA (Sven-Erik) 
     
 

 
 
En kort historik över Karlskoga Radioklubbs trafiknät har också 
presenterats i QSP nr 2 i år. Det har också kommit statistik 
halvårsvis om klubbmedlemmarnas deltagande i nätet. 
 
Vi tackar PKA av hela vårt radiohjärta för alla de fina radio-
stunder han skapat för vårt radiofolk på söndagsmorgnarna. Vi vet 
ju, att han fortfarande är med och ”checkar in” – men nu är det 
andra som håller i programmet efter ett rullande schema. Det har 
ännu inte riktigt fått sin form – men vi har genom goda och 
observanta medlemmar aldrig varit utan vårt Söndagsnät.  
 
Men vad fint vi hade det. 
På PKA:s tid.   
Tack!    Red. 
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Är du nån vakt, eller…? 
 
 
 
 
 

 
 
 

En sann sändaramatör är alltid (nåja, nästan alltid) klädd i hand-
apparat när han är ute och reser. Det har hänt åtskilliga gånger under 
våra sommarresor att ”folk på bygden” misstänksamt undrar vad han 
är för en, SM4POF, vad han är ute efter … ??? 
 
Ombord på diverse flytetyg är det alltid intressant att scanna in 
diverse repeatrar i olika väderstreck. Då och då göra ett anrop. Och 
det har sina poänger, år efter år, att knalla ut bakom körsbärs-trädet i 
sommarträdgården därborta i Mälardalen och göra den dagliga 
checken med radiokompisen på Bornholm. Ja, handappa-raten följer 
med överallt! Dock har UKV aldrig sett honom sova med den i 
handen. Men annars…  
 
… I väntan på att en guidning 
 ska ta sin början,  
       … eller inne på museet 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eller i matsalen  
(fast inte just när man  
äter, förstås.) 
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Eller … 

 
 

 
Förra året var det  
XI9AM i Utanede.  
Men var någonstans 
var han i år då, SM4POF?   
 
Långt tillbaka i tiden, 
tusen år och mer ändå var han,  
där som Sverige inte ens fanns, 
men väl det norröna folkets land, 
under Erik Segersälls tid,  
tidigare ändå,  
där som Ansgar steg i land och 
döpte handelsmännen och deras 
familjer. Fast han hade ju andra 
kontakter uppåt, han Ansgar! 
Andra anrop.  
Men vilket QTH! 
 
I Birka 
På Björkö 
I Mälaren.  

 
Det var en av sommarens allra bästa dagar.                 SM4UKV. 
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          (Betald annonsplats) 

 
 

 

Media City i Värmland AB 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
CQ CQ CQ 
Sommar! Vart 
   tog Du vägen? 
- Det gick så fort, 
och mest var den 
väl så här, sommaren  
2015, utom lite på  
slutet då.  




