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Redaktionellt 

 
.Bäste IL-are! 
Vi tycks just ha överlevt 
en av samtidens allra 
vidrigaste mars-
månader! 
Denna tidning företräder 
från och med nu en 

glasklar anti-snö och anti-vinterhållning och 
kommer alltid att plädera för varmare klimat. 
Om nu växthuseffekten verkligen finns, låt 
oss då elda på så mycket vi kan för den har 
då inte visat sej här på våra breddgrader 
än. När jag nu har fått deklarera min och 
tidningens hållning i denna klimatfråga 
(vilken ju inte behöver vara ägarnas, dvs 
klubbens – ty jag skriver ju fortsättningsvis 
dessa rader utifrån positionen som fri 
skribent) ska jag istället ägna mej åt vår  

 
 
radiohobby och vad som sedan sist har 
timat i klubben. 
Vi har haft årsmöte, under sådana 
omständigheter att bl a kvällens attraktion – 
SM4DTL/Verner, som hade planerat ett 
anförande - körde fast och måste återvända 
hem, men mer från årsmötet på annan plats 
i denna QUA. 
Torsdagskvällarna rullar på, en och annan 
aktivitet återfinns där, liksom testkämparnas 
härjningar på ultrakorta och korta vågor. 
Varför inte hoppa med du med? 
Några rader från distriktsmötet 1 april finns 
också att ta del av. 
Vår nye webbmaster SM4FNK har snickrat  
på hemsidan och gjort den till en dynamisk 
sajt. Lasse kommer bl a att kontinuerligt 
lägga ut uppdaterade testlistor där vi kan se 
våra prestationer nära nog i realtid. Tag för 
vana att bedriva lite omvärldsspaning på 
sk4il.sidan.nu så missar du inga godbitar 
ur klubbens smörgåsbord!  
Vi har konstaterat att vad klubbens 
informationsstrategi beträffar så går 
rågången ungefär så att det som är på 
gång annonseras på hemsidan och förstås 
även på klubbringen och ibland via SSA-
bullen, medan det som redan hänt kommer 
i QUA. 
Distributionen av pappers-QUA kommer 
fortsättningsvis att sponsras av Mobinet 
som samtidigt passar på att bilägga 
produktinfo/reklam för sina amatör-
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produkter. Avtalet är värt en hel del för en 
liten klubb! Liksom tidigare levereras 
inkommande QSL-kort (till dig som angett 
SK4IL som mottagande klubb för dina kort) 
via tidningsutskicken.  
Pappers-QUA kommer i sitt grundformat att 
vara utan färg (annat än i de färgsprakande 
verbaliseringarna förstås). Du som tar den 
via nätet får som bonus istället en möjligen 
färgrikare tidning. Då ingen av oss lär bli 
yngre och försedd med allt skarpare 
örnögon, har vi på enträgen läsarbegäran 
gått upp till 11-punkters Arial som typsnitt i 
huvuddelen av QUA. Vissa inslag kan 
emellertid förekomma i gamla 10-
punkterslayouten. Återigen har nätläsaren 
här en fördel, bara att ändra storleken på 
den egna skärmen förstås. 
 
 
 

 PSE QSL!  
Eller hur är det med ham 
spiriten? 
 
Jag har under en tid sysslat med att lägga 
över körda call i ett dataprogram från gamla 
tiders kortregister. Nu är detta 
mastodontarebete klart och medger vissa 
reflektioner. 
Ett QSO är inte fullbordat förrän begärda 
QSL-kort är skickade heter det ju (eller 
hette kanske man ska säga). En del i den 
gamla fina hederskodexen för 
radioamatörer.  
Slentrianmässigt QSL-ande menas nu inte 
utan de tillfällen då man faktiskt önskar en 
bekräftelse på en kontakt, sannolikt för att 
kunna söka ett åtråvärt diplom. 
Nu är det si och så med denna ham spirit. 
Och med mitt oerhörda material kan jag 
utan att tveka utkora dels den bästa ham-
spiritnationen, dels den sämsta. 
Mest benägna att skicka/besvara QSL är 
våra sydliga DL-vänner! Helt outstanding 
faktiskt. Ingen annan nation kommer i 
närheten, inte ens våra egna SM/SK/SL-
stns! 
Lika klart utmärker sig stationer med UA-
och besläktade call-serier. Häri inkluderas 
alla forna sovjetstater. 
Mot denna dystra bakgrund är det än mer 
imponerande att jag lyckats förvärva R-100-
diplomet, även om det skedde i sista 
momangen, just innan sovjetstaten bröt 
samman. Diplomet gavs ut för körda 100 

