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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.)	
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	 Deadline	för	nästa	QSP	den	20	november	2017	 	
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 Kalendern 
	

Torsdag	151			171102	 			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 
Den här gången kändes det avsevärt mycket bättre att 
sätta ihop månadens QSP till medlemmarna. Först 
ramlade det in en ny annons från Limmared, sen kom 
ett protokoll från SM4:s höstmöte med tillhörande 
bilder. (Titta bara på värdklubbens QTH!) Alldeles 
av sig själva trillade de in... Red. blev väldigt glad! 

      Det har blivit höst ute nu, färgerna målas upp dag för 
dag från höstens palett – men än hänger de flesta löv kvar vid sina 
kvistar. Det är inte dags att kratta-blåsa-sopa upp dem än, så passa 
på att prata i radio nu, på nå’n av alla de där nya kanalerna som 
SM4UKV har lite svårt för!  

   Ha det bra!   Hösthälsning från Red, 
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Mötesprotokoll september 
 
Karlskoga Radioklubb 
Protokoll fört vid månadsmötet 2017-09-07 SK4KR 
 
Närvarande: SM4RHU; SA4AVQ; SM4POF; SM4UKV; samt 

SA4AGN. 
 
§1 Ordförande SM4RHU öppnade mötet.. 

§2 Dagordningen godkändes. 

§3      Föregående mötesprotokoll godkändes.  

§4      Ingen ekonomisk rapport denna gång. (Kassören frånvarande.) 

§5 Rapporter:  

Rapport från radiosamband vid Killingen i Karlstad den 12 
augusti står att läsa i föregående protokoll. 

Konstaterades att det är full aktivitet på vår repeater vid 
söndagsnäten. 12 incheckare senast. 

§6  Övriga frågor:  

 Redaktören är tacksam för alla bidrag till QSP!  (Kan tolkas efter 
behag. Red:s anm.) 

§7  Nästa månadsmöte blir 2017 - 10 - 05. 

§8 Mötet avslutades. 

    
    SA4AGN Karin Berg, 
                sekr. 
 
 
 

******************** 
 
 



 5	

Mötesprotokoll oktober 

 
Karlskoga Radioklubb 
Protokoll fört vid månadsmötet 2017-10-05 SK4KR 
 
Närvarande: SM4RHU; SA4AVQ; SM4IHY; SM4RPP; SM4POF samt 
SM4UKV; 
 
§1 Ordförande SM4RHU öppnade månadsmötet. Till för dagen 

tjänstgörande sekreterare valdes SM4UKV Karin. 

§2 Dagordningen godkändes. 

§3      Föregående mötesprotokoll upplästes. 

§4      Ekonomisk rapport avlades.  

§5 Rapporter:  

Två nya medlemmar har aviserats, far och son Rudnick i 
Storfors, som avlagt prov men ännu inte fått sina signaler. 
De är varmt välkomna i klubben!  

§6  Övriga frågor:  

Söndagarnas trafiknät har varit välbesökta de senaste gångerna. 
14 incheckare som mest.  Det har noterats med stor glädje att 
”radioområdet” under de senaste näten varit stort. Från Uppsala i 
öster till Kil, Fagerås, Filipstad, Kristinehamn, ”Vänerns strand” 
i väster, Hällefors i norr och Degerfors i söder. Det poängteras 
varje nät av operatörerna att man inte behöver hålla långa 
anföranden – det räcker med att checka in, och det har 
hörsammats. Även om det givetvis är väldigt roligt, när någon 
har lite mer att berätta!  

Men ännu en gång: operatörerna behöver vara fler!   

Det diskuterades också att ta kontakt med talesmannen för 
Möckelnföreningarna om det blir någon gemensam föreningsdag 
i Karlskoga i höst, och i så fall vill vi vara med.  



 6	

§7  Nästa månadsmöte blir 2017- 11 - 02. 

§8 Mötet avslutades. 

    SM4UKV Karin Öman, 
            för dagen tf sekr. 
 
 

****************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SM4-möte hösten 2017 i Vansbro 
 
 
              stod för värdskapet för höstens distriktsmöte, denna gång i 
Vansbro. Nedanstående material har välvilligt ställts till QSP:s för-
fogande av SM4EPR Mats, som också publicerat det i QTC. 
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Rapport från Vansbro: 
Höstens distriktsmöte genomfördes på 
hög nivå, cirka 500 meter över havet) 
på Hunflen utanför Vansbro. Där 
har Västerdalarnas Amatör-
radioklubb, SK4WV, sin klubbstuga, 
och bredvid står toppstugan som 
användes för mötet. Utsikten är 
magnifik, och det är ett underbart 
radioläge.  

Från Lindesbergs Radioklubb deltog 
undertecknad, SM4EPR med Gunilla, 
SM4PFA. Uppslutningen var inte den 
bästa, bara 12 deltagare räknades in. 
Stämningen var det dock inget fel på, 
och förtäringen var utmärkt. 

 

 
 
Radiokonditionerna denna helg var inget vidare på kortvåg, men jag 
lyckades ha en kontakt på 40 meter från klubbstationen 
med DL5DXS/P, så att han nu kunde bokföra Vansbro Kommun för 
sitt samlande av svenska kommuner. 
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Mötet leddes av vår distriktsledare, Lars, SM4IVE. Intressanta punkter 
fanns. Bland annat diskuterades utbildning. I dagsläget är det bara känt 
att två klubbar i fjärde distriktet anordnar grundutbildning i 
amatörradio, Lindesberg och Falun. Under föregående vinter har 
intresserade från andra håll hört av sig angående kurs, och tyvärr fått 
besked att det inte finns i trakten där de bor. Möjligheten att ordna 
utbildning via Skype eller andra internettjänster diskuterades. 

