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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	oktober	månad	 SA4AGN	 4	
	Protokoll	från	SSA	distriktsmöte	 SM4EPR	 5	
	Rapport	från	distriktsmötet	 SM4RPQ	 7	
	Förslag	på	inköp	 SM4TFE	 11	
	Annons	Limmared	 	 12	
		 	 	
	 	 	
		 	 	
																													

	 Deadline	för	nästa	QSP	den	20	november	2018	 	



 3	

 Kalendern 
	

Torsdag	151			181108	
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 här blir ett QSP-nummer som ägnas åt 
protokoll. Det har förutom vårt eget höstmöte också varit distrikts-
möte i Lindesberg, där en hel del nyttigheter avhandlades. För oss 
som inte var där är det ju ändå vår hobby det hela handlar om, så vi 
tar tacksamt emot, när protokoll från möten kommer. – Lite delaktig-
het, i efterskott – inte minst när RPQ berättar! Alltid roligt att läsa om 
vilka som var där och vad som kom upp till diskussion. Så läs, och ta 
för er! Vi ses om en månad igen i spalterna och hörs väl dessemellan 
på nätet! Och tack för bidragen Mats och Leif! Det är roligt att få vara 
med på ett hörn....                              Red. / SM4UKV Karin.
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Mötesprotokoll oktober 

	
Karlskoga Radioklubb 
Protokoll fört vid månadsmöte 2018-10-04 SK4KR 
Närvarande: SM4TFE; SA4AGN; SM4VWD; SA4AVQ; SM4XBC; 
SM4IHY; SM4RHU; SM4UKV; SM4POF; SM4RPP samt SM4RPQ. 
 
§ 1 SM4RHU öppnade mötet. 

§ 2  Dagordningen godkändes. 

§ 3  Mötesprotokollet för september godkändes. 

§ 4 Den ekonomiska rapporten som föredrogs av SM4IHY 
godkändes. 

§ 5     Rapporter: 
          SM4RPP gav en kort rapport från distriktsmötet i Lindesberg. Till 

mötet kom ca 30 personer bl.a. från Falun, Örebro och Kumla 
samt SM4RPP, SM4RPQ och SM4IYF från Karlskoga.  

SM4RHU besökte Hamloppiset i Ölmbotorp. 

§6      Övrigt: 
SM4VWD framförde önskemål att klubben ska köpa in en 
Antennanalysator och SM4TFE en radiolänk till Lunedet-
repeatern för att den ska få tillgång till Internet. Båda två 
inkommer med inlagor till nästa månadsmöte. 

Angående tidigare förslag att ändra veckodag från torsdagar till 
onsdagar beslöts att vänta med ändringen och eventuellt ta upp 
frågan på årsmötet. 

SM4UKG efterfrågar hjälp att fixa en antenn vid hans 
sommarstuga. SM4TFE kollar vidare. 

§7  Nästa månadsmöte blir 2018-11-08. 

§8      Mötet avslutades.   

    SA4AGN Karin Berg, sekr. 
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	Distriktsmöte	på	Lindeskolan,	Lindesberg.	

Protokoll	180929	
Arrangör SK4EA, Lindesbergs Radioklubb, samt DL4 SM4IVE, Lars 
Pettersson. Före mötet serverades kaffe, té och smörgås. 
Närvarande: SM4JPD, SM4RGD, SM4HNG, SM4MPC, SM4MOZ, 
SM4FZW, SM4LRA, SM4EFW, SM4RPP, SM4RPQ, SM5OJN, 
SA5SAB, SM4GJS, SM4EDK, SM4IYF, SM4HFI, SM4MOX, 
SM4KKL, SM4EPR, SM4IVE. 

1) Mötet öppnades 
2) Till mötesordförande valdes SM4IVE 
3) Till mötessekreterare valdes SM4EPR 
4) En tyst minut hölls för avlidna amatörer i distriktet, SM4GWC och 
SM4SGC omnämndes. 
5) Beslutades att mötet utlysts i laga ordning (QTC, ssa.se, Bullen) 
6) Till protokollsjusterare valdes SM4KKL 
7) Dagordningen fastställdes enligt förslag. 
8) Föregående mötesprotokoll visades med projektor och godkändes. 
9) Styrelseprotokoll SSA: Protokollet 180821 genomgicks. 

10) Tankar kring SSA:s styrelses förslag på bidrag till klubbarna för 
antal deltagare i certifikatkurs. SM4EPR menade att bidrag per deltagare 
mest gynnar de större klubbar som redan har utbildning med flera del-
tagare. Flera mötesdeltagare framförde att det vore bättre med ett bidrag 
per kurs, inte per deltagare. DL4 önskar att frågan tas upp i klubbarna 
och återkopplas till honom. SM4EPR menade att det inte är pengar som 
är drivkraften för att hålla kurser, utan att få medlemmar i klubben och 
få nya amatörer, och att mer internetbaserat stöd som handledning och 
nätbaserade kurser skulle öka tillgängligheten för de som vill utbilda sig 
till radioamatörer. Frågan kom upp om det finns internetbaserad utbild-
ning att tillgå. SM4EPR framförde att SM0NCS har videoinspelade 
lektioner för kursdeltagare som material i sin kurs. SM4EFW föreslog 
att detta kan bli en punkt i samband med SSA:s årsmöte.  