oblaster nämligen. Dess efterträdare på 
diplomområdet är att köra alla ryska 
oblaster. Med tanke på Igor, Vlad, Sergs 
och companis dokumenterade ovilja att 
korrespondera medelst kort får man väl 
ompröva denna ambition. 
 
 
SK4IL:s nye ordförande: 

SA4AGR 
Namn: Johan Bodin, 
elektronikingenjör 
Bor: Skattkärr men 
kommer ursprungligen 
från Långserud 
Familj: sambo Marith 
Sätt att skaffa pengar 
till radioprylar: 
Säljare hos Profec i 
Torsby, elektronik-
komponenter. Kommer 

att veckopendla Torsby – Skattkärr. 
 
Johan har gjort en kometkarriär inom vår 
ärorika och traditionstyngda hobby. Innan 
han valdes till klubbens sjätte ordförande 
hade han faktiskt blott ett år bakom sig som 
licensierad ham och som SA4AGR. 
Annars infekterades Johan sannolikt av sina 
bägge morbröder CHO och ETX vilka bar 
radiovirus och första projektet lär ha varit en 
dipol av högtalarsladd och elstängseltråd. 
Början av radiokarriären inleddes som 
brukligt med att radiospana på kortböljorna 
innan 11-metersaktiviteterna tog fart i 
körkortsåldern. Vid det laget började 
SM4YRS figurera kring vår nye president 
och Andreas gjorde tappra försök att förföra 
Johan in på den smala radiovägen, dvs bli 
”riktig” amatör. Andreas/YRS pluggade in 
cert-teorin 2003 men Johan föll inte för 
uppgraderingen förrän ett par år senare, 
men 2005 blev han SA-signalförsedd. 
Nästan direkt värvad till vår fina klubb 
dessutom.  
Maskinparken består än så länge av en 
traskesnakker (Yaesu VX7R) men CEPT2-
licensen medger ju kortvåg, och med frivillig 
förvisning till Torsby kanske det blir HF från 
hans vecko-QTH så småningom. 
Som tekniker är det förstås 
teknikperspektivet som råder och Johan 
pysslar ofta med hårdvarunära 
programmering. Bygga och söka 
radiotillämpningar med de digitala alstren 
står således högt i kurs. Någon ytterligare 
variant av amatörradio har än så länge inte 
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hamnat på Johans radiomeny, men han 
säger sej till all lycka gilla ”grönsaker”, 
något som denna tidskrifts redaktion 
hängivet pläderar för. 
Som alla större härförare har även vår 
ordförande ett valspråk: ”Mer radio-
aktivitet åt folket”. Denna slogan föreslås 
härmed som ”rogerpip” i vår repeater, på 
CW och i 300-takt! 
 
 

I begynnelsen var tråden – 
eller en 600 � - kväll på 
klubben 
 
Det är en radioklubb, och erkannerligen då 
en sändareamatörklubb vi har, men det 
duger inte att tappa grunderna för 
telekommunikation! 
Själv gjorde jag de första erfarenheterna av 
fjärrkommunikation på egen hand med hjälp 
av ett par burklock, en rulle snöre och ett 
par tändstickor och kunde förfäras av att 
höra min systers röst i burken, om nu snöret 
var nog spänt förstås. 
Sedan följde det ena på det andra.  
Torsdagen den 9 mars var temat 
kommunikation medelst tråd på vår klubb.  
 
