
 
QSP	
Karlskoga	
Radioklubb	
Nr 9	
 November 2018 
	
	
	
	
	
	



 2	

QSP		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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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 Kalendern 
	

Torsdag	151			181206	
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 
  När Red. skriver det här har just den första

      snön fallit. Marken var vit i morse, när vi tittade 
       ut – och visst, vi har väntat på snö! Det blir lik-
som lite ljusare då. Men undan för undan smälter den nu bort, och just 
nu i skymningen förstår vi, att det bara var en liten ”blänkare” som 
kom. Och ändå --- det är bara fyra veckor kvar till ljuset vänder till-
baka! Och om ett par veckor är det också dags att göra julnumret av 
QSP. Red. tar gärna emot material till julnumret!  

Och Du, vill Du vara med på decembermötet och äta jul-
smörgås tillsammans med klubbkamraterna, anmäl Dej! Se sid 5!  

Ha det så gott så länge.        
   Red. / SM4UKV Karin.  
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Mötesprotokoll november 

	
Karlskoga Radioklubb 
Protokoll fört vid månadsmöte 2018-11-08 SK4KR 
Närvarande SM4RHU: SA4AGN; SM4IHY; SM4RPP samt SM4RPQ. 
 
§ 1 SM4RHU öppnade mötet. 

§ 2  Dagordningen godkändes. 

§ 3  Mötesprotokollet för oktober godkändes. 

§ 4 Den ekonomiska rapporten som föredrogs av SM4IHY 
godkändes. 

§ 5     Rapporter: 
          Inga rapporter denna gång. 

§6      Övrigt: 
   Vad gäller årets jultallrik serveras den i samband med 
   månadsmötet den 6 december.  
   För detta behöver minst 10 (tio) personer anmäla att de 
   kommer. SM4AGN erbjöd sig att ordna med jultallriken. 
   Priset är  samma som tidigare, alltså 70 kr. 
 
   Anmälan sker SENAST lördagen den 1 december till Karin 
   AGN tel. 070-584 79 29 (ring alt. sms) eller 0550-133 67. 
 
   Ett förslag av inköp för att fixa internet till Lunedet och på 
   detta sätt utveckla och dra nytta av vår nya repeaters finess   
   har inkommit från SM4TFE (se QSP 8/18 sid 11). Frågan har 
   bordlagts till närmaste möte då TFE kan närvara. 
    
§7   Nästa månadsmöte blir 2018-12-06. 
§8   Mötet avslutades. 
    SA4AGN Karin Berg, sekr. 
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Jultallrik	2018	

6	dec.	kl	19.00		

	
	

 Kostnaden är beräknad till 70 kr. 
 

(Om det blir färre än tio anmälningar blir det julsmörgås i stället. 
(samma som vi alltid haft) 60 kr.) 

Anmälan sker till  

Karin AGN tel. 070-584 79 29 (ring alt. sms) eller 0550-133 67 

 

Anmäl	Dig	...	

										 			senast	den	1	december	
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Återblickar....	
Då	och	då	hittar	man	gamla	 föremål	 i	 sin	omgivning	 som	har	 stått	
där	länge.	Väldigt	länge.	Utan	att	säga	”knäpp”.	

Samlat	damm.	

Men	rätt	som	det	är	väcker	prylen	ifråga	minnen	till	liv,	kanske	just	
när	man	äntligen	får	för	sej,	att	den	kanske	skulle	dammas	av	lite.	

Vi	har	en	gammal	bokhylla	hemma	hos	oss.	Den	är	dold	bakom	en	
utsökt	vacker	broderad	gammal	duk	i	större	format,	som	min	moder	
en	gång	sydde	till	sin	faders	femtioårsdag.	Årtal	torde	vara	omkring	
1920.	 Den	 är	 mycket	 vacker	 och	 döljer	 förträffligt	 det	 som	 finns	
därbakom	 på	 två	 hyllor.	 Två	 packar	 gamla	 Motorcycle,	 en	 packe	
Photo	 Tecnic,	 en	 odefinierbar	 hög	 med	 div.	 annat	 -	 och	 så	 en	
gammal	radio	från	1950-tal,	med	tangenter.	Vi	har	en	till	sådan	i	en	
garderob	i	ett	hörn,	fast	lite	större.	Med	tangenter.		

Jag	tänker	på	alla	min	levnads	gamla	radiomottagare,	hur	de	såg	ut	
och	hur	man	gjorde	för	att	 få	 ljud	 i	dem.	Den	äldsta	 jag	minns	från	
tidig	 barndom	 var	 en	 upprättstående	 modell	 med	 ett	 hål	 på	
framsidan,	 där	man	 spänt	 en	 beigefärgad	 textil	 av	 något	 slag.	 Där	
kom	 ljudet	 ut,	 när	 man	 satte	 på	 för	 att	 höra	 tidssignalen	 mitt	 på	
dagen	eller	Dagens	dikt	eller	rent	av	nyheterna	kl	19.	Man	drog	då	
en	 liten	 spak	 i	 nedre	 högra	 hörnet	 åt	 höger.	 När	 man	 stängde	 av	
drog	man	vredet	åt	vänster.	Volymen	fanns	en	rund	knapp	till.	

Nästa	 jag	 minns	 var	 en	 blankpolerad	 låda	 av	 fint	 träslag	 med	
knappar	som	man	vred	runt	och	efter	den	kom	de	med	tangenter.	

Nej,	 jag	har	 ingen	bra	bild	–	men	 jag	 tror	att	var	och	en	av	er	som	
läser	det	här	ganska	omgående	formar	en	egen	bild	i	huvudet.	

Jag	tänkte	på	dem	härom	dagen.	Numera	far	man	med	fingret	över	
en	mer	eller	mindre	tydlig	yta	på	en	platt	bräda	med	en	bild	eller	så	
har	man	ett	helt	löst	tangentbord	framför	sig...	Och	får	bilder	också!	

Nästa	 ”sätta	 på	 radion”:	man	 bara	 ropar	 till	 den.	 Radio!	 P1!	 –	 NEJ	
INTE	SÅ	HÖGT.	Lägre...	

	 	 Radio	är	fantastiskt.								/UKV
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Volt	o	co.	
	
	
I senaste QTC fanns den här lite roliga illustrationen av Ohms lag. 
Spänningen (i Volt) är den som trycker på för att få strömmen att 
gå. 
Resistansen (i Ohm) är den som begränsar hur mycket ström som 
kan gå.  
Strömmen (i Ampere) är det som rinner genom kablarna beroende 
på de andra. 
   SM4RPP o RPQ  
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														(OBS!	Detta	är	eg.	föregående	månads	annons!)	


