QSP

Karlskoga Radioklubb
Nr 4
April 2017

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.)

Det här numret innehåller:
Kalendern
Red:s funderingar
Mötesprotokoll för april
Årsmötesprotokoll SK4KR
Silent keys
In memoriam
DL4-möte
Protokoll från DL4-möte
Fria ord
Annons Limmared
Annons Media City i Värmland AB

SM4UKV
SA4AGN
SA4AGN
SM4UKV
SM4UKV
SM4UKV
SM4EPR

Deadline för nästa QSP den 20 maj 201

2

3
3
4
6
7
8
9
11
14
15
16

Kalendern
Torsdag
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19.00

Månadsmöte. 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. SM4SEF Bosse /SM4HBG Rolf /
Lokaltrafiknät Karlskoga
Radioklubb. SK4KR, 145.750
Op. enligt rullande schema.

Tester: 2m/ 70cm/ kvartalstest / Upplysn. hos –RPP el. –RPQ
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Red:s funderingar
Mitt i de få vackra vårdagarna som hittills har lättat upp regn- och
snöovädren har vi nåtts av buden att två av våra äldsta medlemmar
gått ur tiden. De satte båda färg på radiosammankomsterna med
klubben under bra många år. Olle AMJ var den nästan tomtelika
spjuvern medan Åke OBQ inte lämnade något åt slumpen vid
klubbmötena under sin ordförandetid. Det är så’na här gånger man
sätter sej ner och minns. Bara minns. Tänk, när vi... ja, tänk på Näset
bara! Och när vi byggde kuren uppe nästan ovan molnen vid Löän.
Nåja, Lonnen då. Kurskvällarna nere i Degerforsklubben. Alla dessa
master som vi rest. Och fällt. Alla dessa antenner... Det är nästan så
man skulle kunna göra en programkväll vid nåt månadsmöte...
/Red./ SM4UKV Karin
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Mötesprotokoll april
Karlskoga Radioklubb
Protokoll fört vid månadsmötet 2017-04-06 SK4KR
Närvarande: SM4RHU; SA4AVQ; SM4UKV; SM4IHY;
SA4AGN; SM4POF; SM4RPQ samt SM4RPP
§1

SM4RHU öppnade mötet.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Föregående mötesprotokoll godkändes.

§4

Den ekonomiska rapporten godkändes.

§5

Övriga rapporter:
SM4RPQ har mottagit nycklarna till lokalen för
årets distriktsmöte.
Vi har mottagit ett mail med påminnelse från
SM4IVE (distriktsledare) angående projektor.

§6

Övriga frågor:
För att slippa oönskat biljud har repeatern i Kil
både AM och FM.

§7

Nästa månadsmöte blir 2017-05-04.

§8

Mötet avslutades.
SA4AGN Karin Berg, sekr.
***
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Protokoll fört vid Karlskoga Radioklubbs
Årsmöte 2017-03-09
Närvarande: SM4RHU; SM4IHY; SM4RPP; SM4UKV;
SA4AVQ; SA4AGN; SM4RAI; SM4RPQ;
SM4UGD; SM4XBC; SM4POF samt SM4VWD
§1

Mötet öppnades av SM4RHU Terje Wormdal.

§2

Till mötesordförande valdes SM4RAI Sven Gustavsson.

§3

Till mötessekreterare valdes SA4AGN Karin Berg.

§4

Till justerare tillika med rösträknare valdes
SM4AVQ Henry Johansson och SM4RPQ Leif Holmgren.

§5

Årsmötet har utlysts stadgeenligt.

§6

Dagordningen godkändes utan ändringar.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslut
(kassaberättelse) föredrogs och godkändes.

§8

Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.

