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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”	april	månad	 SM4UKV	 4	
Klubbverksamheten	tills	vidare	på	lågfart	 ”	 	
Det	QSO:et	glömmer	vi	aldrig!	 SM4RPP	 5	
	 ”	 6	
	 	 	
	 	 	
	Annons	Cityradio	 	 7	
Annons	Limmared	 	 8	
																													

	 Deadline	för	nästa	QSP	den	20	maj	2020	
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  Kalendern	
Torsdag	151			200604				19.00	 Månadsmöte	

Årsmöte	o.	klubbmöte	samma	
dag	
	

Första	o.	tredje	
lördagen	varje	
månad	

9.00	 SSA:s HQ-nät på 3705 +- QRM 
	
	

Varje	söndag	 9.00	 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:	
SM4RHU	Terje	
SM4DHP	Alf	L.	
SM4BKJ	Johnny	
SM4PKA	Sven-Erik	
SM4RPP	Alf.H.	
(Vid	förhinder	:	vidtala	ersättare)	
	

	
Tester:	2m/	70cm/	kvartalstest	/		Upplysn.	hos	–RPP	el.	–RPQ	
	

Red:s	funderingar:		

Hälsning	till	alla	i	Corona-tider.	Det	är	skönt	att	våra	frekvenser	inte	
känner	av	någon	smitta.	Och	att	datorn	finns:	Vi	åt	middag	varje	dag	
under	påsken	alla	i	familjen,	varav	en	i	Stockholm	med	resförbud,	via	
Skype!	Med	datorn	på	bordet.	Det	var	magnifikt!	---	Det	här	blir	ett	kort	
nummer	–	men	det	är	en	av	våra	kontaktmöjligheter!	Vi	ser	fram	emot	
årsmötet	i	början	av	juni,	om	det	nu	blir	av!	Ha	det	gott	alla,	så	länge,	så	
gott	ni	kan!	 		 	 	 	
	 /	73	från	SM4UKV	
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Karlskoga Radioklubb/SK4KR....	
Protokoll borde ha förts vid månadsmöte den ......   men Nää, 
det blev inte alls så. Däremot hade en skrivelse redan i förra numret 
av QSP sammanställts:  
Citat:	
”Corona-virus:	Verksamheten	på	sparlåga!		
Beslut	har	idag,	den	15	mars	2020,	tagits	av	klubbens	
ordförande	SM4RHU	och	kassör	SM4IHY	att	inställa	de	
klubbmöten	som	skulle	ha	hållits	i	mars,	april	och	maj	månader	
på	grund	av	den	Corona-epidemi	som	utbildats	till	en	pandemi	
våren	2020,	co-vid	19.	

Med	tanke	på	att	flera	av	klubbens	medlemmar	ligger	i	den	
sk	riskzonen	beträffande	hög	ålder	och	allmänna	status	och	
dessutom	med	tanke	på	den	lilla	källarlokal	med	inte	allde-
les	perfekt	ventilation	där	klubbmötena	hålls,	torde	detta	
vara	ett	adekvat	beslut.		Red./klubbens	sekreterare/kan	
såsom	varande	en	av	de	allra	äldsta	i	efterskott	tillstyrka	
beslutet!	Årsmötet	kommer	alltså	preliminärt	att	äga	rum	
den	4	juni	enligt	beslut	av	ordf.	och	kassör.	Därmed	följer	
också	att	nästa	klubbmöte	sker	samma	dag.		Alltså,	om	det	
överhuvudtaget	blir	av!	Besked	i	kommande	nr	av	QSP!	

	
Klubbens	verksamhet	kommer	att	bedrivas	som	vanligt	i	fråga	
om	repeatervård,	radiokommunikation,	utsändning	av	trafiknät	
om	söndagarna	och	utgivning	av	QSP.	Det	är	tacksamt	om	
klubbmedlemmarna	även	bidrar	med	text	till	våra	månadsblad!	
	 	 	 SM4UKV	Karin	/	sekr.”	

  -- -- --  Slut citat. 
 
 
EN har hittills hörsammat uppropet ovan! Här nedan kommer det!! 
           Tack RPP! 
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	 Det	QSO:et	
	 		glömmer	vi	
	 				aldrig!	 	

 
 
 
 
 
Vid vårt månadsmöte i januari undrade vår redaktör SM4UKV, 
Karin, om vi inte någon gång haft ett QSO som speciellt bitit sig fast 
i “internminnet”. Sådana minnen har säkert alla inbitna amatörer, 
men jag tänkte berätta om ett annat minne som bitit sig fast: 
RPQ och jag hade i vanlig ordning upprättat vårt portabel-QTH vid 
Vallmarkstjärnen inför månadens VHF-test. I vanlig ordning stod 
motstationerna och lurade, inte i vassen, men i etern.  
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Första timmen blev det 59 QSO i SM, LA och OZ-land. Det var 
kanske lite mer än det brukade. Men sen blev vi uppropade av en G4 
i England och sen brakade det löst. En halvtimme med bara England, 
Holland, Tyskland och Frankrike. Så fortsatte det testen ut med bara 
någon enstaka SM, LA och OZ. Från vår klubb körde vi fyra 
signaler. 
  
Under testen blev vi uppropade av SM-stationer söder ut som 
undrade hur vi bar oss åt för de hörde ingenting av våra motstationer. 
Och när testen var slut blev vi uppropade av SM4KYN som sa “nu 
har ni haft verkligt kul en stund pojkar”. Och tänk det tyckte vi 
också. Så var det bara att riva antennen, packa in elverk och annat 
och dra mot bebyggda trakter igen. Men minnet har bitit sig fast. 
      SM4RPP/Alf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De blå rutorna är de 30 vi körde. 
Körda prefix SM, SK, SL, OZ, LA, G, PA, PE, DG, DL, DD och FC. 

Körda QSO: 130st.  
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Media	City	
								 i	Värmland 

	
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
                 (Betald annonsplats    
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FÖR MER INFO
RING 0325 660 660

FABRIKSGATAN 3
514 42 LIMMARED

ANYTONE D878UV
BLÅTAND DMR 
INKL BT HEADSET


