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Medlemsblad för Radioklubben SK4IL
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SK4IL 30 år i luften
$

Redaktör: Bo Kahnberg, SM4SEF, Florav 41 664 32 Grums, 0555-102 15, e-mail: sm4sef@ssa.se
Klubbens hemsida: sk4il.sidan.nu. För hemsidan svarar klubbens webbmaster Christer Rydholm,
Nycklar till Karba: SM4KBC, SM4XFT, Christer Rydholm. Glöm ej larmet!
Postgiro 94 59 51-2
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Redaktionellt
God fortsättning på nya
radioåret som tillika är ett av våra
decennievis återkommande
jubelår!
Klubben bildades ju 1975, och
fyller således 30 år i år. Vi har
glädjen att fortfarande ha 4
medlemmar vilka var med vid
bildandet av klubben. Dessa är: SM4BOI, i vars
bostad klubben formellt såg dagens ljus,
SM4CTO, SM4HEJ och SM4EVL. Dessa
medlemmars trofasta lojalitet uppmärksammas
härmed. Då vi ju inte har hedersmedlemskap i
vår klubb, så får vi väl ändå säga att dessa
herrar ligger begreppet väldigt nära!
Redaktörens avbild ovan är uppskattningsvis
från tiden - t o m några år tidigare – för klubbens
bildande.
Mycket har hänt inom radiofronten sedan
signalen SK4IL först nycklades/modulerades till
en radiovåg, men mycket är sej likt. Vi har
förhoppningar att få igång – om inte exakt
samma rigg som klubben först beväpnade sig
med, så ändå – en gammal fin HW101 till
årsmötet. Själv kör jag ju HW101 från sommar-

QTH, men den är säkerligen inte det rätta
exemplaret ändå. Mina planer är dock att den
ska hänga med en tid, liksom den gamla fina
Drakelinen. Tillsammans med Uffe/SCF
direktimporterades för några år sedan några av
de viktigaste rören till dessa riggar – att ha i
reserv.
Sedan sist har jorden härjats av flera
demonstrationer rörande naturkrafternas
oövervinlighet: sydostasien förstås, och nu
senast ”Gudrun” (inte Kurt Olssons
triangelspelare utan orkanen).
Fortfarande sitter folk i kalla hus och eldar
fotogenkaminer etc, ringer på mobiltelefonerna
och lyser upp sig med stämningsfulla (?)
stearinljus och fotogenlampor. En omfattande
kommunikationskollaps inträffade. I dessa lägen
funkar inget annat än våra (reserveldrivna)
amatörriggar. Något att planera för?
Själv är jag rustad med det minimala elverk vi
beskrev i förra QUA, en fotogenvärmare och så
den befintliga braskaminen vars fläkt alltså kan
drivas med elverket (men även med 12 V-batteri
+ mojäng för omvandling till 230 VAC. Rustad till
tänderna således! Även om risken för
omfattande väderorsakade elavbrott lär vara
begränsade där jag bor, men andra
omständigheter kan ju sätta käppar i elhjulen.
Just den blåsiga helgen gjorde jag en rundtur
Trollhättan – Jönköping – Motala och åter, dvs
de stora sjöarna runt (inte på en dag kan
tilläggas). Vid passerandet av Trollhättan kunde
ett besök hos hemmafixarens favoritvaruhus
Harry Nyborg undvikas. Just då stod där ett
fullkomligt berg av samma elverk som jag
beskrev ovan, men nu till ett pris under 700 kr!
Antar att berget krympte snabbt de närmaste
dagarna.
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Flera av oss har börjat köra månadstesterna för
klubben, dvs testerna på kortvåg. Kom igen du
också! Kul test på vardera en enda timma för
CW resp foni!
Valberedningen har gjort ett fenomenalt arbete
så det är fullkomligt riskfritt att komma till
årsmötet den 24 dennes, vi ses då!
73 de SM4SEF/Bosse

IL-cupen 2004
Spännande in i det sista. KBC hack i häl på
fjolårsvinnaren SEF som dock övertygande åter
tog hem cupen. För den som inte känner till
denna elittävling så består den av antalet
inloggningar på klubbringen efter sunnebullen på
söndagsmorgnarna. Övriga lokalQSO:n räknas
inte. Slutresultatet för 2004 blev:

Ur nyckelknippan

1.
2.
3.
4.
5.
6.

