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Kalendern: 
 

Torsdag   10 09 02 19.00 Månadsmöte: I klubblokalen  
 

Söndag 10 09 12 10-15 Field day Slalombacken i Lunedet 
    

   Test 2m  /Upplysn. hos –RPP el. –RPQ 

   Test 70 cm / " 
   Kvartalstest / " 

Första o. tredje 
lördagen/månad 

9.00 SSAs HQ-nät på 3,750 MHz 

 

Varje söndag 09.00 SSA-bullen över Sunne-repeatern, 145.775 

Op. SM4KJN Gunnar 
Varje söndag 10.00 Lokaltrafiknät Karlskoga 

Radioklubb, SK4KR 
145.750       Op. SM4PKA Sven-Erik 

Varje söndag 
21.00 SSA-bullen över 

Kinnekullerepeatern, 145.600                     
Op. SM6NJK Peter 

   

   
   Red:s funderingar 

 
Än är det väl ändå lite sommar kvar? Man har lovat värmebölja i helgen, 
men var den är kan man undra. Det regnar hela tiden, mer ibland och 
mindre ibland. Men regnar gör det. Det blir inga gräsmattor klippta och 
inget annat utejobb heller – men det är ett ypperligt radiopratarväder, om 
jag tolkar SM4 POF rätt. Det känns i alla fall att året har vänt. Kvällarna 
är redan mycket mörkare och grävlingen huserar vilt i gräsmattornas 
maskförråd om nätterna – och svamparna har kommit. Vi hörs! Väl-
komna åter till höstens alla QSO:n.   73 de SM4UKV Karin 
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Mötesprotokoll  
 
Karlskoga Radioklubb 
Protokoll från månadsmöte 2010-06-03 
 
Närvarande: 
SM4OBQ, SM4RHU, SM4RPP, SA4AVQ, SM4RAK, SA4BKJ, 
SM4RPQ, SM4VWD, SM4IHY, SM4XBC 
  
  
1. Ordförande -OBQ hälsar oss välkomna och förklarar mötet öppnat. 
2. Dagordningen fastställdes. 
3. Föregående månads protokoll lästes upp och godkändes. 
4. Ekonominyheterna får vi av -AVQ. 
5. Radiosambanden. 
6. Rallyt i Lidetorp blev det inget av. För få anmälda tävlande. 

-RHU och -AVQ ska i alla fall till Strömsholm på hästtävling. 
7. Det diskuteras återigen var APRS repeatern skall placeras. 
8. Lite prat om var vi kan ha ny klubblokal. 
9. Vi har fått en inbjudan till ett möte för hobbyns utveckling. -BKJ 

och -BDY står för denna. 
10. Repeaterkuren behöver rustas. Problem dock denna årstid när det 

skulle kunna passa pga. otrevliga flygfän. Upprustningen 
samordnas av ”byggkommitén”. 

11. Tid för årets field day är bestämt till 12 september. Förslag till 
plats lämnas till ”fielddaykommittén” -AVQ. 

12. En idé om att vara lite mera närvarande på vår repeater varje 
torsdag vid 19-tiden kom upp. Utom de torsdagar vi har 
månadsmöte förstås. 

13. Nästa möte bestäms till 2 september. 
(Smaskigt fika avnjuts sedvanligt efter mötet.) 

Karlskoga den 3 juni 2010 
SM4VWD/ Anders Lundmark 
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Administrativt klubbnytt    
 
 
 

Hinner precis få med lite färsk information till detta nummer om 
lite administrativa händelser i klubben. Det har ju som ni vet 
diskuterats en del på både månadsmötena i klubben, mötet i 
Kristinehamn den 20/6 mm om bl a lokalfrågan, renovering av re-
peaterkuren i Lunedet, uppsättning av digipeater och masten på 
Näset. 
 
