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Deadline för nästa QSP den 20 januari 2018
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Kalendern
Torsdag
151 180111

19.00

Månadsmöte. Klubblokalen

OBS!

besök

På brandstationen i januari inställt!

Första o. tredje
lördagen varje
månad
Varje söndag

9.00

SSA:s HQ-nät på 3705 +- QRM

09.00

Varje söndag

10.00

SSA-bullen över Sunne-repeatern,
145.775
Op. SM4SEF Bosse /SM4HBG Rolf /
Lokaltrafiknät Karlskoga
Radioklubb. SK4KR, 145.750
Op. enligt rullande schema.

Planerat

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

Red:s funderingar
Årets sista nummer av QSP kommer
här! Red. önskar sina läsare en riktigt
God Jul och hoppas att Ni får ett Gott
Nytt År! Ett Gott Nytt Radioår till
och med! Nu står solen som lägst
några dagar till, innan den vänder åter
upp mot oss här i Norden. Det är fint – om vi bara får lite vitt på
marken. Inte mycket. Men lite grann...
Tack Ni som har hjälpt mej det här året med bilder och artiklar!
Det är skönt med trofasta vänner....! Tack Manuel ’borta i
Limmared’ för att Du stödjer oss! Ha det gott alla!
Red/Karin UKV.
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Mötesprotokoll december
Karlskoga Radioklubb
Protokoll fört vid månadsmötet 2017-12-07
SK4KR
Närvarande: SM4RHU; SM4RPP med XYL; SM4UKV;
SM4DHP; SM4RPQ; SM4IHY; SM4VWD; XYL
Carina; SA4AVQ; SM4TFE; SA4AGN; SM4POF;
SM4XBC;
§1

Ordförande SM4RHU öppnade mötet och hälsade
alla välkomna.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Mötesprotokollet från november godkändes.

§4

Den ekonomiska rapporten godkändes.

§5

Rapporter:
Kort strömavbrott i repeatern under senaste nätet.

§6

Övriga frågor:
---

§7

Nästa månadsmöte blir 2018-01-11.

§8

Mötet avslutades.
SA4AGN Karin Berg, sekr.

Efter månadsmötet avåts årets jultallrik,
som iordningsställts av SA4AGN. Vi tackar för den!
***
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... och så blev det julsmörgås.
Eller Jultallrik.
SA4AGN stod för komposition och tillagning.
Det är också AGN som svarar för bilderna nedan!
RPP och XYL och AVQ och RHU och ... tomtade omkring och var
allmänt behjälpliga med arrangemangen. Vi tackar för det också, vi
andra.
Under tiden som månadsmötet pågick var det många i skaran som
tittade bort emot bordet vid väggen och undrade när det skulle bli
dags...
Och till sist var ordföranden RHU nog både hungrig och frustrerad
av alla oroliga blickar bort mot hörnet, så det blev väl inte någon
större ordning på mötet till slut och då var det ju lika bra att klubba
av och tacka för i år och önska God jul. Och det gjorde han ju bra –
men han fastnade inte på bild, så vi får leta upp 2016 års decemberQSP och titta på honom där. Och han var nöjd där också.
Bilderna talar nästan för sig själva:
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TFE kollar in XBC:s nya radio och POF på nästa bild har två
apparater på bordet framför sig. Man kan ana att det diskuteras
band och frekvenser vid den bordsändan.
AVQ ser nöjd ut och sitter och funderar på om det ska bli deras tur
nån gång och gå och hämta sig en tallrik. -- -- --

Och det är här nedan vi äntligen får en skymt av ordföranden. Som
sig bör leder han anfallet mot julbordet och ses här återvända till
sin plats. Men det är bara tallriken som återvänder på bilden ordförande RHU får läsarna tänka sig. Carina och VWD och RPQ
och Gun väntar på tur. Det är AGN:s stol som är tom för tillfället.
Hon är på språng och kollar läget.

6

Här verkar det som om allt reder upp sig. Alla får sitt och sätter
igång med detsamma! Dolda bakom IHY och AVQ är DHP, UKV
och RPP.
Skönt, tyckte UKV som inte kände sig särskilt fotogenique.

Men tack för arbetet med förplägnaden! Den smakade mycket bra!
För Er som tillhör läsekretsen och inte har tillfälle att delta i
decembermötena – så visst har vi trevligt! Och pratar om allt
möjligt. Radio också, emellanåt. Vi är ju några i medlemsskaran
som har uppnått tämligen aktningsvärd ålder – och vi har varit med
om en del och har alltså en del att prata om!
God jul på Er, allesammans!
/Red.
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Inte illa...!

