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QSP		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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	
Minns	ni	åsknedslaget	för	ett	år	sen?		 SM4IHY	 4	
Karlskoga	radioklubb	snappar	upp	---		 Red.	 5	
Mer	om	repeatrarna...	 SM4EPR	 5	
	 	 	
	 	 	
	 	 	
	Annons	Cityradio	 	 7	
Annons	Limmared	 	 8	
																													

	 Deadline	för	nästa	QSP	den	15	december	2020	
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  Kalendern	
	
--	 151			--	 				 	

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:	Viruset	och	dess	verkningar	har	fort-
satt.	Inte	mycket	har	förändrats	sedan	förra	QSP.	Vi	är	inne	i	vad	som	
kallas	Andra	omgången	av	covid-tiden.	Det	börjar	med	andra	ord	om	
från	början	igen.	Nästan	–	för	lite	erfarenhet	har	vi	ändå	skaffat	oss.		
För	Ni	håller	ju	avstånd,	inte	sant?	Och	Ni	har	ju	munskydd	vid	
tillfällen	där	det	behövs,	eller	hur?	Och	stora	kalas	går	ni	ju	inte	på	än	
på	ett	tag.	Men	Ni	kommunicerar	gärna	lite	mer	än	tidigare	via	
amatörradion,	eller	gör	ni	inte	det	???	För	höras	kan	vi	ju	fortfarande!	
Och	läsa,	så	skriv	gärna	lite	till	nästa	nummer!	Red.	blir	så	glad	över	
bara	några	rader	till	julnumret.																								73!	Sköt	om	Er!	/SM4UKV	
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Minns ni åsknedslaget för ett år sedan.... 
 
 
Det kom ett mail från klubbens kassör SM4IHY Gunnar för en tid 
sedan: 
 
 
”Hej på er! 
 
Vill tala om för er att jag äntligen kommit överens med försäk-
ringsbolaget om ersättning för skadorna på utrustningen i Lunedet 
efter åsknedslaget. 
 
Jag hade från början inte någon större förhoppning om att vi skulle 
få ersättning då självrisken på försäkringen var hela 9400 kr. 
 
Men ....  
Det första budet var inköpspriset för den skadade utrustningen 
minus avdrag för ålder och självrisk eller kvitto på inköp av 
motsvarande begagnad utrustning minus självrisk. 
 
Och .... 
 
Försäkringsbolaget blev i slutändan mycket generösa vid 
bedömningen av ersättningen. Tror de ville komma till ett avslut då 
ärendet dragit ut på tiden. Vi fick ... betydligt mer än utrustningen 
kostade oss 2015 så jag är nöjd. 
   
   Gunnar SM4IHY 
 
 
 
             Och vi andra också! Roligt, Gunnar!!!! 
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Karlskoga Radioklubb/SK4KR snappar upp.....	
 

Några rader om SK4TL DMR 
 
Angående DMR så väntar vi på ett filter innan vi installerar 
utrustningen på nya platsen. 
Det går redan nu att ropa in på frekvensen 434.725. 
Utrustningen står hemma  
hos Leif SM4HNG så når du dit kan du använda vår DMR 
utrustning för anrop och lyssning. " 
 
                       ... skrev SM4TFE i ett mail nyligen. 
 
 
 
Mer om repeatrarna.....	
	
Ny repeater i Ånnaboda 
I QSP 2020 nr 5 har SM4TFE skrivit om FROs nya repeater, som 
är nu är på plats i Ånnaboda och i drift. Ni kan också läsa mer om 
den i föregående nr (nr 8) av QSP. 

Här nedan följer  några rader ur en mail-konversation mellan 
SM4EPR Mats och SM4TFE Kent.  
 

”Du hade efterfrågat information om repeatrar hos oss. 
Nedanstående information fick jag från SA4BHE om 
repeatern som sitter på Gillersklack. 
... 
  73 Mats SM4EPR” 
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På bifogad bild  
ovanifrån: 
  
Raspberry Pi 3 och  
MMDVM kort 
Radio 
Filter 
Slutsteg och fläkt 
Nätdel	
TX: 434.6375 
RX: 432.6375 
CC: 4 
TS1: Just nu enbart  
testverksamhet och  
positionering  
TS2: TG 240, 2400,  
2404, 240240 
  
Antenn: 
 4stack (AV1914-H) riktad österut på ca 25 meters höjd.	
	
I skåpet sitter det 2st Motorola GM360 UHF, en för TX och en för 
RX. 
Dessa är kopplade till ett MMDVM kort (kortet som sköter själva 
DMR biten) som i sin tur sitter på 
en Raspberry Pi 3 som körs på Linux. 
Drivsändaren ger ca 1w ut till ett slutsteg och ger efter filtren ca 
15w. 
  
          SM4EPR 
 
       -- -- --
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                      (PS: Det här är föregående nummers annons.) 
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