SM4SEF, 23 inloggningar
SM4KBC, 21
SM4FNK, 17
SM4YRS, 4
SM4XFT, 3 och på delad plats nr
SK4IL/4, SM6CLU och SM4HEJ.
Samtliga med 1 inloggning.

Nu har redan IL-cupen 2005, startat, vem ska
vinna i år tro?

KV-statistik 2004
Den här gången presenteras ett par nyligen
införskaffade handpumpar. Ovanstående
exemplar är märkt J. H. Bunnel & Co, New
York, U. S. A. och är en liten smidig pump, hela
plattan den står på mäter 15 cm. Införskaffades
förra året på Eskilstunaloppisen och är behaglig
att nyttja men är lite glapp i axeln den är
upphängd i, ger inte den där distinkta härliga
feelingen vid anslaget av ett dit.

Körda QSO:n från klubbstationen SK4IL under
året:
1. SM4SEF
2. SM4KBC
3. SM4FNK
4. Christer R
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Övriga medlemmar lyser med sin frånvaro i
stationsloggen.

Följande kom i ett av de ezines jag får:
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Den här nyckeln är den senast förvärvade,
genom ett byte där livbåtspumpen fick avträdas.
Här handlar det om en mycket gedigen mekanik,
en njutning att fingra på. Monterad på en
marmorplatta, tung o fin. Antar att det är en form
av LM-nyckel.
Denna nyckel fick göra – om än begränsad –
tjänst vid sistlidna SKD. Fick jag inga poäng då
så är det inte pumpens fel!
I nästa nummer av QUA fortsätter jag botanisera
i mitt förråd av dessa musikinstrument.
SEF
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ÅRSMÖTE
Medlemmarna i Radioklubben SK4IL kallas härmed till årsmöte torsdagen den 24 feb 2005.
Mötet börjar kl 19.00 och äger rum i klubblokalen på Karba i Grums.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen
2 Frågan om mötet är behörigen utlyst
3 Val av ordförande för mötet
4 Val av sekreterare för mötet
5 Val av två justeringsmän/rösträknare
6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2004
7 Ekonomisk redogörelse för 2004
8 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 2004
9 Val av styrelse och suppleanter för 2005
- ordförande på 1 år
- 2 ledamöter på 2 år
- 2 styrelsesuppleanter på 1 år
10 Val av QUA-redaktör på 1 år
11 Val av revisor och revisorsuppleant på 1 år
12 Styrelsens förslag till budget för 2005
13 Fastställande av medlemsavgiften för 2006
14 Val till SSA:s styrelse (klubbens röst)
15 Motioner (skall vara styrelsen, gm kassören, tillhanda senast 14 feb)
16 Övriga frågor
17 Mötet avslutas.