11) SSA anser att distriktsledarna ska verka för fler provförrättare. I 
fjärde distriktet finns fyra provförrättare, fördelade på de tre länen. 
Ytterligare en önskas i södra Värmland, i övrigt tyckte mötesdeltagarna 
att vi har tillräckligt med provförrättare. 
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12) Rapporter från klubbarna: 
Falu Radioklubb, SK4AO (SM4HFI); har 80 medlemmar, 
medlemsavgiften är 220 kronor, och man har möte varannan månad. I 
augusti hölls som vanligt fieldday i Dådran, denna gång med 29 
deltagare. Inkomster utgörs främst av medlemsavgifter, intäkter från 
rallysamband och skötsel av förläggningen vid en handbollsturnering i 
januari. Hyran för klubbstugan har tidigare delats på tre, men FRO 
Dalarna har lämnat stugan varför kostnaden nu delas mellan FRO Falun 
och SK4AO, vilket gör att man nu allvarligt funderar på att man måste 
lämna klubbstugan. NAC-tester och kvartalstester körs. En fjärrstyrd 
station via AMPR-Net finns. 

Lindesbergs Radioklubb, SK4EA (SM4KKL, SM4EPR); har drygt 50 
medlemmar. Medlemsavgift 150 kronor fram till 75 år, då man kan få 
avgiftsbefrielse om man varit medlem i tio år. Klubbstugan hyrs av en 
brunnsborrningsfirma. Vi har i vår tur en hyresgäst i och med att vi 
härbärgerar närradiosändaren. Vi träffas på tisdagar, med möte en gång i 
månaden. JOTA körs i år med två stationer, SK4EA från Södra 
Lövåsen, och 8S4SP från Frövi. Tester körs ibland på VHF och kortvåg. 
Radioklubben arrangerar SSA Årsmöte i Lindesberg 2019. 

Karlskoga Radioklubb, SK4KR (SM4RPQ); har 29 medlemmar, antalet 
har minskat. Möte hålls en gång i månaden i en källarlokal. 
Medlemsavgiften är 180 kronor. Medlemstidningen utkommer med 10 
nummer per år, men den blir tunnare. Trafiknät kör man på söndagar.  

SK4TL Radio Team (SM4RGD); har 65 medlemmar. Medlemsavgiften 
är 100 kr. Föreningen lever mycket på radiosamband. Just idag är ett 
radiosamband inställt på grund av få rallydeltagare. På Sannamarken 
kommande tisdag kommer SK4TL att vara med och visa upp 
amatörradio. Månadsmöten har man vintertid. Trafiknät på måndagar.  

Rättviks Radioklubb, SK4YO (SM4GJS); har 9 betalande medlemmar. 
Medlemsavgiften är 200 kronor. Aktiviteten i klubben minskar. 

Radioklubben Kopparberg, SK4UG (SM4EPR); har cirka 10 
medlemmar. Man har klubbstuga. Möte en gång i kvartalet. En yagi för 
två meter har kommit upp efter den som isen tidigare förstört. 
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13) Övriga frågor: 

PTS beslut att effekter över 200W PEP ut är tillståndskrävande föran-
ledde en diskussion. SM4MOZ tog upp svårigheten med tillstånd för 
högre effekt vid scoutläger och liknande kringflyttande arrangemang. 
SM4HFI tipsade om lantmäteriets sida kso.etjanster.lantmateriet.se när 
det gäller att få fram koordinater till ansökan. 

Specialsignalen SF18FWC användes i fjärde distriktet under fotbolls-
VM i somras. SM4EPR meddelade att 12 000 kontakter kördes, vilket 
gjorde att vårt distrikt var det mest aktiva i Sverige. 

14) Beslut om värdklubb för vårmötet, W län står på tur: SM4HFI 
meddelade att Falu Radioklubb tar sig an detta. 

15) Mötet avslutades. Efter mötet serverades pastasallad, tillagad av 
SM4PFA. Därefter höll Christer, SM4LRA, ett uppskattat föredrag om 
förhållandet mellan solen, jonosfären och vågutbredningen. 

   

  Mats Ericson Sekreterare      

  Lars Pettersson Mötesordförande, DL4    

  Lars Fhingal Justerare               

------	
	

	

	Rapport	från	distriktsmötet	i	Lindesberg		
 
Eftersom distriktsmötena numera börjar lite senare fick vi nästan 
sovmorgon den här gången och åkte inte hemifrån förrän vid 9-
tiden. Jag hade dessutom räknat ut att mötet nog inte skulle bli så 
långt så på hemvägen skulle det bli en vända till sjön Tysslingen. 
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Det är ju en känd fågelsjö i närheten. Kanske mest på vårarna när 
svanarna gärna mellanlandar där, men det finns annat också och 
jag är där alldeles för sällan. Så bilen hade packats med kikare 
modell större och annat som kändes helt nödvändigt. 
 
