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Tidskriften	utkommer	
med	10	nr	om	året	

	

	
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		
	
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	 	 3	
	Red:s	funderingar	 	SM4UKV	 3	
	Mötesprotokoll	för	juni	 	SM4UKV	 4	
	Radiosommaren	2017	 	SM4UKV	 5	
	Amatörernas	radiobok	 	SM4RPP	 7	
	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	
	Annons	Limmared	 	 12	
		 	 	
																													

	
	 Deadline	för	nästa	QSP	den	20	september	2017	 	
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 Kalendern 
	

Torsdag	151			170907	 			19.00	 Månadsmöte.	Klubblokalen	

	 	 	 	
	 	 	 	

Första	o.	tredje	
lördagen	varje	
månad	

9.00	 SSA:s HQ-nät på 3,750 MHz 
	
	

Varje	söndag	 09.00	 SSA-bullen	över	Sunne-repeatern,	
145.775	 	
Op.	SM4SEF Bosse	/SM4HBG	Rolf	/	

Varje	söndag	 10.00	 Lokaltrafiknät	Karlskoga	
Radioklubb.		SK4KR,	145.750								
Op.	enligt	rullande	schema.	

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

	

 

   Red:s funderingar... 

Nu drar det ihop sig till höst. Det 
är bara att finna sig i – men vi 
tycker nog att det kunde fått vara 
sommar lite till. Även om det var 
torrt länge så kom det ju i gen-
gäld så mycket mer vatten ovan-
ifrån, när det väl kom.  

POF och jag har som vanligt varit nere i ”radiotrakter” i sommar 
och tittat på ”morfars radiostation”. Tala om master och antenner ... 
men den som finns i det här numret av QSP är intressant den också! 
Och den 7 september ses vi igen för att prata radio och lägga upp 
höstens program. Vi har också en del problem. Se sid. 6. 
           /Red./ SM4UKV Karin 
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Mötesprotokoll juni 

 
Karlskoga Radioklubb 
Protokoll fört vid månadsmötet 2017-06-01 SK4KR 
 
Närvarande: SA4AVQ; SM4IHY; SM4RPP; SM4RPQ, SM4POF 
samt SM4UKV; 
 
§1 Då ordinarie ordförande SM4RHU befann sig i Norge, valdes 

SM4RPQ till mötesordförande och öppnade härmed mötet. 
Eftersom ordinarie sekreterare befann sig i Stockholm, valdes 
undertecknad, SM4UKV, att föra dagens protokoll. 

§2 Dagordningen godkändes. 

§3      Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§4     Den ekonomiska rapporten godkändes.  

§5 Rapporter:  

SM4RHU och SM4QVQ hade tjänstgjort vid rally i 
Karlstad. En olycka hade inträffat vid deras kontroll. Det 
tillhör annars ovanligheterna att radiofolket får ”vara 
igång” men här blev en del att göra och 
kommunikationerna fungerade väl.  

Mötet samtalade också kring de båda bortgångna 
medlemmarna SM5AMJ och SM4OBQ. Välskrivna 
minnesrunor i QTC hade formulerats av SM4RPQ.  

§6  Övriga frågor:  

 Söndagarnas trafiknät var åter uppe till diskussion. Det är ännu 
 inte aktuellt att lägga ner nätet, men operatörerna behöver vara 
 fler om vi skall klara fortsättningen!   

 Städningen på repeater-kullen behöver tas itu med! Det 
 diskuterades hur – och av vilka det hela skulle tas om hand, 
 men det togs inga beslut.  
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§7  Nästa månadsmöte blir 2017-09-07. 

§8 Mötet avslutades. 

    SM4UKV Karin Öman, 
            för dagen tf sekr. 
 
 
 
 
Radiosommaren 2017 
 
Teknikdagen i Åtorp 
Eller ??? 
Det har inte inkommit någonting till Red. om något som helst 
deltagande i vare sig teknikdagar eller hästdagar – fast de senare 
har väl kanske inte ägt rum än? Det vore ju kul om de klubb-
medlemmar som var med om en tjänstgöring skickade en aldrig 
så liten rad till Red. om att klubben varit med.  För är vi en 
radioklubb så ska vi ju göra nytta för oss också och det är en 
ganska väsentlig ”grej” att ansvara för kommunikation vid olika 
evenemang. Red. är väl inte precis sur men lite ledsen över att 
inte kunna berätta för andra vad man upplevt i klubben. Det är 
ju också samhörighet det handlar om. Gör bättring, kära 
klubbmedlemmar! Ni behöver inte skriva flotta uppsatser... Det 
vet ni ju! 
 