-- Som nog många
har hört har jag fått
bergvärme.
Men jag fick inte
slut på veden. Fast
den kom till nytta
ändå.
Dock för ett helt
annat ändamål.
/RPP
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God Jul
... önskar alla tomtarna i
styrelsen!

God jul
Och Gott Nytt År
önskar
SM4POF och
SM4UKV
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Paketradio
Minns du paketradion? Det börjar bli länge sen den dök upp men vad
spännande det var. På hösten 1986 åkte SM4OBQ, Åke, SM4RPP,
Alf och jag på en klubbledarträff till Karlstad. I matsalen på hotell
Gustaf Fröding samlades folk från många klubbar runt om i
distriktet. Vad det handlade om har jag inget som helst minne av,
men efter mötet visade SM4KVP, Per, något nytt som hette packet
radio. Något magiskt med en burk man kopplade mellan datorn och
radion och så kunde man skicka meddelanden till folk runt hela
världen. En liten demo och så var man helt såld. Det dröjde dock till
nästa år innan den första burken flyttade in på Imälvsvägen. Och nog
minns jag ännu en del av de signaler som var igång. SM4CJK i
Karlstad, SM4CUL i Örebro, LA3SEA i Magnor och SM6JZZ i
Skövde. Så många fler var det inte till att börja med men spännande
var det.
Men på sätt och vis stendog väl packet ganska snart där på 90-talet.
När telefonmodemen och internet blev var mans egendom gick det
liksom inte att konkurrera längre. Lite nytt liv till själva apparaterna
blev det väl 10 år senare när APRS dök upp och återanvände alla lik
som låg i amatörernas junkboxar men den verkar ha gått lite samma
väg i konkurrens med mobilt bredband och smarta telefoner.
Nåja, jag är väl lite efter av mig för jag har i alla fall gjort ett rejält
tag i plånboken och köpt en ny paketradioanläggning. Jag inbillar
mig nämligen ibland att jag skall få lite tid att ägna mig åt vuxna
leksaker och inte bara reparera gräsmattor, bygga komposter och
måla fönster. Så när jag fick se en annan nörd prata om vad han gjort
med en manick som hette RFM69 så blev jag lite sugen. Jag drog lite
på det för jag vet ju att det antagligen bara blir liggande i nån hög,
men så kom Black Friday med fantastiska rabatter så jag slog till på
inte mindre än två stycken RFM69HCW för 41.65 kronor styck! Tur
att jag köpte lite andra manicker samtidigt. Annars hade frakten
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blivit dyrare än varorna.
Jag hade inte läst databladen så noga utan skulle ha dom här
tranceivrarna för att styra några fjärrstyrda uttag som jag köpt på
Jula. Orginalfjärren äter batterier och har dessutom dålig räckvidd.
Med dom här räknade jag med att kunna fixa mig lite så kallat smart
hem som där jag kan slå på och av lite lampor efter solen och kanske
något annat också. När jag väl kom till att läsa databladet insåg jag
att det här var inget som var gjort i en handvändning och dessutom
var dom betydligt mer kompetenta än att ha för att bara tända och
släcka några lampor.
RFM69 är verkligen en komplett tranceiver med packetradiomodem.
Varianten jag köpte är för 70cm bandet, eller ja, den går från strax
över 400MHz till över 500MHz. Bara att programmera vilken
frekvens man vill ha. I 63Hz steg! Den har 100mW ut vilket i alla
fall räcker för att nå runt kvarteret. Och modemsidan är otroligt
kompetent med inställbar hastighet upp till 200kBit/ sekund. Alltså
166 gånger snabbare än vad vi körde på 80-talet. Är den stor då? Ja
fruktansvärt kan man väl kalla det. 16 x 16 mm, så ungefär som ett
frimärke alltså. (Se bilden nedan, den är exakt 16 x16 mm.) Och det
får ju anses fruktansvärt nu när händerna har fått svårt att hålla
lödkolven stilla och ögonen inte gärna tittar på saker mindre än en
häst.

Nu är det bara att se om julhelgen är tillräckligt lång för att jag
åtminstone skall kunna koppla ihop något för ett första och kanske
sista test. Undrar hur långt man kan komma med riktiga antenner och
rätt inställningar på datahastighet, frekvensskift eller någon av dom
andra 100 parametrarna man behöver ställa in. Sandviken? Ekeby?
Degerfors? Alkvettern?
/RPQ
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