Det som nu är klart från både klubbstyrelse, kommun, skolor och 
markägare är: 
 
• Tillstånd att bygga ny repeaterkur med något större yta (6 m2). 
• Tillstånd att montera digipeatern på Rävåsskolans tak. 
• Masten på Näset demonteras av oss. Betongfundamentet fixar 

kommunen. (Det är heller ingen brådska med detta) 
• Tillstånd att profilera oss på gymnasieskolan. 
 
Två viktiga frågor återstår och det är klubblokalfrågan nästa år och 
strömfrågan i Lunedet när nu skidanläggningen demonteras. Än så 
länge finns ingen anledning att se mörkt på dessa frågor. Det är 
dock pågående ärenden. 
För mer information och diskussion så är klubbmötet den 2/9 kl 
19:00 i klubblokalen ett utmärkt alternativ. Då vet vi också mer om 
de pågående ärendena.  
 

73 de SA4BKJ 

 
 

☼☼☼ 
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   Fälttävlan i Strömsholm 2010 
 

 
Tävlingen ägde rum fredagen den 4 juni i solsken och behaglig 
temperatur. 
Hinderbanan var ny för året och innehöll 24 hinder. 
33 ekipage startade med 3 min mellanrum. 
Tävlingen genomfördes utan några större problem, det blev bara 
några minuters försening på grund av bland annat några oavsiktliga 
avsittningar. 
Radiosambandet sköttes av 22 operatörer som kom från Eskilstuna, 
Västerås, Surahammar, Örebro o. Karlskoga. 
Från KRK deltog LLP, RHU och AVQ. 
 

SA4AVQ Henry 

 
☼☼☼ 

 
 
 

      Field day 
 
 
Årets Field day blir i år den 12 september. 
Plats: Slalombacken i Lunedet. 
Tid: 10 – 15. 
Parkering finns vid uppfarten till huset. 
 
Området är inte underhållet sedan verksamheten upphörde men fram-
komligheten är god.  
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    I högra kanten finns en grillplats med en stock att sitta på, för övrigt 
finns det fasta bänkar intill huset. Stol och eventuellt bord eller annat 
att ställa kaffekoppen på bör man ha med om det skall bli bekvämt. 
    Kläder och skor efter väder, det finns inget tak att gå under. 
    Mat och dryck medföres av deltagarna, men det är bara 2 km till 
Lunedets servering om man blir sugen på glass eller något annat. 
 
Aktiviteter: Prata radio 
 Köra radio 
 Delta i trafiknätet   
 Passa på tillfället att prova den mobila och bärbara radioutrust-

ningen när man enkelt kan få en motstation 
 Diskutera höstens och vinterns aktiviteter i klubben. 
 Göra ett besök vid repeatern och prata med våra hyresgäster. 
 

SA4AVQ Henry 

 
☼☼☼ 

 
 

 
          TRAFIKNÄTET  över  SK4 KR - 4 
 

 
Trafiknätet sänder varje söndag kl. 10,00 på frekvensen 145,750  
( R6 ). 
Vi rapporterar inte bara väder och vind, utan vi berättar om vad som 
har hänt och kommer att hända. Du kan bara nämna Din signal så är 
det OK! 

 
Här kommer resultatet över ”incheckningar” på trafiknätet under halva 
året 2010. 
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Operatörer har varit SM4 PKA, SM4 RPP, SM0YNP/4 samt SM4 
XBC. 
Tabellen innehåller signaler som uppfattats med god hörbarhet. 

 
SM4 AMJ   24   ggr. SM4 BEO   8    ggr 
SA4 AVQ   24   ” SM0 YNP/4 7   ” 
SM4 OBQ  22   ” SM4 JHJ   7      ” 
SM4 RPP   22   ” SM4 IDC  5     ” 
SM4 JYH   22   ”   
SM4 KPS   21   ”    
SM4 RHU  20  “ Signaler som checkat in 
SM4 POF   20   ” vid enstaka tillfällen: 
SM4 ATH  16   ” SM4 HBG  
SA4 BKJ    15   ” SM4 UKE  
SM4 BEO   15   ” SM4 VLR 
SM4 RAI    13   ” SM4 FMF 
SM4 UGD   13  “ SM6 BEC 
SM4 XBC   12  “ SM6 ZYC 
SM4 UKV   12  ”  SM5 YZE 
 
  
Jag har säkert missat några signaler men det får ni ha 
 överseende med. 
 
