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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:	 	
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	 Deadline	för	nästa	QSP	den	20	september	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	
SM4	RPP	Alf.H.	
(Vid	förhinder	:	vidtala	ersättare)	
	

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

Red:s	funderingar	

Hälsning	till	alla	i	Corona-tider:	Under	de	gångna	månaderna	har	
viruset	och	dess	verkningar	fortsatt.	Vi	träffas	ju	inte	längre	som	förr.		
Ingenting	har	förändrats	sedan	förra	gången	vi	skrev.		Kanske	vi	inte	
sitter	”i	karantän”,	men	vi	”iakttar	avstånd”	och	håller	oss	på	våra	
kanter	och	förbrukar	mängder	av	handsprit.	Den	är	tidvis	svår	att	få	
tag	i.	Planerade	möten	är	fortfarande	inställda.	Läs	mer	på	nästa	sida!		
Men	höras	kan	vi	fortfarande!	Och	snälla,	skriv	gärna	lite!	–	Sköt	om	Er!	
	 	 	 	 	
	 	 	 73	från	sekr./		SM4UKV	
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Karlskoga Radioklubb/SK4KR.... om att 
överleva	
 
Inställd klubbverksamhet. 

Inga möten. Inga protokoll. 
Detta som Du läser nedan var infört redan i föregående nummer 
men tål att läsa en gång till. Och en gång till. 
 

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	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	klubbmedlemmarnas	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!	

	 	 	 Red.	
	 	 	
	 	 -------
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Sagt	på	Trafiknätet...		
och	lite	till	

 

1: 
Det sades att det inte är någon trafik på vår repeater (förutom 
söndagar kl 10:00).  
Men det är inte sant.  
Det är ganska mycket trafik över repeatern, framför allt under 
kvällarna. Men det är via DMR. Så de som fortfarande enbart kör 
FM tycker förstås att den är väldigt tyst. 
Så för att råda bot på detta finns det två vägar: antingen börja köra 
DMR, eller de som enbart vill köra FM, att aktivera sej själva.  
 
Det är ju inte bara att tycka det är tyst, gör något åt det! 
 

2: 
Är det någon som har kontakter hos SK4TL resp SK4EA vad 
gäller deras repeatrar? Kommer de att börja införa DMR t ex? 
SK4TL vet jag har gjort en del tester, men har inte hört mer under 
coronatiden.  
Det skulle vara kul att få med mera SM4-folk. Nu hör vi mest 
SM6-or och SM7-or på vår egen repeater. 
   SM4TFE Kent 

 

PS	FRÅN	UKV:	Och	Du,	gläds	åt	söndagarnas	radionät!	Senaste	
gången	var	vi	15	personer	som	deltog!	Roligt!				

		---		(Förresten,	finns	det	ingen	signal	för	”Sköt	om	
Dej”		???	Som	73	eller	99		eller	så?) 
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Nya	tankar	om	QSP.				
Det känns lite motigt att behöva sända en mager tidskrift efter ett 
sommaruppehåll, när verksamheten borde komma igång inför en ny 
spännande hösttermin. Undertecknad har funderat lite på hur vår 
verksamhet egentligen ser ut, vilka det är som hörs och tar kontakt 
via nätet och vilka det är som är aktiva med verksamhet utanför 
vårt eget distrikt.  Hur många det är som låter höra sig på sön-
dagarnas trafiknät och vad som berättas om.   
Berättar om ett trevligt QSO. 

Kanske undertecknad själv borde vara mera aktiv när det gäller att 
referera till artiklar, tips och bilder i ”vår” radiotidskrift QTC 
och dess fina innehåll. Alla i Karlskoga radioklubb har inte den 
tidskriften och eftersom vi inte träffas på några klubbmöten än på 
ett tag vet många inte vad som står att läsa från centralt håll. 
Framförallt läsa roliga, trevliga, idegivande referat från andra 
klubbar i landet. Undertecknad har inte tidskriften själv, men den 
finns att tillgå i min närhet.  

Det har också diskuterats att vi inför kommande år drar ner på 
verksamheten med QSP och inskränker oss till fyra nummer på 
året. Eller sex, varannan månad. Till exempel. Det är inte särskilt 
roligt att varje gång behöva tigga om hjälp till artiklar och mötas av 
tystnad. Några trofasta skribenter finns – de kommer då och då med 
trevliga inslag. Ni som berörs av detta: ni ska bara veta hur glad 
red. känner sig varje gång något dyker upp. Ett varmt tack!   
SÅ... än ett tag, åtminstone det här året ut, kör vi som vanligt, ett 
nummer i månaden, men sen får vi se... En av Red.s närstående 
reagerade när undertecknad nyss sa, att om ingen är med och 
stöttar, så lägger jag ner efter julnumret. Men, sa hon.... för det var 
en hon.... Det kanske skulle kunna gå om man reducerade antalet 
nummer per år? Det gäller ju ändå att hålla liv i verksamheten!! 
Javisst! ”Lysande, Sickan!” Och Du, hjälp oss att överleva!     
    /Red. 
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FÖR MER INFO
RING 0325 660 660

FABRIKSGATAN 3
514 42 LIMMARED

ANYTONE D878UV
BLÅTAND DMR 
INKL BT HEADSET


