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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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 Kalendern 
	  

Torsdag	  151	  	  	  180906	  
18	  0	  

	  	  	  19.00	   Månadsmöte.	  Klubblokalen	  
	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

Första	  o.	  tredje	  
lördagen	  varje	  
månad	  

9.00	   SSA:s HQ-nät på 3705 +- QRM 
	  
	  

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 
 

 Det har varit en lång het sommar och många har väl varit på annan 
ort och torde ha en del att berätta. Vi tar gärna emot någon liten be-
rättelse också till QSP om sommarens radiokontakter. 

Vi har säkert en del att diskutera angående repeater och antenner liksom 
om nyinköpta radioprylar av olika sorter. Det finns också en del att tala 
om angående kontaktnät – det finns åtminstone en som inte tycker det är 
kul att ha förlorat en god radiovän långt borta pga av nya 
antenninstallationer. Kanske kan man hjälpas åt att hitta lösningar. Vi 
har också en fieldday att prata om – ämnet lämnades öppet på junimötet. 
Så boka in torsdag i nästa vecka! Välkommen!    //Red. / SM4 UKV Karin. 
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Mötesprotokoll juni 

	  
Karlskoga	  Radioklubb	  
Protokoll	  fört	  vi	  månadsmöte	  2018-06-07	  
	  
Närvarande: SM4RHU;  SM4RPP;  SM4UKV;  SM4IHY;  SM4TFE;  
SM4XBC;  SM4RPQ;  SA4AGN;  SM4POF samt  SA4AVQ  
    
§1   Mötet öppnades av SM4RHU. 

§2   Dagordningen godkändes. 

§3   Mötesprotokollet från maj godkändes. 

§4   Den ekonomiska rapporten godkändes.  

§5   Rapporter:  

       RPQ gav en muntlig rapport från Kultur- & Föreningskalaset den 
26 maj. Även om vi hade blivit tilldelade en plats i skuggan vid 
Bofors stationsområde var det väldigt varmt. Kring 15.30 var det 
dags att packa ihop när olika musiker började spela i närheten. 

Vad gällde SSA:s årsmöte den 21 april i Eskilstuna rapporterade 
UKV att SM4IYF var närvarande för vår räkning; han är nu åter i 
Dalarna. 

 Samtliga förråd i Ekeby, inkl. vårt, har fått nya lås. 

§6   Övriga frågor:    

    Kaffet i möteslokalen slut!  

  Vi saknar fortfarande bemanning till Laxå-ritten den 7 juli. Det 
behöver inte nödvändigtvis vara radioamatörer.  

§7   Nästa månadsmöte 2018-09-06 

§8   Mötet avslutades. 

   SA4AGN Karin Berg, sekr. 
 

------- 



 5	  

 

Höstupptakt 
På torsdag den 6 september,  

kl.19 som vanligt, 
 

drar vi igång höstens klubbmöten. 
Välkommen! 

* 

 
 
 
 

  Teknikdagen i Rudskoga 2018 

Den 29 juli – för knappt en månad sedan- hölls den årligen åter-
kommande teknikdagen i Rudskoga. SK4KR har tidigare varit med om 
evenemanget och visat upp vad amatörradio är, men i år var ingen med. 
Lite synd, tycker UKV och POF som tidigare år varit på plats, den ena 
som deltagare, den andra som besökare. Det har alltid varit trivsamt – 
det är ett trevligt arrangemang mitt i sommaren. Om sen folk kommer 
för att köpa morötter eller titta på gamla traktorer eller ..., det gör 
detsamma, vi har varit med och visat upp en intressant hobby. Inte 
minst antennerna som vajade på lite olika sätt över vårt QTH lockade 
folk. 
 
Men inte i år. Heller. Synd, tycker POF och UKV som körde förbi för 
att göra den årliga närstudien av kyrkbygget i Södra Råda och samtidigt 
hälsa på gamla vänner därnere. Men kanske till nästa år... ??? 
 
   SM4UKV/Red.
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	  	  	  Laxåritten	  2018	  
I juni var jag på en Röda kors-utbildning anordnad av Värmlands-
distriktet, där jag bland andra träffade Lisbeth från Karlskoga. När jag 
frågade om hon hade lust att hjälpa mig att under Laxåritten hålla koll 
på hästar och ryttare så var hon positiv redan från början. Fram till 
dagen D höll jag henne informerad via mail med den information jag 
fick. 

Den 7 juli vid 6-tiden på morgonen plockade XUW upp mig och det 
bar av till Laxå. Förutom matsäck och ordentligt med vatten, hade jag 
med mig två stolar. Eftersom ingenting fick gå fel när jag sedan skulle 
vara på plats hade jag fått låna handradio och antenn från BDY.  

Funktionärerna träffades vid Laxå motorstation kl 08:00 och diskutera-
de placering. Första start var 09:00 så det blev relativt gott om tid att ta 



 7	  

sig ut till kontrollerna och rigga. Enligt kartan skulle det behövas 3 
kontroller (många vägskäl och dubbelriktade banor). Med tanke på 
möjlig bemanning blev det som följer:  

Basen: BKJ, XUW  
Kontroller: TFE, RPQ, AGN  
(XBC hade fått förhinder)  
 

Trots att min medhjälpare Lisbeth och jag hade fått hjälp att hitta "vår" 
plats lyckades vi hamna lite fel, men efter två platskorrigeringar (med i 
tallar "uppslängda" radioantennen) kom vi så till rätt ställe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som vi såg det hade vi bra väder, svalt men inte kallt, i huvudsak 
uppehåll och molnigt (på slutet av tävlingarna tittade solen fram och 
temperaturen steg till runt 20 grader). De "missöden" vi hade var inte 
särskilt stora. Då en större klunga ryttare passerade samtidigt missade 
vi att anteckna och därmed meddela basen dessa två. En annan ”grej” 
var att jag på något sätt lyckats tappa förbindelsen med basen och 
därför övergick jag under en kort period till att använda min mobil tills 
jag åter fick radiokontakt. Som jag minns det kom hamburgare och 
annan förtäring ut till oss med fyrhjuling någon gång vid lunchtid. 
Dagen blev lyckad!       /SA4AGN 
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