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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	
	Mötesprotokoll	januari	månad	 SM4UKV	 4	
	Medlemsavgiften	2020	 SM4IHY								5	
	Ett	QSO	jag	aldrig	glömmer...	 SM4UKV	 5	
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	Annons	Cityradio	 	 7	
Annons	Limmared	 	 8	
	 	 	
		 	 	
																													

	 Deadline	för	nästa	QSP	den	20	februari	2020	
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 Kalendern 

                         Reds	funderingar:	
         Vinter, vart tog du vägen i år? Vi är inne 
         i januari. Det regnar. För det mesta. Gräs-
                     mattorna är gröna... och sol, vad är det?  

Vinter – titta bara, vilken bild jag hittade! Så här ser den ut. Ibland. 

Sol eller inte - vi är inne i ett nytt år, ett nytt radioår - och ett nytt år 
med QSP. Vi testar en ny rubrik i det här numret: Ett QSO jag aldrig 
glömmer... Det finns hos alla – skriv ner och skicka det till Red! Vi 
börjar med ett minne från salig SM4PGL:s dagar. Få se vem som 
matar på till nästa nummer!  Ha det bra!   
       73 från Red! 

Torsdag	151				200206				19.00	 Månadsmöte	februari	
	

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:	
1. SM4RHU	Terje	
2. SM4DHP	Alf	L.	
3. SM4BKJ	Johnny	
4. SM4PKA	Sven-Erik	
5. SM4	RPP	Alf	H.					
								(Vid	förhinder:	vidtala	ersättare!)	

Tester:	2m/	70cm/	kvartalstest	/		Upplysn.	hos	–RPP	el.	–RPP	
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Mötesprotokoll	januari	2020	
Karlskoga Radioklubb/SK4KR	
Protokoll fört vid månadsmöte 2020-01-09 
Närvarande:	SM4RHU,	SM4IHY,	SM4DHP,	SM4SWD,	
SM4TFE,	SM4XBC,	SM4UKV,	SM4POF	
§	1		Ordf.	SM4RHU	öppnade	mötet	och	hälsade	välkommen	
	 samt	meddelade	att	klubben	fått	en	ny	medlem,	
	 SM4PVH	Petri	Mykkänen,	Örebro.	
§	2		Föregående	protokoll	genomgicks	och	godkändes.	
§	3		Dagordningen	godkändes.	
§	4		Den	ekonomiska	rapporten	föredrogs	av	kassören.		
	 Det	noterades,	att	kapitalet	sjunkit	avsevärt	
	 efter	inköpen	av	ny	repeater	med	anledning	av	
	 föregående	års	åsknedslag.	
§	5		Rapporter:	
	 Inga	rapporter	fanns.	
§	6		Övriga	frågor:	
	 	 -	SM4POF:s	fråga	vid	föregående	klubbmöte	
	 	 angående	störning	från	okänd	källa	inom	
	 	 Boforsområdet	kommer	att	följas	upp	med	
	 	 expert	från	Karlstad:	SM4UKE	Henrik	är	
	 	 vidtalad.		
	 	 -	En	livlig	diskussion	utbröt	om	repeaterns		
	 	 70-centimeterns-inställning.	
§	7			Nästa	möte	äger	rum	den	6	februari	2020.	
§	8			Mötet	avslutades.		
	 		 	 	

Kaffe och radioprat vidtog. 

	 		 	 ----------	
	 		 	 /	SM4UKV	Karin	Öman,	sekr.	
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Dags att betala 

Medlemsavgiften  
för år 2020! 

- 200 kr för enskild medlem 
- för familj: 240 kr! 

	
(Plusgirokonto:	92	50	96	–	0.	Karlskoga	

Radioklubb.)	
 

 

Ett	QSO	jag	aldrig	glömmer...	
Vi hade varit ute på Yttre Hebriderna en sommar. Det var vårt 
andra besök därute. Salig SM4PGL hade just fått sitt ”cert”. 
SM4POF hade det redan året innan. Handapparat var med och 
en antenn som monterades upp på biltaket med jämna mellan-
rum. Vi var på hemväg, tillbaka på fastlandet efter att ha åkt båt 
över det ökända Little Minch, vidare över bergen och nu på väg 
ner mot Inverness för att ta oss ner genom Spey Valley söder-
över. Vi gjorde en paus uppe i bergen och från en parkerings-
plats gjorde PGL ett anrop. Vi fick genast svar och ett entusi-
astiskt samtal utbröt. Bara några minuter efteråt kom en bil 
farande i full fart och bromsade tvärt in bakom oss. Ut hoppade 
en lycklig, upphetsad skotsk sändaramatör med handapparat i 
högsta hugg ”I saw your antenna! I was here already!” – Vi fick 
ett fint radiominne från en trevlig radiokontakt.             SM4UKV
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 Bandplaner 
 
Nya bandplaner för frekvenser över 30 MHz finns nu att hämta 
på SSA:s hemsida. https://www.ssa.se/vhfuhfshf/bandplaner/ 

Bandplanerna är regelverket för hur vi ska använda våra 
frekvenser varför det är viktigt att vi sätter oss in i dessa och 
respekterar dem. 
Vi kan titta lite närmare på bandplanen för 144 – 146 MHz som 
är det frekvensområde som de flesta av oss använder. 
På frekvenser mellan 144,975 MHz och 146,000 MHz kan vi 
använda vår FM station om den sänder med en maximal 
bandbredd på 12 kHz. En äldre station utan smal FM sänder 
med en bandbredd på 16 kHz så den kan vi inte använda här 
utan att bryta mot regelverket. 

Om vi vill lufta en gammal ”nostalgistation” så kan vi göra det 
på frekvenser mellan 144,500 MHz och 144,794 MHz där 
tillåten bandbredd är 20 kHz.   
 
-- -- -- 
 
 
Och så var det 
bandplanen för 144-146 MHz! 
Den finns att hämta på SSA:s sida. 
 
   SM4IHY 

 
 

-------------
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Media	City	
								 i	Värmland 

	
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
(Betald annonsplats) 
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