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Kalendern
Torsd. 3 nov.

2022.
19.00 Månadsmöte

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
Operatörer bl.a.
SM4RHU Terje, SM4DHP Alf L.
SM4BKJ Johnny, SM4 RPP,
SM4 Alf.H. m.fl......

OBS! Varje söndag kl. 20.00  SSA-bullen över Karlskoga-
repeatern,
145.750 MHz  DMR TG2410  / Op. SA3BPE Henrik

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

   Red:s funderingar
Nu är det verkligen höst! Red. sitter som vanligt med utsikt
över uppfarten till gården, där en präktig gammal gran står
vid sidan, mitt i blickfånget. Det är lite ”blandskog” för
övrigt, ner mot Valåns brusande fall under stora vägen. Det
blir allt kortare dagar nu i november- och december innan
vi byter år.  Idag, när Red. försöker putsa till de här sista
sidorna i höstnumret är det solförmörkelse, som störst vid
middagstid. Det är helmulet. Det är innetiden som börjar på
allvar.  Så keep talking vid nätdags på söndagarna!      /Red.
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   Två protokoll...
får inleda det här numret av QSP. Vi tar dem i datum-
ordning, dels ett som förts vid distriktsmötet i
Lindesberg, som vi gjorde en kort notis om i förra
QSP och så protokollet från vårt eget möte - i början
av oktober.
      Red hoppas att också Ni som läser QSP är intresse-
rade av att ta del av vad som händer i distriktet, hur
fritidsverksamheten med amatörradion bedrivs och
också gläder sina deltagare runt om i bygderna att det
ger en del idéer...  Det kan Ni läsa om lite längre fram i
QSP.

 ---------------------------------

       Protokoll vid distriktsmöte 2022-10-01
                  i Lindeskolan, Lindesberg

Arrangör var Lindesbergs Radioklubb, SK4EA,
tillsammans med

DL4 SM4IVE, Lars Pettersson.

Närvarande: SM4JLX, SM4IYF, SA4LSK, SM4QE,
SM4MPC, SM4FZW, SA4BEP, SM4KKJ, SM4MRV,
SM4LRA, SM4MOX, SA4ATZ, SM4HNG, SM4RGD,
SA4NSA, SM5PHU, SM4JST, SM4SUK, SM4GGC,
SM4HFI, SM4IVE, SM4EPR, SM4PFA, SM4KKL.
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1) Mötet öppnades av DL4, SM4IVE.
2) Till mötesordförande valdes SM4IVE.
3) Till sekreterare för mötet valdes SM4EPR.
4) En tyst minut hölls för i distriktet sedan senaste

mötet avlidna amatörer.
5) Mötet ansåg att mötet var utlyst i god tid.
6) Till protokollsjusterare valdes SM4FZW.
7) Dagordningen fastställdes enligt förslag.
8) Föregående protokoll, som finns tillgängligt på

hemsidan, godkändes.
9) Mötet ansåg att senaste protokoll från SSA:s

styrelse ej behövde läsas upp. På direkt fråga
angående möte med FRO, berättade SM5PHU att
ett sådant är planerat i november.

10) SM4EPR informerade om QSL-verksamheten i
distriktet. Senaste större sändningen kom till
distriktet i april. Särskilt nyare medlemmar bör
tänka på att man behöver meddela till vilket QSL-
ombud man vill ha sina kort. SM5PHU berättade
lite om svårigheterna med Postnords regler om
avgifter för inkommande paket från utlandet

11) Rapport från klubbarna:

SK4AO (SA4NSA): Man har byggt en mobil repeater
för radiosamband. Remotestation för kortvåg är
reparerad. Medlemsmöten förekommer. Ett arbete
med en mastvagn pågår. Funderingar på en kurs i
vinter finns. Medlemsantalet är cirka 70.
Sommarläger i Dådran genomfördes första helgen i
augusti. Varje söndag körs trafiknät över repeatern.
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SK4KO (SM4JLX): träffas varje tisdag i klubblokalen i
lokstallarna. En repeater för R0 är iordningsställd.
Tanken är att sätta upp den i Sälen. 70 cm repeatern
på Ru6 har varit ur drift, men är nu åtgärdad och
inkopplad på SVX Link. Två meters repeatern går som
vanligt. Man planerar starta upp en kurs i höst.
SK4EA (SM4EPR): träffas tisdagar. Antenner i masten
är renoverade så att tester på VHF och UHF kan köras.
En kurs har hållits; av åtta startande gick en till
provtagning och klarade sig. Repeaterplatsen på
Gillersklack har blivit uppsagd, så den repeatern har
flyttats till SK4UG klubbstuga. På Hällaåsen strax norr
om Lindesberg går repeatern som vanligt. En I-gate
för APRS finns i klubbstugan. Nyligen har en SVX-Link
simplexnod startats i provdrift på 145,300 MHz.
Medlemsantalet ligger strax under 60.
SK4IL (mail från SM4SEF): Klubbträffar planeras på
onsdagar varannan vecka i klubblokalen, och man
tänker sig program var fjärde vecka. Man vill också ha
en träff med kommunen angående samhällsstöd. I juli
var det fieldday på LM-minnesgården i Värmskog.
Medlemsantalet är cirka 30. Mängden radiosamband
har minskat sedan Svenska Rallyt flyttat norrut.
SK4UG (SM4KKJ): Klubben har 10 medlemmar. Stuga
med mast finns med bra läge på Gillersklack. SK4EA:s
repeater och APRS-nod finns i stugan. Huset ska
rustas, bidrag har erhållits, men priserna har gått upp.
Klubben är aktiv med radiosamband.
SK4TL (SM4RGD): Onsdag 1 gång per månad är det
klubbträff. Man driver en repeater på två meter, och
en DMR repeater på 70 cm. En fieldday planeras i
oktober, liksom ett studiebesök på badhuset i Kumla.
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Vinterns byggkvällar blir lite osäkert då elpriserna
stiger och lokal behöver värmas upp. Medlemsantalet
är 50–60. Man är aktiv med rallysamband. Loppis
arrangeras en gång per år.
SK4WV (SM4SUK): Klubben har cirka 30 medlemmar.
Ett möte om utbildning arrangerades före sommaren,
med medverkan från grannklubbar. Radiosamband
körs vid Vansbrosimmet.
SK4YO (SM4IYF): Klubben är nedlagd, och det
ekonomiska överskottet har gått till
Barncancerfonden.

12) Övriga frågor: SA4ATZ informerar att han är en av
operatörerna som kör SSA-bulletinen på DMR på
söndagskvällar.
Läget för SK4MPI efterfrågades. SM4HFI berättade
att riggen är monterad på den nya stationsplatsen,
på Myggsjöklack. De nya antennerna är monterade
marknära, och väntar på att godkänd personal ska
lyfta upp dem i masten.

13) Värdklubb för nästa möte: SM4JLX tar upp frågan
om mötet ska arrangeras i Mora med styrelsen i
SK4KO.

14) Mötet avslutades

Mats Ericson  Ordförande,
Lars Pettersson Sekreterare DL4
Eilert Westberg Justeringsman

----------------------
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Efter mötet gick Jonas, SM5PHU, igenom vad SSA gjort
inom utbildningsområdet, och det var en hel del.

Man arbetar för att få till en instegslicens, och man
har till PTS lämnat en konsekvensbeskrivning och
förslag till ramar. Förhoppningen är att man ska
kunna få med detta i en kommande revidering av PTS
Undantagsföreskrift under 2023.

KonCEPTboken har försetts med en läsanvisning för
att fokusera på de viktigaste avsnitten inför provet.
Boken finns att ladda ner gratis för alla i digital form
från ssa.se. De lite äldre böckerna Trafikhandboken
och Bli Sändaramatör kan laddas ner av SSA-
medlemmar och SSA-anslutna klubbar.
Utbildningsmaterial finns också i form av SSA-
akademin på kurs.ssa.se, SSA Cloud på cloud.ssa.se På
ssa.se/amatorradio/kurstillfallen samlas information
om aktuellt kursutbud.