§9

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§10 Till styrelseledamöter och övriga funktionärer valdes:
a) ordförande på 1 år valdes SM4RHU Terje
Wormdal,
b) kassör på 2 år valdes SM4IHY Gunnar
Nordqvist,
c) ledamot på 2 år valdes SA4AVQ Henry
Johansson.
d) Inga ytterliga vakanta styrelseposter valdes.
e) Till styrelsesuppleanter på 1 år valdes
SM4VWD Anders Lundmark och
SM4TFE Kent Jönsson.
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f) ansvarig för trafiknätet är vakant, förslag som
bifölls är att SM4UKV Karin Öman samt
SA4BKJ Johnny Lundberg och SM4RPP Alf
Holmgren tillsvidare håller nätet vid liv.
Övriga funktionärer valdes:
revisor SM4DHP Alf Lindkvist,
valberedning SM4RPP Alf Holmgren,
klubbmästare SM4RHU Terje Wormdal,
redaktör SM4UKV Karin Öman,
IT ansvariga SM4VWD Anders Lundmark,
SM4TFE Kent Jönsson, och Carina
Stridlund
repeateransvarig SM4IHY Gunnar Nordqvist,
programansvarig SA4AVQ Henry Johansson och
SM4RPP Alf Holmgren,
samband SA4RAK Harry Gustavsson och
SM4RPP Alf Holmgren,
QSL-mottagare SM4RPP Alf Holmgren.
§11

Inga motioner har inkommit till årsmötet.

§12

Budgetförslaget för verksamhetsåret 2018 antogs efter en
mindre justering.

§13

Årsavgiften för 2018 fastställdes dels för enskild medlem
till 180:- dels för familj (boende på samma adress)
till 230:-.

§14

Möter avslutades.
Sekreterare: Karin Berg
Justerare: Henry Johansson & Leif Holmgren

***
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Silent Keys
SM5AMJ Olle Larsson och
SM4OBQ Åke Söderberg
Två av Karlskoga Radioklubbs tidigare ordförande har gått
ur tiden med drygt en veckas mellanrum, våren
2017.
Olle AMJ slutade sitt liv i Mjölby, nära sina uppväxtårs
Linköping, Åke OBQ i Karlskoga, långt borta från den
gotländska hembygd han en gång lämnade.
Båda kunde de se tillbaka på ett långt och innehållsrikt liv,
båda hade de lagt ner mycken möda och stor omsorg på
Karlskoga Radioklubb. SM4AMJ var med och startade den.
Båda hade de uppnått hög ålder, båda hade passerat 90årsstrecket.
Olle AMJ 29 dec 1925 - 28 mars 2017
Åke OBQ 5 jan 1923 - 8 april 2017.
Båda visste de, att vi gärna minns dem och frågade efter
dem när vi träffades. OBQ som bodde i närheten fick då
och då besök från klubben, vilket gladde honom mycket.
Karlskoga Radioklubb tackar dem för rik gärning inom
amatörradion i Karlskoga.
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In Memoriam
Vi minns våra vänner i radioklubben med några bilder, AMJ
fotograferad på hembygdsgården 2012 och OBQ på sin 90årsdag 2013, då han med stort allvar skar upp födelsedagstårtan – de sista bilderna vi har av dem.
I nästa nummer av QSP kommer vi att berätta lite mer om
deras mångåriga verksamhet i klubben.

