Nr 9
November 2010

QSP

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@oreline.net.

Tidskriften
utkommer
med 10 nr om
året.

Klubbens officiella adress:
Karlskoga Radioklubb
c/o Söderberg, Mullbärsvägen 12,
691 47 Karlskoga
(Postgirokonto: 92 50 96 – 0. Karlskoga
Radioklubb.)
(Omslagsbilden av klubbens repeater är tecknad av SM4 LLP.)

Det här numret innehåller:

sid

Kalendern
Red:s funderingar
Mötesprotokoll
Annons Månadsmöte med julsmörgås
Studiebesök hos SRS
En höstobservation
Återblick
Nätet
Repeaterkuren
Annons
Annons
Annons

3
3
4
5
Red./SM4XBC
6
SM4RPP
7
SM4RPP
9
Red.
11
Red
12
Mobinet
14
SRS
15
Media City i Värmland AB 16
SM4UKV
SM4VWD

OBS! Deadline för nästa QSP 20 december 2010
2

Kalendern:
Lördag
Torsdag

10 11 27
10 12 02

Arbete på repeaterkuren
Månadsmöte på Hembygdsgården

18.30

Test 2m /Upplysn. hos –RPP el. –RPQ

Test 70 cm / "
Första o. tredje
lördagen/månad

Kvartalstest / "
SSAs HQ-nät på 3,750 MHz

9.00

Varje söndag

09.00

Varje söndag

10.00
21.00

Varje söndag

SSA-bullen över Sunne-repeatern, 145.775

Op. SM4HBG Rolf
Lokaltrafiknät Karlskoga
Radioklubb, SK4KR
145.750
Op. SM4PKA Sven-Erik
SSA-bullen över
Kinnekullerepeatern, 145.600
Op. SM6NJK Peter

Red:s funderingar
Årets näst sista nummer! Temperaturen har sjunkit och hållit sej under
nollan en tid, så nu får vi väl ändå säga att vintern har kommit. Det yr
just nu lite i luften och har kommit några centimeter i natt – om bara en
vecka är det dags att kliva upp på höga stegen och ta ner adventsljusstakarna. Det är ju redan första advent, det är julskyltning och
julmarknaderna har börjat. – Jag antar att åtminstone en del av
SK4KR-folket redan tjuvstartat med sina egna julklappar – läs om
besöket på SRS lite längre fram i det här numret! Ha det gott!
Red/UKV Karin
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Mötesprotokoll
Karlskoga Radioklubb
Protokoll från månadsmöte 2010-11-04
Närvarande:
SA4AVQ, SM4XBC, SM4VWD, SM4RPQ, SM4RPP, SM4RHU,
SM4IHY, SA4BKJ, SM4LLP, SM4DHP
1.

Dagens ordförande -RHU hälsar oss välkomna och
förklarar mötet öppnat.

2.

Dagordningen läses upp och godkänns.

3.

Föregående månadsprotokoll läses upp och
godkännes.

4.

Ekonominyheterna får vi av -AVQ i vanlig
ordning.

5.

Rapporter och diskussioner om kurbygget.

6.

Vi fick en liten rapport från jotan 16-17 oktober

7.

-RPP pratar försäkringar.

8.

Diskussion om julsmörgåsen. -LLP, -RPP och
-AVQ tillsätts som smörgåskommitté.

9.

Det föreslogs några framtida projekt, bla ett
”ballongprojekt” för ungdomar och en lödkurs ska vi ha
till våren.

10.

Nästa möte bestäms till 2 december.

11.

Mötet avslutas så vi kan börja dricka kaffe.
Kaffebrödet doftar helt ljuvligt som vanligt.
SM4VWD/ Anders Lundmark

☼☼☼
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Månadsmöte December – Julsmörgås
Tid: Torsdag 2 december 18.30
Plats: Bergsmansgården i Aggerud, Karlskogas Hembygdsgård
Dagordning:
Nödvändiga mötesförhandlingar
Landgång med dryck. Kaffe med kaka.
Kostnad: 80 sek / person
Anmälan:
För att kunna gå vidare med beställningarna önskar
nedanstående svar snarast, dock senast 26 november.
SA4AVQ 0586-50926
SM4RPP 0586-728098
SM4LLP 019-294680

Välkomna!
AVQ, RPP, LLP
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Studiebesök hos SRS
Den 11/11 kl.18.30 besökte SK4KR Swedish Radio Supply i
Karlstad för att bland annat få lite information om D-STAR,
Digital Smart Technologies for Amateur Radio.

Det var ett helt gäng som samlades vid Karlbergsskolan för samåkning på torsdagskvällen och åkte iväg. I Karlstad träffade vi också
SM4UKE, som bor där och hade åkt över till SRS för att träffa
klubbkamraterna.
Det blev informationsrikt, det vill jag lova! Det blev inköpta radioprylar också! Och kaffe!
SK4KR tackar!
─ ─ ─
Så nu är vi ute:
SM4TFE ICOM E92D D-STAR
SM4RHU ICOM 2820 D-STAR
SM4XBC ICOM E92D D-STAR
SM4IHY ICOM E92D D-STAR - han hade förut
SM4POF ICOM E92d D-STAR - han hade förut
Sen finns de fler i ute i landet som kör D-STAR radio,
så det kommer mer och mer av den digitala varan!
Rapportör till QSP: SM4XBC Nisse
(Mer om radionyheter kan man läsa på SRS:s hemsida
www.ham.srsab.se)