Man har jobbat hårt med att få igenom digital
provförrättning, och väntar sedan länge på ett
godkännande från PTS. Provfrågorna har omarbetats
så att bara ett svar är det rätta. Provfrågor ur den
tilltänkta nya banken finns på nätet (examen.ssa.se)
så att man ska kunna testa sin kunskapsnivå inför
provet. Jonas demonstrerade också de läsplattor som
är tänkta att användas vid digital provtagning.

Som avslutande programpunkt på denna träff, så
demonstrerade SM4IVE amatörradiotrafik via
satelliten QO-100 med portabel utrustning. Stationen
var en IC-705 med transverter och en liten parabol.
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Protokoll från månadsmöte med
    Karlskoga Radioklubb     2022-10-06
Närvarande: SM4RHU, SM4RPP, SM4UKV, SM4DHP,
SM4RPQ, SM4IHY

§ 1 Mötet öppnades av Ordföranden, SM4RHU,
Terje.

§ 2 Dagordningen fastställdes
§ 3 Föregående mötesprotokoll upplästes och

godkändes.
§ 4 Kassören, SM4IHY, Gunnar, rapporterade

aktuellt ekonomiskt läge.
§ 5 Rapporter (Inga förelåg)
§ 6 Övriga frågor.
 6a TFE önskar upphöra med sin del av

distributionen av QSP. Frågan löses efter
hand.

 6b Det diskuterades om vi skall försöka hålla
någon kursverksamhet. RPQ utformar en
annons till kommande nummer av QSP.

§ 7 Nästa möte bestämdes till 3e November.
§ 8 Mötet avslutades
                              Sekr SM4RPQ, Leif Holmgren

                  -----------------
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En liten ruta till – med ett särskilt innehåll...

SM4TFE Kent har i en rad av år svarat för viss
distribution av QSP. Nu drar han sig tillbaka efter väl
utförd gärning och lämnar över till en annan ”trotjänare”,
SM4RPQ Leif. Vi tackar TFE för alla hans turer med
QSP till medlemmar som inte använder sig av datorhjälp!
(Fast han kanske bidrar med något i framtiden ändå....
Om antenner eller så.- Eller samband eller nå’t ....)

Kursplaner....

Kursa lite våren 2023?
Skulle du vara intresserad av någon kurs på radio-
klubben? Kanske att gå en, om ämnet är rätt, eller rent av
hålla en, om det finns intresserade deltagare?
Vi har inte hållit någon på väldigt länge och det kanske
skulle vara roligt om vi kan hitta på ett bra ämne. Att
hålla en kurs för nya radioamatörer är väldigt utmanande
och siktar vi på det, får det nog bli i samarbete med
någon annan klubb. Men det finns många andra ämnen.

Vad vi nu söker är alltså idéer på ämnen, lärare och
elever. Är du nyfiken på något som passar oss, eller kan
du något som vi andra också kan bli sugna på att lära oss
mer om, så hör av dig. (Själv skulle jag vilja gå en kurs
som handlar om hem-automation.)

                /SM4RPQ
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Tankar om hösten

Hörni, kära läsare! Red. sitter här och funderar. Det
händer att det är så långt mellan varven att red. nästan
glömmer vad det är för tangenter hon ska trycka på...
Det är kanske så för flera andra också! Men när det
kommer en text i brevlådan känns det så väldigt fint att
kunna sätta in den i det nya numret som ändå ska till....
Red. hoppas att hon inte har glömt någon!

Och det kan väl inte hjälpas att tankarna flyger åt lite
olika håll...  Red. hittade en ruta som skrevs för att ett tag
sen och blev liggande. Den kommer här, det är några
tankar. Det är väl inte alldeles lätt att vara red. ibland,
men när det finns trygga medarbetare, så är det genast
lite lättare. Nu lämnar SM4TFE över den del av QSP-
utgivningen som han har haft hand om länge, länge och
så tar SM4RPQ över distributionen av numren som ska
delas ut till några olika ställen. Än ett tag försöker jag
göra det lilla kontaktbladet – det är ganska roligt, när
man väl har nåt att sätta in i det. Man glömmer att det är
lunchdags eller kvällsmat... det finns ju inte längre någon
annan i huset som kommer och säger att ”hen” är
hungrig...  Och sitter man på kvällarna blir det snart
nästan natt...