Klubben bjuder förstås på fika.
Styrelsen hälsar välkomna till en trevlig kväll i vårt nya QTH. Särskilt välkomnar vi de
medlemmar som varit med sedan starten för 30 år sedan men förstås också de som ännu inte
varit här.
Har du svårt att hitta så ropa på 145.250.
Välkomna!
Styrelsen SK4IL
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Verksamhetsberättelse för radioklubben SK4IL verksamhetsåret
2004
Klubben hade vid årets utgång 34 medlemmar innebärande oförändrat antal medlemmar.
Årsmötet, den 24/4 lockade 10 medlemmar varvid följande styrelse och övriga funktionärer valdes:
Styrelse under verksamhetsåret 2004
Ordförande SM4XFT Thomas Wallgren (1 år)
Ledamöter
SM4FNK Lars Stolpe (2 år) och SM4SEF Bo Kahnberg (2 år)
Suppleanter Förste suppl SM4XFM Mikael Wallgren och som andre suppleant SM4PCF Eero Väisänen
(1 år vardera)
Redaktör för QUA: SM4SEF Bo Kahnberg (1 år)
Revisor
SM4KAV Per Ewerlöf (1 år)
Revisorsuppleant SM4SCF Ulf Olsson (1 år)
I samband med årsmötet fick vi en demonstration av programmet HF-log av SM5UFB. För att kunna
genomföra detta erhölls resebidrag från SSA.
Styrelsen har under verksamhetsåret, dvs mellan årsmötena, sammanträtt vid 10 tillfällen. Dessutom
kallades till ett höstmöte 11 nov för väljande av valberedning vilket denna gång lyckades.
Våra torsdagskvällar har varit regelbundet besökta av 3-7 medlemmar.
Flera medlemmar kämpar med den äran med testkörning, sedan tidigare i NAC (nordiska
aktivitetstesterna) på 2 m, 70 cm, 6 m och även på ännu högre frekvenser. Flera icke-medlemmar
krediterar vår klubb sina poäng, men det är längesedan vi lyckades bli bäst i SM4 bland klubbarna. Sedan
CW-kraven slopades 20 april har intresset för kortvågen självfallet ökat vilket även avspeglats i en ökad
testkörning på månadstesterna.
Den traditionella expeditionen till Värmskog ägde rum 8-9 maj med övernattning i 20-mannatält av
SM4FNK, SM4PCF, SM4SEF och Christer R.
Klubben representerades av flera medlemmar vid distriktsmötet i Karlstad den 3 april. I samband därmed
avtackades SM4CQQ som slutat som DL.
Vår gamla loppistradition hölls vid liv och den 5/6 lockades ett acceptabelt antal besökare till Karba för att
byta grejor, äta och dricka, samt träffa likasinnade.
Vi avstod från fyrweekenden under hösten då vi inte kunde disponera fyren på Hammarö Skage detta år.
Istället kördes portabeltesen av SM4FNK och SM4SEF från Segmotrakten.
Morokulien aktiverades åter av vår klubb 28-29 aug, denna gång med begränsad anslutning. Endast
SM4KBC och SM4FNK visade den uthållighet som krävs och bemannade stationen ett dygn.
Repeaterprojektet har tyvärr trampat vatten. Det ursprungliga utförandet måste läggas på hyllan
(utnyttjandet av en gammal skrotat repeater) och istället inriktar vi oss på betydligt modernare materiel.
När detta skrives återstår främst införskaffande av antennfilter.
QUA, vår klubbtidning, har planenligt utkommit 4 ggr under året. Vi utbyter tidningar med klubbarna i
Karlstad och Karlskoga samt distribuerar den även till SSA-bulletinens redaktör liksom till DL4.
Under året har QUA lagts ut på klubbens hemsida i pdf-format och alla medlemmar som delgivit oss en
fungerande e-postadress får en avisering och en länk till tidningen. Vi har även gått över från att skriva ut
den på kopiator till att skriva ut på datorskrivare. Detta tar längre tid men ger bättre kvalitet. Vår kopiator
är inte i bästa form längre.
Flera medlemmar medverkar vid olika sambandsaktiviteter under året vilket ger en fin PR för vår hobby.
Styrelsen SK4IL
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FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2005
INKOMSTER

Medlemsavgifter (30 st.à100 kr.+1.à 150 kr.)
Lotter + Försäljning
Auktion
Gåvor / Bidrag
Ränta
Kurser / Diverse

SUMMA

TOTALT

3 150,00 kr

INKOMSTER / BUDGET

3 150,00 kr

Eget Kapital från 2004

6 381,00 kr

Totalsumma

UTGIFTER
Lokalhyra 2003
4*265 = 1060
SSA.avgift /PTS. Avgift à 440
Förbrukningsmateriel
Porto QUA 30*4,80*4=576,00 Kr
Tillbehör / Tidskrifter
Utrustning / Inventarier
Kursverksamhet /Klubbaktiviteter
Gåvor / Diverse
Avgift postgirot

Totalsumma Utgifter

9 531,00 kr
15 912,00 kr

Förslag till 2005 Verklig 2004
1 060,00 kr
440,00 kr
225,00 Kr
576,00 Kr
- kr
200,00 kr
1 000,00 kr
200,00 kr
310,00 kr

(440,00 Kr)
(0,00 Kr)
(501,00 Kr)
(0,00 Kr)
(608,00 Kr)
(330,00 Kr)
(310,00 Kr)

4 011,00 kr

Behållning till 2006

5 520,00 kr

Minskning av eget kapital

861,00 kr

Radioklubben SK4IL
c/o Lennart Mellqvist
Syrenvägen 8
S-664 32 GRUMS
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Aktuell medlemslista SK4IL
Call

Namn

Adress

Postadress

Tel nr 600 ohm ¤ mobil

SM0WMX
SM4ALK
SM4BOI
SM4CFL
SM4CTO
SM4DTL
SM4DZR
SM4EVL
SM4FIF
SM4FNK
SM4GRP
SM4GT
SM4HEJ
SM4JEW
SM4JUS
SM4KAV
SM4KBC
SM4PCF
SM4RKS
SM4SCF
SM4SEF
SM4THI
SM4UKL
SM4WGD
SM4XFE
SM4XFM
SM4XFT
SM6CLU
SM6XFX
SM4YRS
SM6YWN

