QSP
Karlskoga Radioklubb
Nr 4
April 2016

1

QSP

är medlemsblad för Karlskoga
Radioklubb,
SK4KR.
Notiser och meddelanden mottages tacksamt
till nedanstående adress:
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Valåsen Gamla Jägmästargården 55
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E-post: karin.oman@oreline.net.
Hemsida: www.SK4KR.se
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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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Deadline för nästa QSP den 20 maj 2016
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Kalendern
Torsdag
151 160512 19.00 Månadsmöte i klubblokalen
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. enligt rullande schema.

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

Red:s funderingar
Red. sitter här och funderar lite ibland: det är bra många år sen hon
avlade prov för ”sändar-certet”. Det var ett hektiskt år – vi var en grupp
som åkte ner till Degerfors radioklubb en gång i veckan och fick en
”dos” radiokunskap av SM4LLP och SM4IRG. Ibland förstod man inte
ett skvatt, men mellan varven var det ganska klart, det hela. Och väldigt
trevligt! Fast – och det är det här Red. kan grunna på ibland: hur många
av oss är det som kommer ihåg alla Q-förkortningarna? Nåja, kanske inte
alla, men många? QSP och QTC är väl OK. QSY och QRT och QRV,
dom är också OK. Och så några till… men… Få se till hösten om vi kan
göra nå’t roligt av att repetera dom!
Vi hörs!
QSP! Red. SM4UKV Karin
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Mötesprotokoll april
Karlskoga Radioklubb
Protokoll fört vid månadsmötet 2016-04-07 SK4KR
Närvarande: SA4AVQ; SA4AGN; SM4RPQ; Örjan; SM4XBC;
SM4RPP samt SM4PUC;
§1 Till mötesordförande valdes SM4RPQ.
§2 Mötet öppnades av SM4RPQ.
§3 Dagordningen godkändes.
§4 Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.
§5 Ekonomin: rapporten utgick då SM4IHY inte var närvarande.
§6 Rapporter
a) Vi har fått förfrågan om att hjälpa till med samband då Laxå
har ridtävling den 23 juli.
SM4RPP ska kolla vilka som kan ställa upp.
b) Städningen vid Repeatern har ännu inte kunnat utföras p.g.a.
svårigheter att med jeep ta sig fram till densamma.
§7 Övriga frågor
a) Ett förslag inkom att efter sommaruppehållet anordna en
teorikväll och därefter ha en utflykt med praktiska övningar
(Field day) följt av grillning. AM4RPP och SA4AVQ åtog
sig att först rekognosera därefter föreslå lämplig tidpunkt.
b) Distriktsmöte hålls i Falun den 9 april och SSA:s årsmöte
hålls i Stockholm 23-24 april.
c) SM4PUC informerade om släktforskning.
d) Sista månadsmötet innan sommaruppehållet är den 2 juni.
§8 Nästa månadsmöte blir 2016-05-12.
§9 Mötet avslutades.
Vid pennan Karin Berg SA4AGN
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kul bidrag

Åter ett

ur RPP:s
fyndlåda!
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…. OCH SÅ VAR DET EN HÄLSNING FRÅN NISSE
(SM4XBC) OCKSÅ:

Hej alla glada radio folk
Ville bara säga att jag
Är ej QRV nu mera
från jo79gh ( 1 ) ft-991
få ej ha uppsättning av radio ant
Utan få kör enbart handapp
Bare från handapp ft2dr jo79gh ( 2 )
Till er som ha uppsättning av radio ant
Kör mera radio håll igång trafiken
73 de sm4xbc i Karlskoga
Digitala hemsida
http://karlskoga-d-star.webnode.se/
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(Betald annonsplats)

Media City i Värmland AB

Kunde inte motstå den här lilla vivan ”im
wunderschönen Monat Mai”! - Vi brukar
åka upp till Älvhyttan och vandra i ”örtagården” varje vår, minst en gång, och vi
brukar åka ner till Trystorps hage i
vitsippetiden… men …
i år blir ingetdera av.
–
Red. har lite svårt att gå och hoppas det snart ska bli bättre. Men ni
som kan, åk ut och njut av allt det vackra! Ta gärna med radion –
men använd den inte inne i naturskyddsområdena! Där är det
naturens egna signaler som gäller. (Och där ligger vi i lä.) Glad vår!
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