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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	
	Protokoll	augusti	månad	 SA4AGN	 4	
	FRO	 SM4TFE	 6	
	 	 	
	Annons	Limmared	 	 8	
	 	 	
		 	 	
	 	 	
		 	 	
																													

	 Deadline	för	nästa	QSP	den	20	oktober	2018	 	
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 Kalendern 
	

Torsdag	151			181004	
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 
Jo då, nog är det höst alltid. Enligt almanackan. 
Svampen är ju på plats. Och det blåser så anten-
nerna på POF:s tak nästan viker sig dubbla. 
Emellanåt häller någon såar med vatten uppifrån. 
Och SK4KR som funderar på field day!!... 

POF gör i alla fall sina vanliga kvällspromenader med handapparaten i 
högsta hugg och prövar sin nya antenn. - Man kan undra hur radio-
vågor lyckas ta sig igenom ovädren när de kommer... (Min sjöfarande 
fader skulle fnysa åt den här kommentaren. Radiovågor klarar det 
mesta. Bara välj frekvens.) Nåja, frekvens och frekvens.... Glöm inte 
söndagsmorgnarna, kl. 10.00 som vanligt. SK4KR:s nät...! Ha det gott! 
      Red. / SM4UKV Karin. 
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Mötesprotokoll september 

	
Karlskoga Radioklubb 
Protokoll fört vid månadsmöte 2018-09-06 SK4KR 
 
Närvarande: SM4RHU;  SM4RPP;  SM4UKV;  SM4IHY;  SM4TFE;  
SM4XBC;  SM4RPQ;  SA4AGN;  SM4POF;  SM4VWD samt  
SA4AVQ  
    
§1   SM4RHU öppnade mötet och önskade oss välkomna. 

§2   Dagordningen godkändes. 

§3   Mötesprotokollet från juni godkändes. 

§4   Den ekonomiska rapporten godkändes.  

§5   Rapporter:  

RPQ gav en kort rapport från Laxåritten - ”de flesta tävlande var 
väldigt glada tjejer”.  

 SK4TL har Hamloppis 22 september, plats Ölmbrotorp 
 norr om Örebro.  

 Insläpp besökare kl 11.00. Säljare släpps in från kl 09.00. 
 Som vanligt finns fika och enklare förtäring.   

 Lördagen den 29 september inbjuder Lindesbergs Radioklubb 
SK4EA och DL4 till fjärde distriktets höstmöte. Mötet börjar 
klockan 11.00 och hålls i Lindeskolan.  

  Gatuadressen är Nyborgsgatan 1, Lindesberg. 

  Inlotsning på 145,6875 MHz över repeatern SK4EA. 

�  Kaffe/te/dricka med smörgås serveras från klockan 10.00. �
  Efter mötet serveras lätt lunch och Christer SM4LRA  kommer att 
 tala om Rymdväder/Vågutbredning.. 

§6   Övriga frågor:    

    Mötet diskuterade att flytta månadsmötena till onsdagar 
   framöver med start i november.   
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    Ett förslag att ha en aktivitet i Gryten (Degerfors     
   kommun) diskuterades. 

   Meddelades att tidigare mångårige medlemmen SM4SGC Peter 
   Quick gått ur tiden.  

§7   Nästa månadsmöte 2018-10-04. 

§8   Mötet avslutades. 

 

  SA4AGN Karin Berg, sekr. 

  -- -- -- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Silent key 
        

                  SM4SGC Peter Quick 

           † 9 juli 2018 
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	FRO	
Många radioamatörer är även medlemmar i FRO. T ex SM4XBC 
och undertecknad. Vår närmaste avdelning är i Örebro så det blir 
lite åkande när det är möten där. Tyvärr är det likadant för FRO 
Örebro som för många andra föreningar, sviktande intresse, svårt 
med lokal och dåligt med verksamhet. Däremot är ekonomin 
bättre! 
FRO (Frivilliga RadioOrganisationen) är en militär frivilligorga-
nisation, som har funnits länge. Deras huvudsakliga uppgift var 
(och är nog än idag) att rekrytera och utbilda signalister för total-
försvaret, t ex för Hemvärnet. Men allt eftersom försvaret rustades 
ner sedan 90-talet har de försökt hitta andra intressen. Så det har 
utvecklats en ”vit” (civil) sida utöver den gröna (militära) delen. 
Och det är den många radioamatörer ansluter sej till. 

Den vita sidans uppgift är fortfarande att rekrytera signalister, 
men åt den civila marknaden, vilket kan vara t ex Trafikverket, 
Kommuner/Länsstyrelser, Svenska Kraftnät (som jag tillhör). 
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Dessutom har de radiosambandsuppdrag, som alla andra radio-
klubbar, vid olika evenemang. 
XBC och jag var på ett årsmöte i Örebro i våras, och frågan 
väcktes lite av vad som ska göras för att få mer verksamhet i 
föreningen. Ekonomi finns ju. Och tittar man på övriga Sveriges 
FROföreningar, så håller de på mycket med DMR! T ex kan man 
köra bil från Malmö till Göteborg och vidare upp till Stockholm 
med i stort sett bibehållen repeatertäckning på DMR. Utom 
genom Närke! Där är det ett svart hål. Så det blev ett uppdrag åt 
Styrelsen att titta på detta, vad kan vi göra. 
Så den 18 augusti hade vi en regionträff i Hallsberg. En hel del 
långväga gäster kom, t ex från Jämtland. Det var ett mycket 
givande möte, vi pratade om hur DMRnätet är uppbyggt, om 
Masterrepeatrar, Slavrepeatrar, konfigurering, roaming etc. Det 
beslutades att vi ska jobba för att få upp en repeater i Närke. Det 
finns flera förslag, t ex på taket till hotell Stinsen i Hallsberg, där 
FRO har många möten och träffar, vid Ånnaboda, en plats i en 
mast utanför Laxå etc. Arbetet återremitterades till den lokala 
Örebroföreningen att titta på detta. Det kommer också att bli ett 
nytt regionalt möte för att följa upp frågan. 
I tisdags 18 september hade FRO Örebro styrelsemöte (jo, jag 
blev vald till suppleant på årsmötet), och då var detta en punkt på 
dagordningen. Det beslutades att vi skulle kalla till ett möte under 
senhösten, och bilda en arbetsgrupp för att jobba med detta. Så 
finns det några bland läsarna som är intresserade av att delta, gå 
med i FRO! 
   Kent  SM4TFE 
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