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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.)	

	
Det	här	numret	innehåller:	 	
	Kalendern	 	 3	
	Red:s	funderingar	 SM4UKV	 3	
	Protokoll	januari	månad	 	 4	
Silent	key	 	 5	
Open	spot	 SM4XBC	 6	
Rally	i	vintertid	 Red.	 7	
Annons	Limmared	 	 8	
	 	 	
	 	 	
		 	 	
		 	 	
																													

	
	 Deadline	för	nästa	QSP	den	20	februari	2019	 	
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 Kalendern 
	

Torsdag	151			190307	 			19.00	 Månadsmöte.	Klubblokalen 	

Torsdag	 190328	 19.00	 ÅRSMÖTE	
Därefter:	månadsmöte	april,	flyttat	hit.	

	 	 	 Inget	möte	i	april.	

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 

Så är vi inne i februari månad och de 
dagar solen behagar lysa över den snö 
som inte regnar bort kan man inbilla sig 
att det snart finns lite värme i strålarna. 
Fast ... ”än så är det långt till vår”... så 
sov, du lilla vide...”  --- Men hasseln har 
hängen! 

------------ 
Vi har en mörk nyhet den här gången. Klubbens sekreterare 
har gått ur tiden. Läs, sid 5. 
               Vi ses på mötena i mars!             Red/Karin UKV 
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”Mötesprotokoll” februari 2019 

 
Karlskoga Radioklubb / SK4KR  
Månadsmötet 2019-02-07  blev inställt pga av dåligt väder! 
  ---------------- 
 
Men ... 
Vid interna diskussioner inom styrelsen kom man fram till 
följande: 
 
 Kommande möten: Månadsmöte 7 mars.   

 Årsmöte 28 mars.  

 Månadsmötet för april flyttas fram och hålls 
 direkt efter årsmötet 28 mars.   

 Inget möte 4 april. 
   ------------ 

 
 
      

Glöm inte medlemsavgiften: 
	

Plusgirokonto:	92	50	96	–	0.	Karlskoga	Radioklubb.	

185 kr för enskild medlem. 
För familj på samma adress är avgiften 240 kr.	
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Silent Key 
 
Sedan årets första månadsmöte har en av klubbens signaler 
tystnat: 
 

 
SA4AGN 

 
Karin Berg 

 
Kristinehamn. 

 
27 februari 1946 – 26 januari 2019. 

 
 
 
Karin Berg har tillhört radioklubben under några år och pendlat 
per buss till våra möten.  
 
Sin signal fick hon efter påtryckningar av sonen i familjen, att 
amatörradio kunde vara något för henne att syssla med och då 
hon flyttat till Kristinehamn var Karlskoga den närmaste 
klubben för henne att ansluta till. Hon deltog vid ett flertal 
tillfällen i fältverksamhet där radiosamband krävdes och 
klubben ställt upp. Som klubbens sekreterare har hon verkat 
under de senaste två åren. 
 

Karlskoga radioklubb tackar Karin-AGN varmt för hennes 
insatser i klubbens verksamhet. 

 
------------------ 
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Open Spot 

 
 
Hejsan allt radiofolk!  

Jag har haft SharkRF OpenSpot2 igång nu en vecka (denna 
OpenSpot2 är lånad från SM4TFE). 

Jag har kört ett tag på crossband mode Hombrew C4FM, och 
av det lilla man hör från DMR och C4FM har jag jämfört 
ljudet, så måste jag säga att C4FM ligger nog ett snäpp bättre 
vad gäller ljudkvalité. Men det är bara vad jag tycker. 

Denna OpenSpot2 har inte någon yttre antenn och har typ 12 
mW uteffekt på både VHF och UHF. Anslutning till Internet 
sker via WIFI på 2,4 GHz. 
Jag har ropat några gånger på C4FM till DMR via crossband 
mode Hombrew men det är svårt att få kontakt, det verkar inte 
vara så många som lyssnar. Jag har hört en del från SM2- och 
SM4-land, typ Ölme, och har försökt få tag på SA2AWO  i 
Abborrträsk vid Vindeln, men fick inget svar då.    
 
Länk se raden nedan för mer info om produjten: 
 
https://www.sharkrf.com/products/openspot2/ 
    
  Väl mött på bandet  

  SM4XBC Nisse 
 
 

----------------- 
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Och så en påminnelse: 
   Se Årsmötesdatum i QSP  
 
Snart är det dags för val igen. 
ÅRSMÖTE  I KARLSKOGA RADIOKLUBB! 
Det är ju bra att komma då - det är ett väldigt viktigt möte 
för klubben, flera poster ska besättas! 
Så många som möjligt bör vara med då och rösta.  

 
  Mvh Nils Erik Karlsson SM4XBC  
   C4FM-DMR  
 
 
 
 
 Rally i vintertid 
 
... och så har det varit svenskt rally i värmlandsskogarna igen. 
Det brukar för det mesta komma ett referat från någon av våra 
klubbmedlemmar som har tjänstgjort vid radiosamband under 
rallyt – men i år har det varit väldigt tyst. Via TV har vi sett en 
del bilder från framfarten på vintervägarna (där körförhållan-
dena inte var ideala) och också en dramatisk avåkning. Det kan 
inte ha varit så värst roligt, när bilen efter en magnifik hablo-
vink ställer sig åt rakt motsatt håll. Men det var intressant att se 
hur inom loppet av någon minut ett flertal personer dök upp 
bakom trädstammar och buskage och lyfte/knuffade bilen ner 
på vägen och i rätt riktning igen. Fast någon radiokommentar 
fick vi inte. Ingen från vår klubb var i alla fall i tjänst i år! 
   Red.
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