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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.	
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  Kalendern	
	
Lördag	151			200926					 Distriktsmöte,	se	annons	sid.	4.	

	
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:	Kolla	in	två-metern!					
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	
”iaktar	avstånd”	och	vi	håller	oss	på	våra	rekommenderade	avstånd.	
”Tvåmetern”	har	delvis	fått	en	ny	innebörd	för	oss	sändaramatörer!	
Men	höras	kan	vi	fortfarande!	Och	snälla,	skriv	gärna	lite!	–	Sköt	om	Er!	Och	
tack	för	bidragen	till	det	här	numret!	Red.	blir	så	glad!	Och	läsarna	också!	
	 	 	 	 	
	 	 73	från	SM4UKV	
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Distriktsmöte 26 september 2010 
 
Medlemmarna i 4:e Distriktet kallas till möte. 
Vi träffas i Mosjö Församlingshem. 
Prästgårdsvägen 34, 702 33 Örebro 

Kaffe/te/dricka med smörgås serveras från klockan 10.00.  
�Inlotsning på 145.712 MHz över repeatern SK4TL �  
Mötet börjar klockan 11.00  med val av ordförande på 2 
år. 
Tänk på smittorisken och håll god hygien. Lokalen har 
gott om utrymme så tänk på avståndet. 
 
https://www.ssa.se/wp-content/uploads/2019/11/loggany.gif	

 
Välkomna		SM4IVE	DL4 

........ 

 

 

Karlskoga Radioklubb/SK4KR snappar upp.....	
 
Vi skrev i förra numret: 

”Inställd klubbverksamhet. 
Inga möten. Inga protokoll. 

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

Nej,	vi	ligger	kanske	lite	lågt,	men	vi	snappar	definitivt	upp	vad	
som	händer	i	vår	radiovärld.			

Se	bara	på	följande	godbitar:	
	
1.	
Från: Bo Bengtsson <bo.bengtsson@kristinehamn.se> 

Ämne: Hälsning till er alla! 
Datum: 1 september 2020 19:01:56 CEST 
 
Hej! 
Jag har varit dåligt aktiv senaste åren, mycket på jobbet och 
annat som gått före radion. 
Men - hoppas få upp lite antenner innan vintern och att 
komma igång igen. Apparater har jag så det räcker, så det är 
inte där problemet är. 
 
Jag har ägnat en hel del tid åt att fixa en historisk hemsida 
med vår by i centrum, men det är även en ganska stor 
avdelning med amatörradio. Det finns mängder med bilder 
och en del text om sändaramatörer i närområdet. 
...... 

Du får gärna skicka ut den här informationen till de som 
Du skickar tidningen till, och hemsidan är 
www.konsterud.com	

........ 
Jag är tacksam för scannade bilder på amatörer i Degerfors 
och Karlskoga, så kommer ni med också. 
För övrigt får ni gärna maila mig och komma med 
synpunkter. 
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Skicka gärna på jobbmailen, 
bo.bengtsson@nordic-paper.com 
 
 På återhörande!/ SM4BKQ Bosse 
 

-------	

	
	
2.	Och	sen	kom	det	här:	
	 	 	
Till alla Klubbrepresentanter och 
Styrelsemedlemmar inom SI9AM,  
samt medlemmar i radioföreningarna som ingår 
i SI9AM. 
 
VIKTIGT MEDDELANDE från SI9AM till din Radioklubb 
och radioklubbens medlemmar. 
 
Styrelsen för SI9AM har beslutat att besöksstationen kommer 
att avvecklas under våren 2021. 
SI9AM går nu ut med en försäljning av besöksstationen till de 
8 radioföreningarna och dess medlemmar, se mer info i två 
bifogade bilagor. 
 
Viktigt:  
Du som är klubbrepresentant,  
vänligen sprid detta mail nu snarast till din radioförening 
och föreningens medlemmar!! 
 
Följande 2 filer bifogas: 
- 2020-09-14_SI9AM_försäljning_med_bilaga_1 
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- 2020-09-14_SI9AM_Försäljning_Bildbilaga 
	

73 de 
  Jörgen, SM3FJF 
  Ordf. SI9AM 
	 	 sm3fjf@telia.com 
 
	 	 	 www.si9am.com 

	
 -- -- -- 

...	och	Red.	minns!	
Följande	episod	har	varit	omtalat	i	QSP	vid	ett	par	tillfällen	
tidigare,	men	händelsen	går	aldrig	ur	minnet!	Vi	var	på	
sommarresa	norröver	vid	ett	par	tillfällen	och	hade	alla	tre	
gångerna	vägarna	genom	de	jämtska	och	hälsingska	och	
ångermanländska	skogarna.		Vi	stannade	förstås	vid	den	
berömda	pagoden	–	ja,	red.	har	ju	berättat	om	det	förr!	Hur	vi	
fick	kontakt	med	SI9AM	och	vid	hemkomsten	fick	ett	QSO	som	
saknade	motstycke!	Lasse	–	tror	jag	han	hette,	signalen	finns	i	
ett	tidigare	QSP,	ringde	SM4POF	och	de	kom	överens	om	en	
kontakt	via	radio.	Sedan	hade	de	ett	synnerligen	trevligt	QSO.	
Men	de	var	avlyssnade	av	”halva	Sverige”,	minst	sagt,	som	så	
fort	samtalet	var	avslutat	kastade	sig	på	sina	sändare	och	
ropade	upp	SI9AM...	det	blev	halvt	kaos,	men	det	var	ju	väldigt	
roligt	för	oss	att	höra	såsom	varande	upphovet	till	det	hela.	Vi	
fick	verkligen	höra	vad	det	var	fråga	om,	attraktiva	signaler!	

