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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@bahnhof.se.
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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Deadline för nästa QSP den 20 februari 2017
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Kalendern
Torsdag
151 170209

19.00

Månadsmöte. Klubblokalen

Torsdag 170309

19.00

Årsmöte. Därefter Månadsmöte

Första o. tredje
lördagen varje
månad
Varje söndag

9.00

DL4-möte; Föreningshuset, se
kommande annons
SSA:s HQ-nät på 3,750 MHz

Varje söndag

10.00

Lördag

170408

09.00

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
Nytt år. Nytt radioår! God fortsättning önskar
jag Er så här i mitten av januari, när det borde
vara vinter i Sverige.
Strängt taget har vi ändå lite vinterkänning
mellan varven då temperaturen sjunker.
Somliga gillar det – andra inte.
Mitt i vinterbekymren – halkan! – ser vi ändå framåt – vi ska stå som
värdar för distriktsmötet i vår och ser fram emot att få träffa en rad
glada amatörer på vår hemmaplan. Vi lär återkomma till det flera
gånger de närmaste månaderna.
Ha det gott så länge
/Red./ SM4UKV Karin
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Mötesprotokoll januari
Karlskoga Radioklubb
Protokoll fört vid månadsmötet 2017-01-12 SK4KR
Närvarande: SM4RHU; SA4AVQ; SM4UKV; SM4IHY;
SA4AGN; SM4POF samt SM4XBC
§1
§2
§3
§4
§5
§6

§7
§8

Ordf. SM4RHU öppnade mötet.
Dagordningen godkändes.
Föregående mötesprotokoll godkändes.
Den ekonomiska rapporten godkändes.
Inga övriga rapporter föreligger.
Övriga frågor:
1. Datum för årsmötet och mars månadsmöte har med
hänsyn till de rapporter som ska färdigställas bestämts till
den 9:de mars 2017.
2. I vår är det SK4KRs tur att vara värd för Distriktsmötet.
Datum för detta blir den 22 april. (Obs! Datumet ändrat)
Plats och mötesprogram är ännu inte bestämt.
3. Vad gäller Lokaltrafiknätets vara eller inte vara så
behövs ytterligare medlemmar som kan ställa upp
eftersom de personer som nu håller nätet igång behöver
avlastning.
Nästa månadsmöte blir 2017- 02- 02.
Mötet avslutades.
// SA4AGN Karin Berg, sekr.

HEJ! Stöd gärna den lilla föreningen bakom Sunnerepeatern genom att bli medlem.
Medlemsavgiften är bara 50 kr. De har PG 431744-2
Uppmana dina radiokompisar att göra detsamma.
73 de SM4IHY Gunnar
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Pandora
De flesta av er vet väl vid det här laget att jag jobbar på ambulansen. Vi får mer och mer kommunikationsutrustning i bilarna, förutom all annan teknik. Till exempel skickar vi EKG till Akutmottagningen via 3G, så läkaren kan bedöma en eventuell hjärtinfarkt
direkt medan patienten ligger i ambulansen. I sådana fall kör vi
direkt till USÖ i Örebro. Är det ingen trolig infarkt åker vi istället
till lasarettet i Karlskoga.
För talkommunikation har vi RAKEL (UHF-radio) och mobiltelefon. Dessutom har vi intercom mellan förarplats och vårdarplats bak i sjukhytten. För att underlätta handhavandet i en stresssituation testar vi nu Pandora, en slags sambandscentral som
binder ihop dessa kommunikationssätt. Dels kan vi ha trepartssamtal på RAKEL eller mobiltelefon, dels kan en av oss ha ett
samtal via RAKEL medan den andra har ett annat samtal via
mobiltelefon. Om en kopplar upp ett samtal kan den personen
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bjuda in den andra i ett trepartssamtal oavsett om man sitter fram
eller bak.
Vi kan även ganska enkelt välja vilken talgrupp vi ska lyssna på i
RAKEL med en sökfunktion. Skriver vi ”väs” får vi fram alla
talgrupper för Västmanland och Västra Götaland i en lista, bara
att klicka på rätt talgrupp. Detsamma med Kontaktlistan om vi
vill koppla upp ett samtal. När vi valt rätt kontakt väljer vi om vi
vill använda RAKEL eller mobiltelefon. Även portöppning på
ambulansstationerna/akutmottagningarna styrs härifrån.
I förarhytten är Pandora integrerad i vårt kartstöd (Paratus), där
man styr kommunikationen via en dator med 14” integrerad LCDmonitor. I sjukhytten sköter man allt via en 7” touchskärm.
Om det finns intresse kan vi ta ett studiebesök på ambulansstationen, eller att jag tar med en bil till klubblokalen till våren, när det
är lite varmare!
/SM4TFE Kent
(Ill. Bild i inledning: Kommunikationsskärm fram
samt på denna sida: Paratus - kartstödet.)
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(Betald annonsplats)

Media City i Värmland AB

DU, det är 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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