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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	
	Karlskoga	Radioklubb	–/SK4KR	 SM4UKV	 4	
Brevduva	 SM4RPP	o.	

SM4RPQ	
5	

Ny	repeater	i	Ånnaboda	 SM4TFE	 6	
	 	 	
	 	 	
	 	 	
	Annons	Cityradio	 	 7	
Annons	Limmared	 	 8	
																													

	 Deadline	för	nästa	QSP	den	20	augusti	2020	
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  Kalendern	
	
Torsdag	151			2006	 				 Alla	möten	inställda	tills	vidare.	

	
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	nr	2	till	alla	i	Corona-tider:	Nr	1	var	införd	i	april	då	corona-
viruset	just	hade	dragit	igång	sin	illvilliga	färd	över	jorden.	Det	är	
skönt	att	våra	frekvenser	inte	känner	av	någon	smitta.	Och	att	datorn	
finns.		Så	skrev	vi	för	en	månad	sedan	och	under	den	gångna	
månaden	har	viruset	och	dess	verkningar	sänkt	sig	tungt	över	oss.	Vi	
träffas	inte	längre	som	förr,	vissa	har	suttit	”i	karantän”	(vi	som	är	
över	70	år	och	det	är	vi	väl	ganska	många	i	radioklubben	som	är!)	
Planerade	möten	är	inställda.	Läs	mer	på	nästa	sida!															
	 	 	 73	från	SM4UKV	 	
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Karlskoga Radioklubb/SK4KR....	
 
Inställd klubbverksamhet. 

Inga möten. Inga protokoll. 
Protokollen från våra månadsmöten brukar vara införda här. Fast 
nu dröjer det nog ett tag innan vi ses igen, men diverse ärenden – i 
ringa omfattning – förmedlar vi via söndagsmorgnarnas radionät 
och i den mån det finns något att kommentera, också här i 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.		
	
Vi	har	ju	ändå	en	rad	möjligheter	till	kommunikation:	Radio,	
förstås,	både	mera	privat	och	i	form	av	söndagarnas	trafiknät:	
telefon,	QSP,	SMS	och	så	via	vanliga	mail	via	datorerna.	Det	är	
den	senaste	formen	som	Red.	tackar	särskilt	för	–	genom	åren	
en	ständig	källa	till	glädje:	den	här	vägen	kommer	nämligen	all	
skriven	information,	alla	trevliga	referat	från	klubbmedlem-
marnas	liv	och	leverne	i	radiokretsar	och	så	förstås	alla	
underbara	bilder	som	genom	åren	bidragit	till	både	att	roa	och	
att	informera.			---	---	---	Så	fortsätt	gärna	med	det!	Jag	menar,	
skriv	gärna!	Och	skicka	en	bild	om	Du	har!	Hjälp	oss	överleva!	
	 	 	 	
Gör	det!	Snälla!	

Bästa	hälsningar	i	corona-våren	2020,	just	när	häggen	har	
slagit	ut	och	eken	och	asken	just	kivar	om	dagarna:	”Ek	före	ask	
blir	sommaren	slask.	Ask	före	ek	blir	sommaren	stek.”	/.	Red.	

		 (Etnologi	och	folkloristik	och	lite	annat	är		
		 underbara	ämnen	att	ha	fått	ägna	sitt	liv	åt...)	
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	BREVDUVA	
Det finns många sätt att hålla kontakten mellan människor på 
avstånd. Även bland radioamatörer förekommer annat än radio. Jag 
vet till exempel att SM3BIU (då SM4BIU), Basse I Utkanten, och 
SM4LLP Lennart provade att ha lamp-QSOn på Kvarntorpshögen. 
Själv har jag när jag var med i scouterna prövat flagg-QSO. Men 
nu används även internet fast man på SSA:s nya hemsida vid 
presentationen av amatörradio påstår att inget internet behövs. Jag 
tänkte prova ett annat sedan forntiden använt förbindelsesätt. Första 
anropet kom från Bosnien-Hercegovina. 
	 	 SM4RPP	Alf	och	SM4RPQ	Leif	Holmgren	
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NY	REPEATER	

													I	ÅNNABODA		
	
 

FRO Örebro (Frivilliga RadioOrganisationen) ska sätta upp en ny 
repeater i Ånnaboda. Det blir en Hytera RD625, lillebror till den vi 
själva har i Lunedet. Den kommet främst att köra FROs DMRnät, 
oklart idag om den kommer att stå i mixed-läge, alltså även för 
analog trafik. De lider av samma trafiktorka som vi gör i klubben, 
så vi får se hur mycket den kommer att användas. 

FRO har ett ganska landsomfattande DMR-nät, med aktivitet 
främst i Västra Götalandsregionen och i Stockholmsområdet. Med 
repeatern i Ånnaboda kommer det troligen bli möjligt att kunna 
köra från Göteborg till Stockholm med täckning hela vägen. 

Nu är ju detta inte en amatörrepeater, men vi är några stycken som 
även är medlemmar i FRO (och det kanske kan bli fler). Och lyssna 
kan man ju göra även om man inte är medlem. 
Just nu går repeatern i testdrift hemma hos mej, men bara med en 
konstantenn, så den har ingen räckvidd alls. Den är dock inkopplad 
till Internet så trafiken ute i landet hörs här. 

Frekvensen är Rx 167,9125 och duplex -8 MHz shift, ColorCode 
11. Analogt har en subton på 118,8 Hz. De talgrupper som vi 
lyssnar på är Riks (240), Region 4 (4000), Region 5 (5000), Örebro 
förbund (5100) och Örebro lokalt (5110). Riks går på Tidslucka 1, 
våra egna talgrupper på Tidslucka 2. 
När repeatern kommer att installeras i Ånnaboda är just nu lite 
oklart, beror på väder och Corona.   
            73 de SM4TFE (51095)
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FÖR MER INFO
RING 0325 660 660

FABRIKSGATAN 3
514 42 LIMMARED

ANYTONE D878UV
BLÅTAND DMR 
INKL BT HEADSET