Privata resor 
Eller ??? 
Det är väl klart som korvspad att klubbmedlemmarna har rört på 
sig i sommar.  Och att handapparaten, åtminstone den, varit 
med. Vem ropade ni upp? Vem ropade upp er? Var det 
intressant eller bara kul i största allmänhet? Hur var det med 
våglängderna ???? Var ni än var i världen, långt borta eller nära, 
så visst fanns det väl något!!!!!!   /Red.
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Problemen... 
Ja, visst har sommaren gått. Det har varit elva söndagar sedan vi 
”la igen” i början av juni.  
 
Elva söndagar 
Elva söndagsnät 
 
Många av dem räddade av SM4RPP Alf. 
Vi kom ju överens om att försöka hålla ”nätet” vid liv – det är ju 
då vi har kontakt med sändaramatörer vida omkring. Det är 
trevligt att höra deras signaler då vi drar igång programmen. Kul 
att de vill vara med. Glada kontakter bortom skogar och dalar! 
 
Och så är det så oherrans svårt att få till det med programledar-
hjälp!! 
 
Undertecknad har lovat svara för första söndagen varje månad. 
Det har fungerat utom en söndag när hon somnade efter 
frukosten där borta på Kosia vid Möckeln. Det finns fler 
tillfällen då det har hakat upp sig så att säga för någon och varit 
alldeles tyst, då programtiden är inne. Det kan gå några minuter 
– men sen kommer alltid någon och räddar det hela. Oftast SM4 
RPP eller BKJ. Och då är det roligt igen... 
 
Jag läser i listan och finner att det är ett stort och trevligt 
geografiskt område som representerats, Värmland ända upp i 
Kil och ner till Vänerns strand, Västmanland ända upp i 
Hällefors, t.o.m. från Uppsala och Göteborg har vi hört. – 
Söndagsnätet är ju en viktig del av klubbens liv! 
Vi måste få ett mera ”bestämt” schema. Vi ska inte behöva gå 
och oroa oss för att det inte klaffar. Det här får bli en av 
huvudpunkterna på höstmötet den 7 september.  
   Ställ upp!           
      /Red.
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Häromsistens kom RPQ med en liten och gammal bok, från 
1924!  
En sådan där som man måste skära upp för att kunna bläddra 
och läsa i. Den var faktiskt inte helt uppskuren än. 
 
Det var en arbetskamrat som hade hittat den bland sin fars 
efterlämnade tillhörigheter. Han visste att RPQ var radioamatör 
så han tyckte att boken passade honom. Jag bläddrade lite i 
boken och tänkte att det kunde roa QSP:s läsare att se några 
utdrag. Här beskrivs bland annat steg för steg hur man bygger 
en sändare och en mottagare för amatörtrafik. Här kommer 
några exempel.        (Bilderna talar för sig själv! Red:s anm.) 
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Vi börjar med sändaren (1924):   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... och så mottagaren...
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... så tar vi antennen ... 
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... och den 
kompletta 

radiostationen... 
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 Tillbehör: 
 Morse-alfabetet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	

Som	 läsaren	 ser	 är	 QSP:s	 baksida	 från	 och	med	 det	 här	
numret	 lite	 annorlunda.	 Media	 City	 i	 Värmland	 AB	 som	
stått	för	sidan	under	många	år	utgår	–	och	vi	tackar	för	de	
många	 årens	 stöd!	 I	 stället	 tar	 Limmareds	 ”gröna	 sida”	
över	 och	 läsaren	 får	 njuta	 av	 godsaker	 i	 elektronik-
hyllorna	hos	Manuel	Larsson	och	hans	medhjälpare.	Tack	
Media	City	–	och	glad	att	återse	Dej,	Manuel	 i	Limmared!	
Du	har	också	varit	med	länge!	

	 	 	 	 /Red.	
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