Red.s stora nöje är att slå på radion (bara hon nu inte
glömmer det) på söndagsförmiddagarna och höra de
gamla välkända rösterna. Det är precis som förr. Just nu
är det skördetid i trädgårdarna. Då är det ett givet inne-
håll i söndags”träffarna”. Snart blir det snöskottning som
blir ämnet. Men joodå, det blir en del sagt om radio
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också.... Och det är fler än red. som gärna håller
kontakten! So Keep going!

Eller rättare: Keep calling!
-----

Hösten är kommen, hör stormarna gny....
.... svanen tar avsked och svalorna fly... ”

Det är inledningen till en höstvisa som Johan Ludvig Rune-
berg skrev en gång. Nå’n som känner igen den? Genom alla
år har den blivit nå’nting jag plockar fram ur minnets
garderob och nynnar för mej själv, när vi kommer in i
oktober. På gränsen till november.  När man förr allt oftare
kunde höra POF ropa sitt Aaaaallmänt anrop, aaaaaallmänt
anrop däruppe i sitt rum, då visste man att nu var utelivet
snart över, vare sig man hade hunnit med höstbruket eller
inte, och höstens och vinterns sysselsättningar var
begränsade till radioschacket.  (Eller hur det nu stavas.) Och
visst, vi är där nu, och det ÄR bra trevligt när man hör någon
”på kanalen” . OBS!; jag skrev kanalen, inget annat, på
söndagarna. Även om Red. glömmer att ropa in ibland, så är
det ju andra som är flitiga! Tack för det! Det är vår länk till
varandra precis som QSP. Fast nu är det länge sen det kom in
några spontana ”länkar”. Det är RPQ som är klippan i det
hela, Alltid välkommen! Jag bara säger det! För att andra ska
tänka till, att nu är hon ute och tigger igen, hon redaktören,
att vi ska bistå med något. Mjaaa, kanske det. Om inte annat
så skriv några rader om vilka signaler som glatt er under
månaden som gått! Det vore välkommet! .... ”Hösten är
kommen.....”   Och nästa nummer blir väl julnumret!!!!

73 de Red. SM4 UKV.
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APRS - tips från Andreas SM6UNC:

APRS är ju ett fantastiskt taktiskt informations-system för
oss radioamatörer med många fina funktioner.

Bra om vi hjälps åt att sprida information om APRS och
dess olika funktioner.
Tänkt att man kan få väderleksrapporten, skicka email,
skicka SMS, få information om närliggande repeater osv.
I Sverige kan vi använda kommandon WXYO. (WXBOT
fungerar inte).
För att få lista på repeatrar i området skicka meddelande
till REPEAT och skriv N 2
(Detta ger tillbaka två repeatrar i området. Vill du ha fler
skriv en annan siffra). Räkna med att det tar någon minut
eller två att få svaret på vilka repeatrar som finns i ditt
område.
Se nu till att kontrollera WX dagligen över APRS
Hade varit fantastiskt om vi fick i gång SMS-gateway i
Sverige. Sprid gärna informationen:
https://www.youtube.com/watch?v=F02kUxAEct4
https://www.youtube.com/watch?v=gT3zzRTS2jM
Kommer försöka lägga upp lite info om APRS på
hemsidan
https://sm6unc.wordpress.com/aprs/

73 DE SM6UNC Andreas Åbom

https://wp.sk3bg.se/repeater/echolink/
73 de SM4TFE
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”Julfest”

Vi planerar något slags årsavslutning med lite förtäring
vid årets sista möte som vi flyttat till 8e december. Mer
information i nästa nummer.

Att elefanter är rädd för möss är ju känt sen gammalt, men jag trodde
bara det gällde trådlösa möss…
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Media City i Värmland


