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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	mars	månad	 SM4UKV	 4	
Årsmöte	i	Lindesberg	 SM4EPR	 7	
QSL-kort	 SM4RPP	 8	
	 	 	
Annons	Limmared	 	 12	
	 	 	
	 	 	
																													

	 	
	 Deadline	för	nästa	QSP	den	20	april	2019	 	
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Kalendern	
Torsdag	151			190328	 			19.00	 ÅRSMÖTE	

Därefter:	månadsmöte	april,	flyttat	hit.	
	 190412-14	 	 Årsmöte	SSA,	se	annons	s.7	

	 	 	 (Inget	klubbmöte	SK4KR	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	

	

 

    Reds funderingar... 
  Det här numret kommer att omfatta 
  dels några viktiga programpunkter 
  framöver i vår radioverksamhet, dels så 
  dyker de gamla välkända QSL-korten 
  upp på lite olika ställen.  
  Vännen RPP har letat upp några gamla 
  ”godbitar” och sätter därigenom lite extra 
färg på ämnet. Och Du – det är vårdagjämning! Dags att gå ut 
och se över antennerna! 
    --- Vi ses. Och kanske vi hörs? Red. 
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Mötesprotokoll	mars	2019	
	
Karlskoga	Radioklubb	/	SK4KR	
Protokoll	fört	vid	månadsmöte	2019-03-07	
	
Närvarande:	SM4RHU,	SM4RPQ,	SM4DHP,	SM4RPP,		SM4IHY,	
SM4UKV,	SM4POF.	
	
§	1	 Ordf.	SM4RHU	öppnade	mötet.		

§	2	 Till	mötessekreterare	utsågs	SM4UKV.	
§	3	 Dagordningen	godkändes.	

§4		 Den	ekonomiska	rapporten	föredrags	av	SM4IHY	och	
godkändes.	Det	vid	tidigare	möte	beslutade	inköp	av	
utrustning	till	radiolänk	har	verkställts.	

§	5	 Rapporter:	inget	att	rapportera	denna	gång.	
§	6	 Övrigt:	

1:		Den	vid	tidigare	föreningsmöte	inlämnade	motionen	
om	ändring	av	ordalydelse	i	föreningens	stadgar	i	§	5,	
punkt	10,	11	och	12		(Val	av	styrelseledamöter)	före-
drogs	på	nytt	av	ordförande	och	godkändes	med	klubb-
slag	att	gå	vidare.	Ytterligare	ett	klubbslag	behövs	för	
godkännande	av	årsmöte.	

2.		Mötet	diskuterade	olika	namnförslag	och	poster	inom	
föreningens	styrelse	inför	kommande	årsmöte.	
Valberedning	är	RPP.		
3.	Mötet	beslöt	att	en	lista	över	nätoperatörer	skall	göras.		

4.	Diskussion	om	övriga	befattningshavare	i	klubben.	
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5.	Diskuterades	QSL-kort.		Diskussion	har	också	skett	i	
QTC.	Förslag	finns	att	en	central	i	Tyskland	svarar	för	
insamling	och	distribution.	

6.	SM4POF	hade	funderingar	om	störningar	och	hur	man	
anmäler	när	frekvenser	kolliderar.	Olika	förslag	
diskuterades.	

§	7		 Nästa	möte	blir	ett	dubbelmöte,	den	28/3.	Inget	
	 möte	sker	alltså	i	april	månad.	
§	8	 Mötet	avslutades,	varefter	sedvanligt	kaffe	och	
	 radioprat	vidtog.	
	 	 	 Karin	Öman	

	 	 	 			e.	u.		

	
	

	

                  Sista	påminnelsen:	Du 

har	väl	inte	glömt	medlemsavgiften?:	
	

Plusgirokonto:	92	50	96	–	0.	Karlskoga	Radioklubb.	

185 kr för enskild medlem. 
Familj på samma adress: 240 kr.	
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Och	så	en	påminnelse	till:	
	 	

ÅRSMÖTET	.......	
torsdag	28	mars,	kl.	19.00	

Det	är	ju	bra	om	Du	kommer	då	–	
det	är	ett	viktigt	möte	för	klubben,	

flera	poster	ska	besättas!	
	

Så	många	som	möjligt	bör	vara	med	då	och	rösta.	
	

	 	 Mvh	Nils	Erik	Karlsson	
	 	 	 SM4XBC		
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Välkomna	till	Lindesberg	12-14	april!	
Lindesbergs	Radioklubb	arrangerar	Föreningen	Sveriges	
Sändareamatörers	årsmöte	med	kringaktiviteter	helgen	före	
påsk,	den	12–14	april.	Aktiviteterna	dagtid	sker	på	Linde-
skolan,	Nyborgsgatan	1	i	Lindesberg.	Själva	årsmötet	avhålls	
på	söndag	den	14	april.		
På	lördagen	klockan	9–17	är	det	en	rad	med	intressanta	
föredrag,	utställning	av	firmor,	utflyktsprogram	med	mera.	
Kom	till	exempel	och	bekanta	er	med	den	QSL-Service	som	
vårt	samarbete	med	tyska	amatörradioföreningen,	DARC,	
innebär.	Genom	den	kan	du	smidigt	skicka	QSL-layout	och	
QSO-info	till	dem	så	trycker	de	och	skickar	ut	QSL-korten.		