	

Och givetvis högg det till lite i hjärttrakten när vi nu läste om att 
stationen skall läggas ner. Fast visst förstår vi! Allting har ju en 
ände! Och man orkar inte hur länge som helst. Men tack till SI9AM 
för  trivsamma kontakter både live och via etern! 
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 (Fast själva stationen som åtminstone då låg 
ett stycke ner i backen till vänster på bilden fastnade inte på någon bild... Men 
bilden av SM4POF är karaktäristisk: alltid handapparaten redo! Och obs! Det är 
inte pagoden som ska säljas, utan radiostationen ner i backen! Fast den var inte 
lika fotogenisk! (Och alltihop handlar ju egentligen om kontakterna uppåt...!)  

 

 
3. Och så kom det här:  
Det pågår ju arbeten med repeatrar runt om i distriktet. Då damp 
det här ner i Red:s brevlåda! Så glad hon blev! Och det torde väl 
QSP:s läsare också bli!--- Lycka till, säger vi!)  
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Masten på Gillersklack innan montering av DMR-repeaterns  
 antenner. GP:n i toppen kan anas.  

 
 
Ny	repeater:		

SK4EA,	Lindesbergs	Radioklubb,	repeatrar	
I	förra	numret	av	QSP	var	det	en	liten	undran	från	Kent,	
SM4TFE,	angående	repeatrar	hos	SK4EA.	Därför	en	liten	kort	
redogörelse	härifrån.	
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Vi	har	ju	vår	äldsta	repeater	uppe	på	Gillersklack	utanför	
Kopparberg.	408	meter	över	havet	plus	30	meter	upp	ovanför	
masten	sitter	vår	rundstrålande	kvartsvågs	GP.	Uteffekten	från	
stationen	är	cirka	10	W	efter	filter.	Frekvensen	är	145,600	MHz	
och	du	öppnar	den	med	ton	1750	Hz.	När	du	gjort	ditt	
anrop/identifiering	sänds	anropssignalen	SK4EA/R	på	
telegrafi.	
En	repeater	som	kom	upp	2013	sitter	i	Hällaåsen,	en	dryg	
halvmil	nordväst	om	Lindesberg.	Hällaåsen	ligger	206	möh.	
Antennen	är	en	två-stackad	dipol	åt	sydost,	höjden	cirka	18	
meter	upp.	Frekvensen	är	145,6875	MHz.	Om	du	öppnar	den	
med	1750	Hz	ton	så	kommer	det	en	talidentifiering.	Om	du	
istället	öppnar	den	med	subton	74,4	Hz	kommer	”SK4EA”	på	
telegrafi	som	identifiering	tillbaka.	Uteffekten	är	ca	14W	efter	
filter.	
Båda	repeatrarna	har	reservkraft	för	att	kunna	tjänstgöra	vid	
radiosamband	även	vid	strömavbrott.	
Nyligen	har	vi	gett	plats	åt	en	DMR-repeater	i	masten	på	
Gillersklack.	Den	har	signalen	SA4BHE,	eftersom	det	är	Johan,	
SA4BHE,	som	svarar	för	driften.	Frekvensen	är	434,6375	MHz	
med	infrekvensen	2	MHz	längre	ner.	Antennen	är	en	fyrstackad	
dipol,	riktad	ungefär	österut.	
Ni	får	gärna	skicka	rapporter	till	sm4epr@ssa.se	angående	hur	
repeatrarna	eventuellt	hörs	hos	er.	

Jag	kan	också	lämna	en	liten	rapport	angående	er	repeater,	
SK4RKD.	Den	har	blivit	påtagligt	starkare	och	mer	lättkörd	i	
Lindesbergstrakten	med	den	senaste	antennen	och	stationen.	
Själv	har	jag	subtonssquelch	både	i	bilen	och	på	min	station	här	
hemma,	vilket	underlättar	när	man	ska	lyssna	efter	analog	FM.		

	 	 	 73	från	Mats	SM4EPR	
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(Samma	annons	som	förra	gången	–	vi	har	hört	talas	om	en	flytt	
och	återkommer!	)	
	

	 	

FÖR MER INFO
RING 0325 660 660

FABRIKSGATAN 3
514 42 LIMMARED

ANYTONE D878UV
BLÅTAND DMR 
INKL BT HEADSET