Radiosambandet vid Vansbrosimningen sköter Västerdalaklubben 
numera med stöd av inhyrda DMR-stationer, 80-100 stycken. Det är 
många meddelanden som överförs via radio vid detta arrangemang. 
Precis i helgen hade dessutom en DMR-repeater i 70 cm bandet satts 
igång. Falu Radioklubb, SK4AO, håller förutom hög aktivitet i de så 
kallade NAC-testerna (aktivitetstesterna på frekvenser från 28 MHz och 
uppåt) på med bygge av ny mastvagn. I Rättvik har landmärket 
kortvågsantennen vid klubbstationen i gymnasieskolan plockats ner då 
den hade lossnat från fästet. Från Lindesberg intresserade redogörelsen 
angående temakvällar i samverkan med Vuxenskolan. 

Undertecknad, SM4EPR, som är sammankallande i valberedningen i 
fjärde distriktet påminde om att det är val av distriktsledare våren 2018, 
på vårens distriktsmöte. Synpunkter och förslag inför detta är välkomna 
till valberedningen. Förutom Mats, SM4EPR, sitter också Bo, 
SM4SEF, och Jan, SM4HFI, i valberedningen. 

Efter mötet serverades lättare lunch. Lars, SM4IVE, visade bilder och 
berättade om hur han byggde och reste sin 13 meter stora parabol för 
månstudstrafik med mera. 

I oktober firar radiofyren SK4MPI 50 år. Den kom alltså i drift 1967, 
och har varit till mycket stor nytta för de som trafikerar 144 MHz 
bandet. Jan, SM4HFI, hade med sig en miniutställning med bilder, 
fyrdelar och dokument från verksamheten. Efter att ha avlyssnat fyren 
ett otal gånger och från olika platser i vårt land, så är det intressant att 
se mer av vad som finns ”bakom kulissen”. Numera är ju fyren 
heltransistoriserad med praktiska styrfunktioner och ny modulation, 
PI4. Läs mer om denna på https://rudius.net/oz2m/ngnb/pi4.htm. 

    /Mats SM4EPR 
(Från SK4KR deltog SM4IYF Stefan.) 
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Klubbstationen SK4WV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utställning SK4MPI. 
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Lathund  

 
 
 
 
 
 
 

Tror inte Du som läser det här att Red vet att Du tycker det är 
jättejobbigt att man måste skriva om det man varit med om 
också! Det räcker väl för hmhm med att man var d-ä-r! Och det 
var väl inte mer med det! 
 
Men Red. vet också att andra väldigt gärna vill få höra lite om 
vad vi gör i klubben, inte bara samlas på månadsmöten och säga 
att det här och det här måste vi nog ”ta tag i” och dricka kaffe och 
äta sockerkaka, nää, för dom som är med på klubbmötena är en 
väldigt liten procent av klubbens medlemmar. Så QSP har alltid 
varit och tänker fortsätta med det, att vara en länk som vidare-
befordrar till både klubbkamrater och andra som råkar klicka in 
sej på nätet, att vi faktiskt är en klubb som då och då gör lite nytta 
för oss. Och för allmänheten! 
 
Men att SKRIVA om det???? ”Nääää! Jag har alltid varit dålig på 
att skriva!” 
 
Så försök inte: här är lathunden! Följ den, så har Du snart fått 
ihop ett fullödigt referat! Skicka in till Red. vad Du skrev, så blir 
både hon och klubbkompisarna väldigt glada! 
 
Ha det gott! Och kom ihop att det där med stavning och 
styckeindelning och sånt, det gör Red. om i alla fall, om det 
skulle behövas! 
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SÅ: 
Här kommer lite hjälp på traven för Dej som tycker det är jobbigt 
att skriva i QSP och berätta om något Du varit med om, ett 
samband någonstans eller någon radioupplevelse: 
 
Sätt en rubrik (kan i värsta fall Red. göra) 
Namn på evenemanget 
Platsen för tävlingen/evenemanget 
Datum  
Din uppgift – tillsammans med XXXXX –  
Din placering ”på banan” 
Din utrustning 
Vädret 
 
Publiken 
Antal deltagande 
 
Radiokommunikationen – gick den bra? Problem? 
Något speciellt som hände? 
 
Arbetspasset: Du fick stiga upp kl xxxx, åka xxxx mil, i xxxx 
väglag och väder, sitta i xxx timmar på Din station, packa ihop 
och åka hem .... efter xxx antal timmar. Du var så xxxx ???? 
 
Omdöme: det hade varit en rolig dag, en bra dag, en jobbig dag, 
en helt förbaskat krånglig dag.... 
 
Avsikten: att stå till tjänst i en viktig tävling, ett viktigt 
arrangemang, om något skulle hända som krävde snabba insatser 
från andra. Känslan av att kunna göra en insats! 
Var Du nöjd med dagen? 
 

Lycka till och skriv nu!
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info@limmared.nu
www.limmared.nutel. 0325 - 660 660Fabriksgatan 3

514 42 Limmared

Limmared Radio & Data AB
Kreditvärdigt sedan 2013
Bisnode


