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är	medlemsblad	för	Karlskoga	
Radioklubb,		
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	till	nedanstående	adress:	
Red.	c/o	Öman,		
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c/o	Gunnar	Nordqvist	
Klarbärsvägen	81	
69147	Karlskoga	
	
(Plusgirokonto:	92	50	96	–	0.	Karlskoga	
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    Kalendern 
	
Torsdag	151			160204	 19.00	 Månadsmöte		
Torsdag				16			160303	 19.00	 Årsmöte					
	Lördag																																	160409	 09.30	 SM4-möte	i	Falun	

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… 

Det är Vargavinter i år! Vi har ett vargrevir all-
deles i närheten, fast vi har inte hört några vargar 
yla under den tilltagande månskäran. Kanske skönt 
– 4POF brukar ju gå långa promenader upp igenom 
skogarna på helgerna. Vargavinter – det är ett 
gammalt uttryck! Det säger precis vad det är! 

Vargtimmen är också ett sådant. Det är i vargtimmen alla tuffa 
tankar kommer, när man inte kan sova, då som ”svarta” gärningar 
sker ute i samhället… Isande kall snö ligger halvmeter-djup därute 
och gnistrar i nattljuset. Våra antenner ritar tjocka, vita linjer genom 
natten. – Men iskalla, vindstilla nätter i tjugo-trettio minusgrader är 
ju också så vackra! Se bara fönstrens isrosor. Och den lilla hyacinten 
på insidan säger, att snart kommer andra tider! Ack ja. 73 på Er! 
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Mötesprotokoll januari 
  
Karlskoga Radioklubb 
Protokoll fört vid månadsmöte 2016-01-14 SK4KR             
 
Närvarande: SM4RHU; SM4RPP; SM4 RPQ; SA4AVQ; 
SM4IHY; (Tyvärr endast fem medlemmar närvarande vilket 
skylldes på det bistra vädret.) 

§ 1    Mötet öppnades av ordföranden, SM4RHU, Terje. Till 
mötessekreterare utsågs SM4RPQ, Leif. 

§ 2 Dagordningen fastställdes. 

§ 3 Protokollet från föregående möte lästes upp och godkändes. 
§ 4 Kassören, SM4IHY, Gunnar, redogjorde för kassan och 

rapporten lades till handlingarna. 
§ 5 Rapporter: 

a) Klubbens hedersmedlem SM4AMJ, Olle, har fyllt 90 år 
och flyttat till ett äldreboende. 

b) Klubbens hedersmedlem, SM4OBQ, Åke, har fyllt 93 år. 
Några var där och gratulerade. 

c) En, i praktiken två, av våra annonsörer har valt att upphöra 
med annonsering i QSP. SM4RPQ, Leif, uppdrogs att 
kontakta två föreslagna alternativa annonsörer för att höra 
efter om intresse finns. 

§ 6 Övriga frågor: 
a) Vi har fått inbjudan till föreningen Möckelnföreningarnas 

årsmöte. Eftersom det krockar med vårt eget årsmöte 
beslutades att vi inte skickar någon officiell representant. 
Om någon önskar gå på det mötet hör man av sig till 
klubbens ordförande först. 
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b) Distriktsledaren, SM4IVE, Lasse, har hört sig för om 
information från klubbarna för att få in i SSA:s 
distriktsårsberättelse. SM4RPQ, Leif, uppdrogs skriva 
några rader. 

c) QSL till klubben dyker upp ibland. Beslutades att dessa 
tills vidare förvaras hos SM4RPP som är klubbens QSL-
mottagare. 

d) Idéer till föredrag efterlyses. Vi beslutade sätta in en 
annons på temat i QSP. 

e) Höstens kalender för trafiknätet är slut. En ny runda med 
koll hos intresserade måste genomföras. SM4RPQ 
kontaktar XUW för att se om han kan ringa runt igen. 

f) Valberedaren, SM4RPP, Alf, efterlyser förslag på 
kandidater till poster i föreningen. 