   73 de SM4 PKA.   
 
 
 
 

Klubbaktiviteten under sommaren 
 
Mötet i Kristinehamn 
Under sommarmånaderna har det varit en del träffar och klubb-
aktiviteter i regionen. En av dessa var den 20/6 vars syfte var att 
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diskutera rekrytering, profilering och samarbete i regionen. Inbju-
dan hade gått ut till de flesta signaler och kända intresserade i re-
gionen. Ett 20-tal signaler och radiointresserade struntade i träd-
gårdsarbete och det fina sommarvädret och kom på träffen. De som 
var där var bl a SA4DE (fd SK4DE) som representerades av 
SM4LLP, ett antal medlemmar från SK4KR från både Kris-
tinehamn och Karlskoga samt ett antal både aktiva och passiva, 
icke i nämnda klubbar registrerade amatörer och intresserade. 
Arrangörerna BDY & BKJ visade en PPS med förslag, planer och 
idéer inom ovan nämnda områden samt lite om nuläget i SK4KR 
vad gäller kommande behov av lokal, repeaterhus mm. 
Eftersom mötet inte var beslutsmässigt vare sig till form eller del-
tagande kunde vi bara enas om att innehållet kunde vara en önsk-
värd riktning att arbeta i. 
 
Några punkter som tolkades att alla vara överens om var: 
 
• Att samarbeta 
• Att ha bra (höga) platser för montage av utrustning 
• Det behövs en bra gemensam klubblokal 
• En ökad profilering och exponering i olika former. 
 
Mötet avslutades med fortsatta diskussioner och smörgåstårta. 
 
Övrigt 
Vad hände sen kanske ni undrar? Trots semestertider så har hjulen 
sakta rullat på. De beslut som kräver formella styrelsebeslut i klub-
ben är tagna och nu under vecka 33 inleds diskussionerna med 
kommun och markägare. Detaljer om dessa beslut kommer efter 
kommunmötet via trafiknätet och tidningen (QSP). 
    För de som önskar veta mer om detaljer från mötet i Kristine-
hamn är välkomna att kontakta SA4BKJ eller SA4BDY eller fråga 
någon som var där. 
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SA4BDY & SA4BKJ vill tacka alla för den stora uppslutningen 
och stödet för idéer och initiativet.  
Vill också redan nu passa på att tacka alla dem som redan visat 
intresse att hjälpa till med repeaterhuset där SM4IHY är samman-
kallande. 
 
Undertecknad vill slutligen belysa vikten av ”radiohjälpen”. Till er 
som var på mötet och ev. andra läsare och teknikintresserade som 
inte är medlemmar i SK4KR, vill jag skicka uppmaningen att bli 

medlemmar. Förutom att du stöder ett intresse du själv har eller har 
haft så har det betydelse i andra sammanhang. Ett stort medlems-
antal gör det lättare att bevaka våra lokala intressen vid diskussion 
med sponsorer, kommunrepresentanter mm. 
 
Det finns idag ganska få teknikinriktade föreningar överhuvudtaget 
så bara det kan vara skäl nog att stötta passivt. Omräknat i bensin 
eller kebabtallrikar är det ju inga stora summor det handlar om. Det 
är bara att höra av sig till SA4AVQ eller checka in på klubbens 
trafiknät för information och frågor. Sänds på 145.750 varje söndag 
kl 10:00. 
 

73 de SA4BKJ   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Än är väl sommaren inte riktigt slut… ? 
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Återblick 
 

Jag har den här gången snabbläddrat i QTC nr 6, 7 och 8 1980, 85 
och 90. 
 
