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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.)

Det här numret innehåller:
Kalendern
Red:s funderingar
Mötesprotokoll för februari
Kallelse till årsmöte. Notis om medlemsavgiften
Rally Sweden 2016
Ur gömmorna: Om elektriciteten
Annons Limmared
Annons Media City i Värmland AB

SM4UKV
SM4RPQ
SA4AVQ

Deadline för nästa QSP den 20 mars 2016
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Kalendern
Torsdag
151 160303 19.00 Årsmöte och Månadsmöte
16
Lördag
160409 09.30 SM4-möte i Falun
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 Sunnerepeatern, 145.775
Op. SM4HBG Rolf
Lokaltrafiknät Karlskoga
Radioklubb. SK4KR, 145.750
Op. enligt rullande schema.

Tester: 2m/ 70cm/ kvartalstest / Upplysn. hos –RPP el. –RPQ
Red:s funderingar…
Allmänt anrop, allmänt anrop, allmänt anrop:
Det är årsmötesdags! Notera datum!
Februarinumret av QSP brukar innehålla en
rapport från Svenska Rallyt i Värmlandsskogarna. Det är klart vi var där i år också. Läs!
Fast det var ju ”på håret” att det skulle bli något rally överhuvudtaget. I sista minuten blev det i alla fall både minusgrader, snö och
framför allt hyfsade vägar. Rallyt var räddat, och enligt beslut inte
bara ett utan tre år till! Red. som ju bara sitter här bakom sin dator
är full av beundran över det jobb som görs!
Väl mött den 3 mars! Då får vi kanske höra mer! Och Du, glöm
inte årsavgiften!
/Red. SM4UKV
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Mötesprotokoll februari
Karlskoga Radioklubb
Protokoll fört vid månadsmöte 2016-02-04 SK4KR
Närvarande: SM4RHU; SM4RPP; SM4RPQ; SA4AVQ; SM4TFE;
SM4POF; SM4UKV; SM4XBC;
§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

Kassan redovisades av SM4RPP i kassörens frånvaro.
Rapporten lades till handlingarna.

§5

Rapporter:
a) Meddelades att SM4OBQ uppskattar besökare. Han bor på
Granebo på Saxlyckan.
b) SM4RPQ, Leif, redovisade resultatet av sökandet efter nya
annonsörer. Tyvärr har det inte givit något.
c) Ingen ny lista med trafiknätsoperatörer har ännu kommit
fram. Beslutades att vi tills vidare kör på med de mest
aktiva som alternerande operatörer som det faller sig när
söndagen kommer.

§6

Övriga frågor:
a) Några medlemmar skall delta i Svenska Rallyt.

§7

Nästa möte hålls 3e mars. I klubblokalen som vanligt, efter
årsmötet, som hålls klockan 19.00.
Vid pennan Leif Holmgren SM4RPQ
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Dags att betala medlemsavgiften till radioklubben.
175 kr för enskild och 220 kr för familj
PG 92 50 96-0 Karlskoga Radioklubb

RALLY SWEDEN 2016
Vi (SM4RHU och SA4AVQ) skulle sköta radiosambandet vid
starten för RÄMMEN-sträckan.
Den ursprungliga planeringen var att rallybilarna skulle köra
sträckan två gånger och veteranbilarna en gång.
Vädergudarna hade andra idéer. Det slutade med att veteranbilarna ströks och rallybilarna bara fick köra sträckan en gång.
40 bilar startade och alla kom i mål.
SA4AVQ Henry skrev - SM4RHU fotograferade.
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Samling före start

I startposition

(Ogier i bilen …
som skulle bli
dagens vinnare!)

Och så iväg!
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Här är några av bilmärkena…
Volkswagen
Ford
Hyundai

Ur gömmorna
SM4RPP hittade några godbitar i sitt ”arkiv”. Förra numret av QSP
presenterade ett av hans ”fynd”. Här kommer nästa! Vi vet inte
riktigt årtalet och ursprunget på artikeln – den fanns ”i samlingarna”
– men den är ju intressant ändå! Gå upp i storlek, när Du läser! (Ja,
det förstås, texten, inte Du! Men ta Dej en kopp kaffe och en extra
bulle när Du läser… Det är inte i vägen.)
7

8

9

10

-JNNBSFE3BEJP%BUB"#
,SFEJUWËSEJHUTFEBO
#JTOPEF

7JLPNNFSBUUIÌMMBÚQQFUJCVUJLFOVOEFS4.NÚUFUJ-JNNBSFEEFO
4FWÌSBOIFNTJEBGÚSNFSJOGP

/VFSCKVEFS:BFTVFUU$BTICBDL1SPHSBN
TPNJOOFCÊSBUUEVGÌSWÊMKBFUUBWGÚMKBOEF
.%"9
4$6
''5
''

,3

:BFTV'5.%&
JOLM)3*

*DPN*$

:BFTV'5.%&

&ONJMTUPMQFTFEBO*$0.
JOUSPEVDFSBEFEJHJUBMBöMUFS

 "OBMPH$'.

:BFTV'5%&
%7NJOJVTCTUJDLB

.I[ '.%JHJUBMU

,FOXPPE544(

/ZVQQEBUFSBEWFSTJPOBW54

.I[ %TUBS $'. %.3

'BCSJLTHBUBO
-JNNBSFE

UFM

11

JOGP!MJNNBSFEOV
XXXMJNNBSFEOV

(Betald annonsplats)

Media City i Värmland AB

… och så en dag låg dom där, i det efterlängtade, gnistrande
solskenet, en flock svanar på väg mot nordost. I mitten av
februari. Men öppet vatten brukar finnas här vid Valåns utlopp,
och det visste de väl. De var magnifika, svanarna, synd bara att
fotografen inte hann byta objektiv! Och inte heller kunde tyda
deras interna ”radiokommunikation” där högt uppe i det blå!
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