§ 7 Nästa möte hålls 4e februari samma tid och plats som 
vanligt. I mars är det årsmöte. 

§ 8 Mötet avslutades. 
    Vid pennan Leif Holmgren SM4RPQ 

     
  

 

 

	
Dags att betala medlemsavgiften till 

radioklubben. 
175 kr för enskild och 220 kr för familj 
PG 92 50 96-0 Karlskoga Radioklubb 
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Något att berätta? 
 
Det vore kanon om vi kunde hålla några föredrag per år så att vi 
får in lite bidrag från Vuxenskolan!  
Inte sant?  
Men det är svårt att ordna föredrag/berätta om vi inte vet vad folk 
är sugna på. Vet vi det, är det säkert fullt möjligt att hitta externa 
föredragshållare. Förslag och önskemål kan framföras till under-
tecknad så skall jag se vad vi kan göra av det! 
 
Men någon i klubben kan också sätta ihop ett ”föredrag”. Så nu 
bjuder vi in medlemmarna att berätta om något. Ett ”anförande” 
bör vara minst 30 minuter, vilket ju faktiskt är väldigt lite när man 
väl sätter igång. Och bilder är alltid kul!  

 
Nånting har ni allesammans – det är jag alldeles säker på.  
     / SM4RPQ Leif 

	
	

	
	
	
	

 Finnskogsvalsen 2016 
 
Det är klart att vi var där! SK4KR ställde upp i år också! 

I ett rasande vackert vinterväder, 16-17 januari, ägde en av årets 
stora rallybegivenheter i Värmlandsskogarna rum: det var dags 
för Finnskogsvalsen 2016. Det var rejäla vintervägar – och det var 
kallt. Väldigt kallt. Termometern har visat tjugo minusgrader i ett 
par veckor. Ändå kallare… Snön ligger i tunga sjok över gran-
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skogen. Ett hundratal deltagande ekipage for fram genom det 
vackra vinterlandskapet. Såg de hur vackert det var? Kent såg. Se 
bilden i hans berättelse nedan. 
Red. hittade en hel del om rallyt på nätet – det finns mycket 
trevligt att läsa där för den intresserade. Rallytävlingen	 är	 en	
institution	 både	 i	 Värmland	 och	 vida	 omkring,	 alltsedan	 60-
talet.	 Volvobilar	 (i	 original)	 körs	 i	 största	 klassen	och	det	 är	
skickligheten	bakom	ratten	som	avgör. 
Ca	 200	 personer	 har	 jobbat	 med	 rallyt	 och	 2000	 ideella	
arbetstimmar	 ligger	bakom!	”Det	är	här	man	kan	se	de	kom-
mande	stjärnorna!”	sa	Sven	Täppers	som	var	tävlingsledare.	
	
Från SK4KR deltog SM4TFE Kent, som stod som reserv ända 
in i sista stund men som snabbt fick ratta upp till Rallyt. Hans 
intryck från dagarna kan Du läsa om nedan! 

          /Red. 

 
 
Rallysamband 

 
För ett par veckor sedan ringde allas vår Alf SM4RPP till mej och 
frågade om jag kunde vara med på ett rally-samband i Värmland 
den 16-17 januari. Jag var precis på väg in till ElGiganten för att 
inhandla en del viktiga saker (!), så jag bad att få återkomma. När 
jag kom hem kollade jag om jag var ledig eller jobbade (jag 
jobbar måååånga helger), och var ledig just den helgen. Ringde 
upp Alf och sa att jag kunde delta. Men då sa han att de redan 
hade fått tag på tillräckligt med radioamatörer, så jag behövdes 
inte! 

- - - 
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Full rulle och raka rör var det som gällde! Både för Kent och rallyförarna. 
Vägen gick genom ett sagoland! (Foto: förf.) 
 