Någon mera ingående läsning orkade jag inte med. Jag var mest ute 
efter nya signaler i Karlskoga. Men trots att det rådde mer eller 
mindre inflation på nya signaler hittade jag bara några få i 
Karlskoga. Sommaren 1980 fanns inte en enda, men 1985 dök vår 
ordförande SM4OBQ Åke upp i juni och i juli SM4PYD Johan 
som senare släppt sin signal. I juni 1990 kom flera nya signaler i 
Karlskoga SM4TLW Björn, SM4TLZ Roine, SM4TMB Torbjörn, 
SM4TMD Bo och SM4TMH Peter. 
 
QSP årgång 80 
Klubbens junimöte hölls i Agenskolan i Degerfors. 
FDT Bertil bidrog med ett reportage från auktion i Vålberg och 
med ett öppet brev till ”gummitummen”. 
 
DHP Alf med ett reportage från föreningarnas dag vid Rävåsskolan 
och från ett besök hos Albinoklubben i Kristinehamn. 
Kallelse till månadsmötet i september och en blänkare om auktion i 
Degerfors 18: september. 
 
Ingen QSP sommaren 1985, ej heller 1990. 
 
 

SM4RPP Alf 

 
 
☼☼☼ 
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Möten i norr 
 
Vid våra irrfärder i norra Jämtland händer det då och då att vi 
träffar på några andra kringflackande amatörer. 
 
Då vi en dag drog i väg på en av våra obligatoriska dagsturer upp 
till Stekenjokk och spanade ur över Leipikvattnet efter fåglar fick 
vi ögonen på en gul Folkvagnsbuss. Den påminde lite om ett 
piggsvin där den stod nedkörd vid strandkanten och vi förstod att 
det rörde sig om en radioamatör. Men eftersom ingen rörelse 
syntes drog vi bara vidare.  
 
När vi några dagar senare var och handlade på ICA i Blåsjön stod 
den gula bussen där och tankade diesel. Nu kunde vi bekanta oss 
med bussens styrman DF8HL Bernd och navigatör DF8HY Karin. 
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Det visade sig att de varit i Sverige så många gånger att de i det 
närmaste talade perfekt svenska.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DF8HL  Bernd DF8HY Karin 
  
Vi fick en demonstration av det mobila QTH:et både vad gällde 
radioutrustning som upptog närmare 50% av utrymmet och ”bostads-
delen” med mindre spis och rinnande vatten. Här fanns naturligtvis 
också möjligheter till nattvila.  
  
Bernd sa att man använde fotogen för sina uppvärmningsbehov, för 
gasol var alltför riskabelt i det trånga utrymmet. 
 
Mycket trevliga bekantskaper! 
 
De var också utrustade med APRS som länkades via kortvåg till 
Tyskland. 
 
Vi kunde därför följa deras irrfärder söderöver med många strand-
hugg i Jämtland, Hälsingland, Dalarna och Småland på land och 
vatten (i utrustningen ingick även en båt) tills de slutligen var 
hemma i Tyskland igen en vecka senare. 
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                                      DF8-bilen! 
 
 
R6a 
I södra Lappland närmare bestämt på Marsfjället 1590 möh finns 
en R6a som med sitt läge täcker ett stort område. Skulle den 
täckningen inte räcka, så tutar man en lång 1750 och får då veta att 
”kanal R6 är påslagen” och man finns nu även på repeatrar på 
Alsberget (717m), Stenseleberget (512m) och Tåsjöberget (635m). 
Trots det stora men glesbefolkade täckningsområdet är det sällan 
någon som ”ropar”. Hos oss står kanalen alltid på när vi är inne 
eller i bilen.  
Det kan vara någon annan fritidslappländare som SM0ADI Gösta i 
Marsliden, SM0 dubbel O, Håkan i Soldalen eller SM3HG Jörgen i 
Klimpfjäll som hörs någon gång, annars är det mest tyst. 
 
