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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	
Distriktsmöte	 	 4	
Karlskoga	radioklubb	snappar	upp	---		 Red.	 5	
Ny	repeater	i	Ånnaboda	 SM4TFE	 6	
	 	 	
	 	 	
	 	 	
	Annons	Limmared	 	 7	
Annons	Cityradio	 	 8	
																													

	 Deadline	för	nästa	QSP	den	20	november	2020	
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  Kalendern	
	
Månadsmöte	151				 				 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	till	alla	i	Corona-tider:	Håll	avstånd!					
”Viruset	och	dess	verkningar	har	fortsatt.	Ingenting	har	förändrats	
sedan	förra	gången	vi	skrev.		Kanske	vi	inte	sitter	”i	karantän”,	men	vi	
”iakttar	avstånd”	och	vi	håller	oss	på	våra	rekommenderade	avstånd.	
”Tvåmetern”	har	delvis	fått	en	ny	innebörd	för	oss	sändaramatörer!”	-
--	Ja,	så	skrev	jag	för	en	månad	sen.	Det	gäller	idag	också.			Höras	kan	vi	
ju	fortfarande!	Och	läsa.	Och	snälla,	skriv	gärna	lite!	Tack	ni	som	bidragit	i	det	
här	numret!	–	Sköt	om	Er!	Red.	blir	så	glad!	Och	läsarna	också!		
	 	 	 73	från	SM4UKV	
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Distriktsmöte 26 september 2010 
 
Några av våra medlemmar i 4 distriktet var på höstens 
möte i Mosjö Församlingshem på Prästgårdsvägen i 
Örebro. 
�Inlotsning skedde på 145.712 MHz över repeatern 
SK4TL och mötet började klockan 11.00.  Bland annat 
skulle ordförande på två år väljas.  
Men kanske viktigast av allt var uppmaningen i kallelsen:	
Tänk	på	avståndet!	SM4IVE	DL4	undertecknade	inbjudan	–	och	
jag	tror	säkert	att	man	tänkte	på	avståndet!	Ett	fåtal	sändar-
amatörer	från	distriktet	kom	till	mötet	och	det	var	ju	verkligen	
dubbel	betydelse	på	det	där	med	tvåmetern	den	här	gången.	
Red	har	inte	hört	något	om	smitta	i	våra	kretsar....!	Tack	för	det!	

-----------	
Det	är	ju	en	jobbig	tid!	

Men	vad	var	det	som	hände	på	distriktsmötet?	Red.	bad	att	få	
veta	och	svar	kom	prompt	från	ordförande	Terje	SM4RHU...	

	

... det var kanske inte så mycket att skriva om, en 12.13 
deltagare. Ett par stycken från Dalarna, annars från 
arrangerande klubb + Lindesberg två personer och så en 
från Karlskoga. Ingen från Värmlands län. Som sagt ett 
vanligt möte utan några större sensationer.  
Nästa möte blir troligtvis i Dalarna till våren. Referat 
kommer på SSA:s hemsida under distrikt 4. Men när står 
säkert skrivet i stjärnorna! 
  Mvh SM4RHU Terje	
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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	
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.			

Det	här	med	repeatrar	är	viktigt!	
	 	
Vi	har	på	avstånd	följt	planerandet	av	nya	repeatrar	på	
höjderna	i	Närkes	västra	hälft	och	också	skrivit	lite	om	dt	i	
tidigare	QSP.	Men	nu	ser	dt	ut	att	ha	blivit	resultat!	Läs	nedan	
vad	vännen	TFE	meddelar!	Till	referatet	”fiskar	vi	upp”	en		
repeater-bild	från	ett	föregående	nummer....	 	 	
   

 
 
 
                         
 
  5 
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Ny repeater i Ånnaboda 
 
Jag skrev tidigare (QSP 2020 nr 5) om FROs nya repeater. Denna 
är nu på plats i Ånnaboda och i drift. Nedan är ett utdrag ur tidigare 
text, något modifierad:	
FRO Örebro (Frivilliga RadioOrganisationen) har satt upp en ny 
repeater i Ånnaboda. Det är en Hytera RD625, lillebror till den vi 
själva har i Lunedet. Den kör på FROs DMRnät, slavkopplad till en 
repeater (via mikrovågslänk och Internet hos SM4FXR) till 
Bengtsfors. 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 är det möjligt att köra från Göteborg till 
Stockholm med täckning hela vägen. Och med vissa apparater kan 
man ”roama”, dvs radion byter repeater automagiskt!	
Nu är ju detta inte en amatörrepeater, men vi är några stycken som 
även är medlemmar i FRO (SM4IPX, SM4XBC och SM4TFE). 
Och lyssna kan man ju göra även om man inte är medlem. FROare 
har ett 5-ställigt DMR-ID.	
Frekvensen är Rx 167,9125 och duplex -8 MHz shift, ColorCode 
11. Analogt har den 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, 
de egna talgrupperna på Tidslucka 2.   
    

  73 de SM4TFE (51095) 
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