Men fredagen den 15 januari ca kl 20 (kvällen före tävlingen 
alltså) ringde de från Värmland och frågade om jag kunde vara 
med, de hade då fått en sjukanmälan. ”Visst” sa jag och tog 
snabbt kontakt med Nisse SM4XBC, som brukar vara med när jag 
är ute på sådana här uppdrag. Tyvärr var han bokad den helgen 
(det var ju lite kort varsel). Så det blev till att åka själv. Jagade 
fram alla grejor, radio (tog med tre stycken förutom RAKEL), 
antenn, kablar, batterier, laddare, adapters etc. Lastade in allt i 
bilen (inkl sängkläder och tandborste), tog en sista sväng in för att 
se att jag inte hade glömt något. Det hade jag, båda batterierna 
stod kvar på golvet i köket… 
Vi skulle vara radioklara kl 12, sträckan jag skulle vara på låg en 
bit norr om Torsby. Så jag åkte hemifrån runt 09, var i Torsby 
kvart över 11. Letade reda på basen, fick lite papper, bl.a. kartor. 
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Jag är inte så väldigt bekant med omgivningen där uppe även om 
jag har gjort praktik i Torsby, men det var 1985 tror jag. Det 
visade sej att SS2 låg ett par mil norr om Torsby. Jag letade mej 
fram till starten av sträckan. Där fanns Peter SM4VJG, vilken jag 
skulle rapportera till. Första start skulle inte vara förrän 13:40, så 
vi hade gott om tid. Sträckan var kort, ett förbindelseprov gjordes 
och signalen var stark och klar. 
Däremot kunde jag inte nå Hagforsrepeatern från min hand-
apparat, som skulle vara reservsamband. Så mobiltelefonen fick 
duga. Allt flöt på väldigt bra, inga incidenter, och Peter var en 
”fena”, inget onödigt snack, bara snabba rapporter. Vi var klara 
före kl 17. In till Torsby, handla lite och ut till ett vandrarhem vid 
skidtunneln, där de hade bokat övernattning åt oss (inte i tunneln 
dock!). 

På söndag morgon var det -25 grader! Träden var väldigt tjusiga, 
detta gällde inte oss. Denna gång skulle vi till SS7 söder om 
Torsby, nära Gräsmark. Peter skulle vara vid starten även denna 
gång och denna sträcka var längre, så jag skulle fungera som 
länkstation mot Sven-Gösta SM4VZC, som var vid målet. Något 
sämre signal pga. den mycket bergiga terrängen, men modula-
tionen var klar. Och nu kunde jag även köra repeatern med 
handapparaten. Inga missöden här heller och sambandet flöt på 
väldigt bra.  
Vi blev klara redan runt 15, så det blev ingen sen kväll innan jag 
kom hem igen. 
--  --  --   

Vem som vann har jag ingen aning om då jag inte är så rally-
intresserad. Men det hette visst Finnskogsvalsen om någon vill 
googla.    
   SM4TFE Kent 
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Ur gömmorna 
 

SM4RPP hittade några godbitar i sitt ”arkiv”. Här är en:  
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										(Betald	annonsplats)	
	

	
	

Media	City	i	Värmland	AB	
	

	
	
	

 
 
 

 
Blå timmen! L’heure Bleue! 

 
 

Det blev visst mycket vinter i det här numret, men Red. kan inte motstå att 
publicera utsikten från sitt radiohörn under den Blå Timmen på morgonen den 
19 januari. Dimbankar drog över på låg höjd och utsikten västerut mot 
Karlskoga påminde om en blick ut i kustbandet någonstans, med en 
utstickande landtunga norrifrån och oändlig horisont rakt ut. Det är så med att 
bo vid en sjö.  Utsikten ändras hela tiden, timme för timme, dag för dag. 
Ständigt. Det är fantastiskt! Det är en lycka! 
             Gå upp i 500% förstoring och titta på bilden! Den är värd det. 