Rigemo, Niklas
Norrman, Ingemar
Sundin, Olle
Olsson, Jonny
Österberg, Börje
Sörensen, Verner
Falkenström, Christer
Kalander, Sven
Holmqvist, Veikko
Stolpe, Lars
Bergendahl, Kjell-Göran
Weiss, Anders
Wiklund, Sven-Ove
Johansson, Bengt-Åke
Åström, Rolf
Ewerlöf, Per
Mellqvist, Lennart
Väisänen, Eero
Cranning, Lars
Olsson, Ulf
Kahnberg, Bo
Persson, Hans
Andersson, Tage
Odesten, Peter
Wallgren, Maria
Wallgren, Mikael
Wallgren, Thomas
Lönnqvist, Lennart
Öberg, Sven
Stepan, Andreas
Tena Sirvent, José
Wallgren, Johan
Wallgren, Anna
Rydholm, Christer

Eskaderv 8, 4 tr
Ö Gustavsbergsg 16
Dalsängsv 15
Trollstigen 7
Hästhovsg 3
Kolmilev 10
Box 120
Ö Gärdesg 16
Lövåsv 2
Högalidsg 36
Eldansnäs, Hagen
Backg 24
Skruvstav 308
Hagalund, Arnön
Salviav 14
Västra Raden 26
Syrenv 8
Stammon, Hörnet
Ilbäcken 122
Gettjärn 88
Florav 41
N Skarbol, S Haget
Åshammar 101
Andvägen 11
Norrängsg 12
Mellangårdsv 13
Norrängsg 12
St Ambjörntorp
St Bergsg 15 A
Herrgårdsg 13 A
Nylandsgård 2
Norrängsg 12
Norrängsg 12
Vinkelg 8

18354 Täby
65345 Karlstad
66052 Edsvalla
66733 Forshaga
65345 Karlstad
66032 Edsvalla
66502 Fagerås
66434 Grums
67040 Åmotfors
66143 Säffle
66196 Långserud
65344 Karlstad
66050 Vålberg
66057 Väse
65351 Karlstad
652 27 Karlstad
66432 Grums
66992 Deje
78051 Dala Järna
68693 Sunne
66432 Grums
66296 Svanskog
66591 Grums
66193 Säffle
66050 Vålberg

¤0707550414
054-564842
054-544388
054-870804
054-566549
054-157079
0554-15227
0555-12382
0571-30140
0533-13347 ¤0730586593
0533-50018
054-568490
054-547978 ¤0707227624
054-845014
054-534377
0555-91000 ¤0705520154
0555-61430 ¤0707550221
705119845
0281-13100 ¤0733789423
0565-43074 ¤0702053582
0555-10215 ¤0703542170
706723789
0555-72010 ¤0102311558
0533-40500
054-547602
¤0702408608
054-547602 ¤0705526057
0515-720084
0506-16661 ¤0702386719
054-214470 ¤0706114470
0520-660502
054-547602
054-547602
0555-30237 ¤0706211892

Meddela styrelsen om något inte stämmer!

Kalendariet
13/2
24/2
1/3
8/3
3/3 kl 19
12/3
19/3
5/4
12/4
16-17/4

Månadstest KV
Årsmöte
Aktivitetstest 2 m (NAC)
Aktivitetstest 70 cm (NAC)
Styrelsemöte
Distriktsmöte Örebro
Loppis Eskilstuna
Aktivitetstest 2 m (NAC)
Aktivitetstest 70 cm (NAC)
SSA, årsmöte mm Karlsborg

Glöm inte medlemsavgiften till klubben, senast
1/3!

66050 Vålberg
52104 Gudhem
54533 Töreboda
652 24 Karlstad
46395 Lödöse
66050 Vålberg
66050 Vålberg
66440 Slottsbron

Sunnerepeatern SK4AV/R behöver en
ansiktslyftning! Stöd projektet genom en slant till
postgiro 43 17 44-2, skriv ”SK4AV” på talongen!

IL-marknaden
Säljes:
Scanner, AGFA SnapScan 1212P

En parallellportsscanner komplett med rubbet
som den köptes med, dvs programvara inklusive
OCR-program (skapar ordbehandlingsfil av
bilden) och nätdel.
Billigt som attan, 100 kr.
Bosse, SM4SEF

