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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	
Div.	notiser	 Red	 4	
Repeaterkrångel	 TFE	(m	fl)	 5	
Karlskoga	Radioklubb/SK4KR	snappar	upp	 Red	 	
	 	 	
	 	 	
	Annons	Cityradio	 	 7	
Annons	Limmared	 	 8	
																													

	 Deadline	för	nästa	QSP	den	20	mars	2021		
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  Kalendern	
	
Tills vidare inga 
möten pga av 
Corona-pandemin. 
	

_	 	
-	

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		

Vi	är	redan	inne	i	slutet	av	februari.	Vissa	år	brukar	våren	redan	
ha	gjort	sig	kännbar,	andra	år	är	det	”än	så	länge	långt	till	vår,	
innan	rönn	i	blomma	står”	–	och	vi	har	ju	hela	mars	framför	oss.	
Det	kan	komma	mycket	snö	hela	månaden!	Inget	kul	alls	om	man	
måste	upp	och	klättra	i	master,	antingen	på	någon	repeater-kulle	
eller	hemma.	Men	att	radion	är	igång,	det	får	jag	dagliga	
rapporter	om	via	SM4POF.	Så	vi	kör	väl	QSP	också	en	vända	till!		
Skriv	gärna	några	rader!	Och	njut	av	det	här	repeater-numret!	

																													Ha	det	gott!	Vi	hörs!			73	från	UKV/	gamla	Red!	
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Och så det där med medlemsavgiften: ...  

 fast det här skrev vi om redan i 
 förra numret! Men... 

 
 

ÅRSAVGIFTEN !! 
 

Nytt år och dax att betala 
medlemsavgiften till Karlskoga Radioklubb 

 
200 kr för enskild medlem eller 240 kr för familj. 
Plusgirokonto 92 50 96-0  Karlskoga Radioklubb 

 
Kom ihåg att fylla i namn 

och ev. signal i meddelandefältet. 
 

                                              ”Hej på er! /SM4IHY” 
 
Och så en fråga från Redaktionen – om QSP: 
- Vad säger Ni om att reducera antalet QSP till halva antalet/ 
varannan månad eller fyra nummer om året, två på våren och 
två på hösten??? Det är en fråga för både medlemmar och 
styrelse och kanske inte aktuell omedelbart, men... Söndags-
näten är bra, länkar oss medlemmar emellan men det finns 
texter som vi kan behöva läsa! Vi behöver en liten skrift då. --
- Fundera på det! Det kan också vara riktigt svårt ibland att 
hitta material och det är ett fåtal som hjälper till med 
skrivandet. Visst, vi har ju radio... men det finns ibland just 
texter  -  och bilder - som vi gärna vill dela med oss av. 
   Hör av Er!/  Red.
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Repeaterkrångel... 	
 
Det	har	väl	knappast	undgått	någon	att	vi	har	lite	strul	
med	vår	repeater	uppe	på	Lunedsbacken.	Eller	rättare,	det	
är	inget	fel	på	repeatern,	det	är	tcp/ip-länken	upp	dit	som	
krånglar.	Det	betyder	att	jag	inte	kan	komma	åt	den	
hemifrån	och	ställa	om	den	till	enbart	FM	och	bärvågs-
styrning	när	vi	har	vårt	trafiknät	på	söndagarna.	Dess-
utom	funkar	DMR	enbart	lokalt,	då	den	inte	kan	nå	andra	
repeatrar.	Jag	har	fått	mail	från	SK4EA	där	de	skriver	att	
de	saknar	den,	så	det	är	fler	än	vi	själva	som	använder	
den,	vilket	är	roligt.	
Länken	är	gjord	så	att	om	det	blir	ett	flertal	korta	elav-
brott	går	den	ner	i	fabriksläge	för	att	inte	inställningarna	
ska	kunna	ändras	okontrollerat.	Och	tyvärr	har	vi	bara	90	
%	av	inställningarna	dokumenterat,	så	för	att	få	fram	de	
sista	10	%	måste	vi	upp	till	repeaterkuren	och	läsa	av	den	
delen	av	länken.	Vilket	inte	har	varit	så	kul	med	tanke	på	
snön.	Men	nu	närmar	vi	oss	våren	och	snötäcket	minskar,	
så	vi	ska	göra	ett	försök.	Det	verkar	inte	som	om	något	är	
trasigt	utan	det	gäller	bara	att	få	till	rätt	inställningar,	och	
dokumentera/göra	backup	av	dessa,	ifall	det	händer	igen.
	 	 	 73	de	SM4TFE/IPX	