SM5AMJ
Olle Larsson

SM4OBQ
Åke Söderberg

Karlskoga Radioklubb, SK4KR, har mist två av sina trogna
medarbetare under många år!
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Distriktsmöte 8 april 2017
Platsen för vårens distriktsmöte i SSA:s fjärde distrikt var
Karlskoga. Föreningarnas Hus i Kilsta stod för lokalerna
Efter många turer runt om i staden hade vi äntligen hittat en
lokal att hålla till i – det var upptaget överallt. Överallt!! Alla
skulle tydligen ha årsmöte eller vårmöte på en gång!
Efter flera klubbträffar, där vi diskuterat arrangemang, blev
program och plats klara: kaffe och smörgås väntade till en
början de tillresande! I det tillhörande köket basade RPP:s
XYL Gun med den äran. Som vanligt! Till hjälp hade hon en väl
fungerade ”stab” ur klubben som hjälpte till både med att
bära stolar och bord och att fixa med smörgåsarna före mötet
och varmkorven efteråt. Det här är viktiga detaljer på ett
möte, där man räknar med att deltagarna kommer långt
bortifrån! – De kom också, undan för undan, från alla våra
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grannlän, som längst ända uppifrån Falun. Men så många blev
de ändå inte. Lite besvikna var vi kanske. Vi hade gärna velat
träffa fler! Men trevligt var det, och DL Lars, SM4IVE, ledde
oss som vanligt rutinerat genom föredragningslistans alla
punkter. Se protokollet nedan och se SM4RPQ:s bilder från
mötet!
Efter mötet berättade och visade klubbmedlemmen SM4TFE
Kent hur kommunikationsutrustningen i dagens
utryckningsfordon fungerar. Själv är han proffs då det gäller
ambulanspersonalens möjligheter att i nödsituationer nå alla
tänkbara fordon/hjälpcentraler. Rakel och Pandora har han
tidigare föredragit i radioklubben och vi har också
kunnat läsa hans artiklar
om systemen i QSP tidigare
i år och förra året.
Både föredragningen och
demonstrationen efteråt
uppskattades livligt – Det
här var lite nytt.
Och svårt.
Men fascinerande: vad man
kan!
Så var mötet slut och det
dröjer ett halvår till nästa
gång. Men först ska SSA
hålla årsmöte – på Gotland!
/SM4UKV Karin
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Protokoll fört vid
Distriktsmöte i fjärde distriktet 8 april 2017
Plats: Möckelnföreningarnas Hus, Karlskoga
Arrangerande klubb: SK4KR
Kaffe och smörgås serverades före mötet.
Närvarande: SM4IVE, Gun Holmgren, SM4RPQ, SM4XBC,
SM4VWD, SA4BKJ, SM4RPP, SM4UKV, SA4AVQ, SM4POF,
SM4IHY, SM4RHU, SM4EPR, SM4PFA, SA4ATZ med
följeslagare, SM4HFI, SM4TFE, SM4SEF.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Mötet öppnades av vår distriktsledare Lars, SM4IVE.
Till mötesordförande valdes SM4IVE.
Till mötessekreterare valdes Mats, SM4EPR.
Beslutades att mötet var utlyst i god tid.
Till Justerare valdes Bo, SM4SEF.
Förelagt förslag till dagordning fastställdes.
Föregående mötesprotokoll finns utlagt på distriktets
hemsida. Inga synpunkter på protokollet framfördes.
8) Fyllnadsval till valberedningen, representant för W län. Inga
förslag framkom.
9) Senast publicerade SSA styrelseprotokoll från februari
månad visades för genomläsning. Frågor om eventuellt SSAstöd till fyrar i Örebro har inte lett till något besked.
SM4IVE, Lars, anser inte att SSA ska betala stöd till webSDR mottagare i distrikt 0.
10) SM4HFI, Jan, rapporterade från DL-möte, med fem distrikt
representerade, i samband med radiomässan i Eskilstuna 1
april: 10 prov avlades i samband med radiomässan.
SM3GDT sammanställer en lista över föredragshållare för
radioträffar. SSA kan bidra när det gäller reskostnad. KRISdiskussioner, SSA och FRO samarbetar om detta.
Årsmötesarrangemangen liksom kommande
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scoutradioaktiviteter kom också upp. I distrikt 0 samverkar
distriktsledningen med klubbarna om gemensamma
arrangemang.
11) Rapport från klubbarna:
Lindesbergs Radioklubb, SK4EA (SM4EPR): Drygt 50
medlemmar. Vi träffas varje tisdag. En telegrafikurs pågår. Ett
underskott uppstod förra året på grund av få radiosamband,
kommunalt bidrag sökes därför. Klubbstugan kostar cirka
30.000 per år. Två repeatrar, en APRS-nod och två portabla
crossbandsrepeatrar används. Den 10 maj deltar vi i
Lindedagen med demonstration av amatörradio.