Vi	kommer	att	ha	ett	lotteri	med	mycket	fina	priser,	och	bara	
det	kan	ju	vara	värt	en	utflykt	hit.	På	lördag	kväll	är	det	
bankett	på	Lindesbergs	Stadshotell,	föranmälan	krävs.	Obser-
vera	att	på	radiomässan	på	lördagen	är	alla	intresserade	
välkomna.	Det	är	själva	årsmötet	på	söndagen	som	är	enbart	
för	SSA-medlemmar,	övriga	aktiviteter	är	tillgängliga	för	alla.	
Programmet	för	helgen	hittar	ni	i	QTC	och	på	vår	hemsida	
http://sk4ea.se/?page_id=3690	.	Bläddra	runt	där	och	se	allt	
spännande	som	händer.																							/SM4EPR	



 8	

... Nu har vi på ett par ställen i det här numret av QSP redan 
omnämnt det här med QSL-kort ... så det kan väl vara på tiden att 
ge ämnet lite mer uppmärksamhet. En som har gjort det är vännen 
RPP, som alltid har något spännande att bjuda på, när han bläddrar 
i sitt rikhaltiga arkiv. Så låt oss njuta av det han skriver och också 
fundera lite över: var har vi våra  
gamla kort? Har vi något att vara 
lite extra stolta över?  
SM4POF har åtminstone ett  
som han är lite extra glad över: 
han har både träffat avsändaren 
och varit på besök vid hans 
station, SI9AM. Se kortet på  
sid 2 i det här numret under 
Redaktörens funderingar – och 
här är baksidan: 
Visst är det kul med QSL-kort! 

 
Låt nu se vad RPP berättar: 

 
QSL-kort	...	
 
Jag har en funktion som mottagare av inkommande QSL-kort till 
klubben och dess medlemmar. Detta innebär inte någon större 
belastning. Inflödet har minskat drastiskt och nästan upphört. Det 
brukade komma något enstaka då och då på QSOn som killarna i 
”Lusasken” hade kört, dock inte på senare tid. Vi här i Immetorp, 
RPP och RPQ, hade ett ganska bra inflöde för QSOn på 6m och 
2m meteorscatter körda från JP74 och på 23cm hemifrån, men av 
någon anledning har även det upphört. Förmodligen beror det på 
mycket minskad aktivitet. 
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När jag tog en titt i mitt QSL-arkiv fick jag ögonen på kort från 
några riktiga Karlskogaveteraner som jag inte kört själv men 
minns ändå. SM4AJM, ANM, AMF och FF. Av motiven på korten 
kan man se att de ville visa vad Karlskoga är lite berömt för.  
När man ser de här korten väcks en del minen. År 1943 började jag 
som springpojke på firma Radio-Elektriska i Karlskoga och körde 
runt i stan med en packcykel med stor pakethållare fram. Den hade 
också en kulanslutning för en släpkärra för att kunna frakta större 
grejor såsom radiogrammofoner och köksapparater. 

Året därpå fick jag börja på radioverkstaden. 
Den första amatören jag kom i kontakt med var SM4AJM, Arne, 
som hade sitt tillhåll på vindsvåningen i sin faders affärshus. Linus 
Johanssons affär, ett gammalt grått trähus som låg vid Centralplan 
alldeles öster om det stora Värmlandsbankshuset.  
	
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Då och då fick jag vara iakttagare då Arne utväxlade QSOn. På 
vindsvåningen bestod elinstallationen av HVG på knopp. När Arne 
”nycklade” blinkade lamporna i taket så han ville ha ljuset påslaget 
för då märktes det ju inte. På den här tiden kunde signalerna gå 
vidare och Arnes signal hamnade hos en amatör i Nordmaling. 
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SM4FF, Göte, träffade jag någon gång då och då. Han bodde i 
Bråten i närheten av “Sing-Sing”. Men om jag inte minns fel 
flyttade han till någon fabrik som tillverkade instruktions-
bandspelare. När han släppte sin signal hamnade den hos en  
amatör i Arboga. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SM4ANM, Gunnar, tror jag att jag träffade vid något tillfälle på 
Boforsgården. Hans signal gick senare till Gävle. 
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SM4AMF, Torsten, har jag en svag aning om att jag träffade hos 
AMJ någon gång. Han flyttade till Nyköping och behöll sin signal 
där. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	 	 SM4RPP	ALF	
	
	

--	--	--	
	
(Det	här	var	väl	inspirerande?	
Det	är	ju	inte	bara	det	att	man	ser	signalen	–	man	hör	”för	sitt	
inre	öra”	deras	röster	och	minns	dem	lite	extra...		
	
Gack	och	gör	sammaledes!	
	 	 tycker	Red)
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