Och	nu	blir	det	bilder	ur	arkiven....		Det	handlar	självklart	
om	repeatern	i	Lunedet,	men	också	tillbehören	hemifrån	
SM4IPX.	
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	 Först	kommer	då	några	bilder	uppifrån	karlskoga-
repeatern	i	Lunedet,	halvannan	mil	eller	så	nordväst	om	
Karlskoga.	Det	är	bilder	att	njuta	av	–	fast	just	i	de	stunder	
de	togs,	var	det	”full	rulle	och	raka	rör”	som	gällde!		Vi	bör-
jar	väl	med	hur	det	var	när	det	hela	tog	form!...	Det	ska	ju	
till	en	hel	del,	innan	en	antenn	kommer	på	plats	och	uppe	
vid	”kuren”	på	kullen	rådde	verkligen	intensiv	aktivitet,	en	
sommardag	,,,,,	för	några	år	sedan.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	 	
	

	
Allt	för	att	den	lilla	lådan,	kanske	det	var	just	en	”Hytera”,	
läsaren	såg	i	början	av	det	här	kapitlet	skulle	fungera	bra.		
Vilken	röra	det	var!	Platsens	”fria	rymder”	ser	ni	på	om-	
slaget	till	QSP!	Det	är	fint	däruppe!	
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Också	den	här	bilden	visar	fria	rymder....	
Alla	i	klubben	gillar	inte	att	klättra	i	master,	men	några	
gör	det,	och	har	man	sen	en	kamera	i	handen	skulle	
åtminstone	red.	varit	överlycklig	över	alla	motivmöjlig-
heter	som	finns	där	uppifrån.	De	i	klubben	som	just	nu	har	
jobbat	intensivt	med	att	få	igång	repeatern	i	gott	skick	är	
IPX	och	TFE	–	och	just	nu	i	senvintertid,	eller	förvår,	eller	
hur	ni	vill,	är	det	väl	ingen	”höjdare”	precis	att	klänga	upp	
i	masten	och	”kolla	läget”.		
																																						Men	utsikten......	
	 Härifrån	...	ut	över	världen!	
	
	

	
	
På	nästa	sida	ser	vi	hur	synnerligen	nödvändig	utrustning	
finns	hemma	hos	IPX.	Det	hela	måste	samspela	–	och	vi	
tackar	dagens	operatörer	för	det	jobb	de	gör!	
	 	 	 	 														/Red.
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Karlskoga Radioklubb/SK4KR snappar 
upp.....	
 
 
Vidarebefordrat brev dök upp i datorn: 
 
Från: Charlie Carlsson <sm4rgd@gmail.com> 
Datum: 19 februari 2021 15:49:35 CET.... 
 
.... Skickades ett mail bl. a till SM4TFE som i sin tur 
vidarebefordrade det till undertecknad fvb QSP.  (Bara 
adresserna var två A5-sidor fullskrivna - - - ) 
 
Och det klack till i undertecknad! Tänk, här har vi svart 
på vitt (eller blått på vitt, min utskrift blev blå) att vi är 
såå många som tycker det här med radio är kul.... 
 
Tack Ni som jobbar!  
 
(Jodå, vi är 
många!  Ni läste 
väl förra numret 
av QSP? Där 
fanns det tack 
vare SM4RPP 
svart på vitt på 
att vi faktiskt är 
”några stycken!”!  
         Se bilden!) 
 
Här är nu brevet: 
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Till: SA4BLN <sa4bln@sk4tl.com>, Björn Andersson 
<bjorn@rbg5.se>, Christer Sätterqvist <christersatter@gmail.com>, 
....<tonymedin@telia.com>, Torbjörn Andersson 
<b.tobbe.andersson@telia.com>, Ulf Pettersson 
<ulf440@gmail.com>.........................forts.. forts... forts....... 
 
Ämne: SK4TL DMR! 
Hej på er alla. Nu äntligen har vi en ny leksak i klubben. 
DMR-repeatern SK4TL är nu QRV på sitt rätta QTH. Här 
från mig fungerar den ypperligt med liten kvartsvåg-
pinne utanför fönstret vid radiorummet. Testade idag 
från Marieberg med handapparaten och 
original gummiantennen. Fungerade felfritt. Leif 
uppmanar till labbande. Frekvensen är 434.725 MHz 
rep skift - 2 MHz 
 
Hjälp till att testa och använda vår nya DMR repeater. 
Den finns i Adolfsberg. I DMR-läge 
används TimeSlot 2 för lokal och regional trafik 
på talgrupperna 9 och 2404. 
 
TimeSlot 1 används för allt annat, detta för att 
inte blockera repeatern för lokal trafik. De 
talgrupper som ständigt ligger öppna är 240 
(hela Sverige), 2405, 2406, 2407. 
 
Mer info kommer på SK4TLs Web sida inom 
några dagar. 
 
Välkommen att utforska DMR de sm4hng.
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