Men så en dag hördes ett allmänt anrop från SM2/PA3DAT i 
Vilhelmina. RPQ svarade och det blev ett långt QSO om färdplaner 
och sevärdheter och annat i södra Lappland och norra Jämtland.  
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       PA3DWK   
         och  PA3DAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
Senare i veckan när vi just hade fällt vår antennmast och höll på att 
plocka undan inför hemfärden dagen därpå kom en husbil förbi på 
vägen, bromsade in och backade. 
 
Det visade sig vara PA3DAT Aloys och hans hustru Femma. Det 
blev ett långt ”på-vägen-ring-QSO” mellan DAT, DWK, RPQ, 
RPP och XYL. 
 
 
Eftersom de  
nästa dag hade  
Mellerud som  
resmål, drog de 
vidare för  
övernattning  
vid Flåsjön i 
Alanäs 
 
 
 
 
 
 



 16

Då vi nästa morgon startade vår hemfärd och hunnit de första tio 
milen blev vi anropade av holländarna som just var startklara fem 
mil längre fram.  
 
De talade om att en ny geocach hade blivit gömd vid Bågedammen 
och om vi hittade den skulle vi bli nummer tre i loggen efter Aloys 
syster som hade varit där först och han själv som nummer två. 
 
Eftersom vi bara hade några kilometer kvar till dammen passade 
det oss. Alltså fram med bredbandet som Trollmor i TV brukade 
använda för att få fram koordinaterna och därefter leta upp 
gömman. Vi blev dock inte trea utan fyra då någon hunnit emellan 
kvällen före. Under den vidare färden söderut höll vi kontakten 
över olika repeatrar. I början var de några mil före men då de 
stannade någonstans  i Sveg för att tanka var det vi som blev före. 
Efter Mora tappade vi kontakten. Man kan konstatera att även i 
Holland är radioamatörerna mycket trevliga. 
 
Om man googlar på respektive signaler kan man ta del av tyskarnas 
många fina bilder från sina sverigeresor och holländarnas små 
filmklipp. 

 

SM4RPP Alf  

 
 

☼☼☼ 
 

 
 

Glöm nu inte 
månadsmötet 

– det första för hösten – 
Torsdag den 2 september! Kl. 19!
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En annan sida 
av saken … 
 
 
 
 
 
 
Stora Björnmötet 
På Tossebergsklätten 
 
Det händer ibland. Det är för mycket text för 16 sidor och för lite text 
för 20 sidor. Då måste redaktören tänka. Det är ju inte lätt att komma 
och be om mera text, när de som skriver redan har levererat så mycket, 
och det är för ögonblicket ganska tomt i den del av Red:s hjärna som 
har hand om minnesbilder i samband med radio och telegrafi. Det enda 
hon kunde komma på var att det ju faktiskt i år som alla andra år har 
varit Björnmöte på Tossebergsklätten … 
 
…så hon försökte googla på Stora Björnmötet 2010 men webben ville 
inte visa sidan. Nu får ni göra det själva, alternativt komma till 
radiolokalen på torsdag den 2 september, så kanske någon kan berätta. 
För någon var väl där? 
 
Till dess får läsarna nöja sej med en bild av en till synes ganska 
fridsam nallebjörn, och så en med den milsvida utsikten över Fryken 
från Klätten. Källa: Wikipedia. Inget dåligt QTH! 
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(Denna annons är saxad ur ett tidigare nummer av QTC) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telefonförtydligande:  
 
Swedish Radio Supply 054 – 67 05 00 
 
Mobinet 054 – 13 04 00 
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          (Betald annonsplats) 
 

 

 
 

Media City i Värmland AB 
 

        

    
 

 
 

Nu är det dags igen!Nu är det dags igen!Nu är det dags igen!Nu är det dags igen!    

Ta en tur ut i 

svampskogen mellan 

QSO:na!      Vi hörs! 