☼
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En höstobservation
När jag så här års sitter vid min radio och skrivplats och då och
då kastar en blick ut genom mitt fönster ser jag nu ett helt avlövat
äppelträd. Grenar och småkvistar bildar ett enda virrvarr där
småfåglarna hoppar omkring. I detta virrvarr har min blick vid
flera tillfällen fastnat vid en speciell figur som bildats av en liten
kvist. Den påminner mig om en gammal klubbkamrat SM4RQF
Ingvar som numera gått QRT. Han var alltid glad och positiv.
Han jobbade mycket med våra antenner och när han kände att
han lyckats bra med något gjorde han ofta några extra krumbukter. När ni ser bilderna förstår ni nog vad jag menar.
RPP Alf
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Vännen
SM4RQF
Ingvar
… och året var 1996.
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Återblick
QTC nr 11 1980
En beskrivning av en ”speech processor” av SM5IWR Ferdi.
Den kopplas mellan mik och tx med automatisk förstärkningsreglering för att få rätt modulation oberoende av om man pratar
högt, lågt, nära eller långt ifrån miken. Han har också en byggbeskrivning för en mottagare för 20m bandet.
Ingen av klubbens signaler i testtabellerna men en ny medlem i
SSA SM4LLP Lennart.

QTC nr 11 1985
Beskrivning av en förkortad dipol för 40 och 80m av SM6BCT
Sören och en utförlig instruktion hur man monterar BNC-kontakter på kabel av SM6DBZ Svenne i Lysekil efter ett nödrop
från SM0CTG.
Ej heller här några av de våra i testtabellerna och inte några nya
signaler.

QTC nr 11 1990
Inga som jag tyckte intressanta artiklar eller byggbeskrivningar
men i testabellerna hade klubbmedlemmarna satt sina spår. I en
topplista för VHF, UHF och SHF hittade jag en klubbmedlem
SM4POB Per på 33:e plats av 133 med 253 rutor, 17 fält och 35
dxcc-länder.
I kvartalstest 3 fanns SM4RPQ på 5:e plats och efter 3 tester på
4:e plats.
SK4KR återfanns på plats 3.
I tabellerna för månadstesten på 2m hittade jag från SK4KR,
RPP/4, GLT, LLP, CDA och RPQ/4 och på 70cm KRK.
Klubben belade den 7:e platsen av 55 i den här testen och efter
13 tester 4:e platsen
Inga nya signaler.
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QSP nr 8 1985
Numret innehöll i stort sett ett protokoll från oktobermötet och
ett från novembermötet.
Jag radar upp några av punkterna:
Oktobermötet.
Kurs för T-amatörer startar 24 okt under ledning av
SM4OCO Sune.
Lokalfrågan.
QSL-kort med anledning av Karlskogas 400-års jubileum.
JOTA med SK4TQ.
Ham-festen 9:e nov.
Samband vid Nobelloppet 26:e okt.
SM4IQA Bosse skulle tillsammans med ordf. bevista ett
möte hos SK4BX.
Månadsmötet avslutades med invigningen av den nya kaffebryggaren.
Novembermötet
Inbjudan till en loppmarknad 8:e dec (var?) och DL4 möte i
Falun.
Den pågående T-kursen hade samlat 7 deltagare.
Rapport från möte hos ÖSA.
Ersättning vid samband 15kr per station och dygn.
Ingen ny sambandsledare har tillträtt.
Rapport från hamfesten med 32 mätta och nöjda deltagare.
Inga QSP 1980 och 1990 för motsvarande tid.
RPP Alf

(Dags för julgran! Här är ett tips. Red.)
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Nätet
Karlskoga Radioklubbs trafiknät.
Söndagsförmiddagar på ”sjufemti”.
Operatör SM4PKA Sven-Erik,
(SM4XBC Nisse eller SM4RPP Alf kan ibland rycka in).
Det är verkligen ett nät numera! Så här ser det ut.
Hällefors

Mob. och tillfälliga
incheckare

Kyrksten
Uppsala
(Knappedshöjden)

Karlstad
Kristinehamn

Karlskoga

Degerfors
Gullspång
Malmslätt

Örebro

Kumla-trakten plus
mobila o. tillfälliga
incheckare

Åtorp

( Med reservation för lägen och avstånd ovan! Men tanken kanske läsarna
förstår ändå! Red.)

☼
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Repeaterkuren: Jobbdags!
Lördagen den 27 november!
En liten bit till

”Idag", med bergknallen
i ryggen …..

Mer om bergsknallen däruppe:
Vi har publicerat bilder från repeaterkullen i tidigare nummer av
QSP i höst, bland annat bilder där man ser utsikten bortöver sjön.
Red. har letat i hembygdsföreningens arkiv efter bilder av lite äldre
datum och funnit några stycken. Två av dem ses på nästa sida – båda
är tagna uppifrån höjden. Det finns i arkivet också bilder med utsiktstornet, både från invigningen och senare – men jag tror att de
här bilderna är lite mer intressanta ur vår synvinkel – fria vidder,
”hela Etern runtomkring”, som Red:s salig radio-fader skulle ha sagt.
Vid slussen och forsen strax intill möts ju två sjöar, Alkvettern och
Lonnen, och Timsälven börjar sitt spännande lopp ner mot Möckeln.
(Om den kan intresserade läsa i Karlskoga Bergslag, hembygdsföreningens årsbok, som utkommer i veckan och då finns i handeln.)
Red.
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… och ”igår”: Mot sjön Lonnen
… och mot
sjön
Alkvettern
(KBH arkiv)

☼☼☼
Telefonförtydligande till annonssidorna:

Swedish Radio Supply 054 – 67 05 00
Mobinet 054 – 13 04 0
(Svårt att läsa texten i datorn? Gå upp till 200 % !)
13

14

15

(Betald annonsplats)

Media City i Värmland AB

Hit ska vi!
Den 2 december
Kl. 18.30!
Du kommer väl?
16