Fint väder hade vi, men vägen var lika krokig som vanligt. Vi tog 
via Gyttorp och från Vikersvik och norrut är väl vägen nästan 
dubbelt så lång som den skulle behöva vara om man rätade ut 
kurvorna. Asfalten var dock nylagd och hade räckt till hela vägen 
så det var ändå en fin resa.  
 
Efter Nora kommer man ju ut på stora vägen (riksväg 50) norrut 
och jag hade tittat på kartan var jag skulle svänga. Tanken var att 
inte köra genom Linde denna gång utan ta in norrifrån. Även om 
det såg kort ut på kartan kändes vägen lång och oron blev ändå för 
stor till slut och jag fick stanna och läsa karta för att se så vi inte 
hamnade i Kopparberg. Men jo, vi var rätt bara några hundra 
meter längre fram kom avfarten.  
 
Efter lite trasslande i kvarteren norr om centrum kom vi till rätt 
plats. En stor banderoll fastsatt på ett par bilar gjorde att man inte 
tvekade.  
 
Ett märkligt konstverk kunde också användas som riktmärke. Du 
ser det på nästa sida! 
 
Alla var där. Eller ja, kanske inte, för det kom ingen från S-län 
men jag räknade till 20 personer i all fall. Lasse, SM4IVE, skötte 
mötet och dagordningen drogs snart igenom. Sex olika klubbar 
med tillsammans lite drygt 240 medlemmar var representerade 
och berättade lite om sin verksamhet med blandade glädjeämnen 
och bekymmer. En timme och tio minuter tog själva mötet och 
eftersom ingen från Ludvika var närvarande så bestämde vi att 
vårmötet skulle hållas där. 
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Efter en massa prat med gamla kända gubbar blev vi bjudna på lite 
mat och naturligtvis var det dags att prata med fler gamla bekanta 
efter det. Till slut tog ändå dagens föredragshållare, SM4LRA,  till 
orda och pratade om solens inverkan på kortvågskonditionerna 
och vilka fina resurser som finns på nätet idag för att själv kunna 
bedöma vartåt man bör köra och på vilka frekvenser. Samtidigt 
varnades det för risken att konstatera från diverse kurvor att det är 
ingen idé idag och så missar man något man förbisett. Alltid bäst 
att lyssna och ropa en stund alltså. 
 
Lindeskolan som mötet hölls på kommer också att vara lokal för 
nästa års Årsmöte i SSA. Jag pratade lite med EPR och jo, dom 
har rätt mycket att jobba med just nu, men tydligen tyckte dom det 
var roligt samtidigt. 
 
Vid avfärden konstaterade jag att det mulnat på. Ringde hem och 
fick beskedet att i Karlskoga hade regnet kommit. Suck och stön. 
Jag skulle ju till Tysslingen. Men tyvärr. Bara några kilometer 
senare kom regnet även till oss och även om regn inte är dåligt 
väder för fågelskådning så är det dåligt väder för fågelskådare som 
undertecknad. Men Tysslingen finns kvar. 
   73 de SM4RPQ/Leif 
 
 

	

	

	

	

	

	

(Hittar	inget	bra	flyttfågelsträck	i	mina	samlingar.	Duger	det	med	en	
strömstare?	Ström	som	ström.	/UKV)	
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Förslag	på	inköp	
Ny	teknik	är	ju	spännande	och	det	är	mycket	det	
som	driver	vår	hobby	framåt.	För	att	hålla	
intresset	i	klubben	uppe	gäller	det	att	komma	på	
lite	olika	projekt.	Ett	förslag	är	att	fixa	Internet	till	
Lunedet.	Dels	kan	vi	då	dra	nytta	av	vår	nya	
repeaters	finess	att	kunna	köra	C4FM,	dels	kan	vi	
fjärrstyra	en	del	saker,	t	ex	starta	om	utrustning	
som	ev	har	hängt	sej.	Dessutom	finns	det	möjlig-
het	att	ha	en	KVstation	där,	som	vi	kan	fjärrstyra	
hemifrån,	perfekt	för	den	som	inte	har	plats	för	
en	KVantenn!	
Även	nya	projekt	som	t	ex	DMR	drar	stor	nytta	av	
en	Internetanslutning.	Så	för	att	sätta	lite	sprätt	
på	aktiviteten	i	klubben	föreslår	jag	följande:	
Inköp	av	en	länk	från	BDY	eller	IPX	till	Lunedet.	
Utrustning	som	behöver	köpas	in	är	två	stycken	
parabollänkutrustningar,	t	ex:	

https://www.ubnt.com/airmax/powerbeam-ac-
iso/	
Det	finns	ett	flertal	varianter,	både	för	5	GHz	och	
2,4	GHz.	Priserna	ligger	runt	5500-6000	kr.	
Förslaget	tas	upp	på	nästa	månadsmöte,	har	du	
åsikter,	hör	av	dej	och/eller	kom	på	mötet!																						
	 	 	 Kent	SM4TFE	
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