Falu Radioklubb, SK4AO (SM4HFI): Medlemsantalet är 100.
Man kör aktivitetstester tisdag och torsdag. Träffar ibland på
onsdagar. Radiosamband samt stöd vid evenemang med
förläggning är uppdrag som utförs. Ekonomin går ungefär
jämnt upp. Stughyran är cirka 20.000 per år. Repeater för 2
meter och 70 cm i drift, den senare klar för DMR.
Särnarepeaterns drift sköts nu av Moraklubben, men den är för
tillfället ur drift. Till sommaren blir det åter fieldday i Dådran
första helgen i augusti. Anslutning till AMPRNet/SuNet finns via
Högskolan i Borlänge för internetanslutning till repeatrarna för
Echolink med mera, och en fjärrstyrd kortvågsstation vid
repeater-QTH:t.
Radioklubben SK4IL (SM4SEF): Man har cirka 35 medlemmar.
Tyvärr blir man av med sin lokal till hösten när kommunen
säljer fastigheten. En studiecirkel i radioelektronik planeras.
Medlemmar deltar i radiosamband. Klubben driver en repeater
i Grums på 70 cm. En person har en DMR-repeater i Kil. Årlig
loppis och fieldday till LM Ericssons minne tillhör aktiviteterna.
Karlstad Sändaramatörer, SK4AV (SM4SEF): Cirka 15
medlemmar. Driver Sunnerepeatern som enda aktivitet.
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Samband Värmland, SK4SV (SM4SEF): 14 medlemmar. En
paraplyklubb för radiosamband som vid Rally Sweden med
mera.
Karlskoga Radioklubb, SK4KR (SM4RPP): Cirka 40 medlemmar.
Medlemsmöten månadsvis. Tidningen QSP kommer ut med 10
nummer per år. Trafiknät körs på söndagar 10.00 över
repeatern. Flera operatörer deltar i radiosamband. Repeatern
är bärvågsstyrd. På APRS är för närvarande en I-gate hos
SA4BKJ och en nod i Grums igång. Vid föredrag samverkar man
med Vuxenskolan för att kunna få bidrag.
Radioklubben i Kopparberg, SK4UG (SM4EPR): Drygt 10
medlemmar. Kvartalsmöten. Klubbstugan uthyres också till
Ställbergs IK.
Västerdalarnas Amatörradioklubb., SK4WV (SA4ATZ): Klubben
har cirka 35 medlemmar. 70cm-repeatern är nu åter i drift, som
tidigare ihopkopplad med 2meters-repeatern. Test körs ibland
på 50 MHz från klubbstugan. Radiosamband sker vid
Vansbrosimmet.
12) Övriga frågor:
Lars, SM4IVE, uppmanade alla att skicka information
angående aktiviteter, i syfte att kunna publicera dem på
distriktssidan på ssa.se.
SA4ATZ, Torbjörn, meddelade att han har startat en
Facebook-grupp för radioamatörer i fjärde distriktet.
SM4EPR, Mats, önskade att fler klubbar engagerar sig med
utbildningsaktiviteter för personer som är intresserad av
att ta amatörradiocertifikat. Han får flera förfrågningar från
personer på stora orter där ingen utbildning erbjuds.
SM4EPR, Mats, önskade också att SSA genomför utbildning
angående elektromagnetiska fält, och det framkom att
Karlskogaklubben eftersökt föreläsare för detta ändamål till
dagens möte, men att datum inte passade.
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13) Frågan om värdklubb för höstmötet i W län diskuterades.
Distriktsledaren tar kontakt med klubbar för att komma
överens om arrangemang. Frågan om två distriktsmöten
per år är det bästa diskuterades, eller om ett möte skulle
omvandlas till klubbledarträff. Tills vidare fortsätts som
tidigare.
14) Mötet avslutades. Efter mötet bjöds på korv med bröd som
Gun Holmgren serverade. SM4HFI, Jan, visade den nya
tidens SK4MPI, med förtecken digital kommunikation. Kent,
SM4TFE, berättade om kommunikationsteknik i
ambulanserna som Rakel med mera, och visade också
utrustningen rent praktiskt.
Mats Ericson, SM4EPR
Sekreterare

Bo Kahnberg, SM4SEF
Justerare

Lars Pettersson, SM4IVE
Ordförande, DL4

Fria ord...
Det här med repeater-öppning:
All tjyvöppning är ej kul längre!
Så till rep.ansvarig: det kanske går att sätta om till
1750-ton igen och sätt auto in auto ut!
Alla kan köra via det systemet utan vidare!
Inga problem att komma fram!
Står det i auto in - auto ut så är det inga problem!
Kommer det in en fm-signal så ställ om!
Hur svårt kan det vara? Förstår ej det. Så till
REPEATER-ANSVARIG. STÄLL OM! / Nisse SM4XBC
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(Betald annonsplats)

Media City i Värmland AB

Här i SK4KR har vi radiokommunikationer så det glöder i skyn.
Eller....?????
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