I tidernas begynnelse för redaktören av 
denna tidning, utvecklades sålunda snöret 
och burklocken mot allt mer sofisikerade 
trådsystem. Inspirationen var den goda 
modern som hela sin yrkestid jobbade på 
lurverkets manuella växelstation i 
brukssamhället Boxholm. Dryga tusentalet 
abonnenter och därmed telefonnumer 
kunde hon förstås utantill, och åtskilliga var 
de kvällar då stationen var bemannad 
endast med modern och sålunda den 
nyfikne sonen (sedermera SM4SEF) fick 
visst spelrum i lokalerna. Boxholm var en av 
landets sista manuella växlar att 
automatiseras för övrigt. Det var riktigt kul 
att kolla alla möjligheter som fanns att ringa 
sig runt i omgivningen för att komma tillbaka 
till sig själv på en annan plats i växeln, 
förstås via de redan obemannade och 
automatiserade grannområdena. 
Men - tillsammans med några likasinande 
ville man förstås öppna eget. Vi bodde i ett 
glesbebyggt villaområde och kompisarna 
fanns lite omkring i området. Man ringde ju 
då för tiden inte i onödan via ”rikstelefon”. 
Närmsta kompisen, tillika grannen, förbands 
med 4 linjer och ledningarna slingrade sig 
allmer ut i området. Vi köpte s k ”telekabel” i 

120-metersrullar från någon som 
annonserade i Teknik För Alla på den tiden 
och telefonerna var till att börja med 
Televerkets stora väggapparater av plåt. 
Dom kostade 2 kr st och levererades som 
fraktgods med tåget från Hobbyförlaget för 
vi köpte ju ett skapligt antal av dessa tunga 
pjäser. I systemets glansdagar var 8 
abonnenter anslutna, samtliga tillhörde 
”ligan”. Alla var parallellt anslutna och 
gruppsamtal var således möjliga. Vi fick 
alltså veva olika signaler för att komma rätt, 
själv hade jag ”M” på cw-språket, övriga 
ringsignaler jag minns var T, O, A, N, L och 
F. 
Senare sålde Hobbyförlaget en 

bordsapparat som gav 
det hela en smidigare 
look. 
På lördagarna var det 
telefonförbud mellan kl 
17-18 vill jag minnas för 
då anslöt man till 

grammofonuttaget på den gamla ångradion. 
Då sändes nämligen trådradio – 
föregångaren till våra tiders lokalradio. Den 
som då vevade ut 80 V AC på linjen blev 
avstängd! 
Radiolyssnarna var flera än telefonabon-
nenterna, ytterligare 3 grannar, var då 
inkopplade. 
Programmen innebar klart plankade 
koncept från då rådande storebror, dvs 
nyheter, sport, grammofonmusik, tävlingar, 
radioteater (naturligtvis egenproducerad av 
egna teaterchefen Bengt – f ö numera 
infochef på större facklig riksorganisation). 
Själv ”råkade” jag belägga platsen som 
programdirektör hi hi. En egen variant av 
”Radio Mosebacke” (i vår tappning 
”Överföring från Radio Jämmerdalen”) 
åsamkade oss även lite skäll då vi nån gång 
gick väl långt i vår variant av humor.  
Ja, det var tider det. Den enda kvarvarande 
vevtelefonen från denna tid uppvisades 
denna trådkväll på klubben och fick göra lite 
tjänst igen. 
 

Grönsakstema 
 
Det andra temat under trådkvällen var en 
genomgång av fälttelefon m/37, ”fältapan” 
och televäxel 10DL. Växeln är en stryktålig 
tingest, det aktuella exemplaret, i 
författarens ägo, är försett med nog många 
bucklor för att bevisa att den gjort god tjänst 
under åtskilliga repövningar. 
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Normalt fungerar växeln i s k lokalbatterinät, 
dvs varje enskild telefon har eget batteri för 
mikrofonströmen samt vevinduktor för 
signalgivning. Telefonerna kan emellertid 
 

 
 
Bilden: televäxel 10 DL.2, vid tillfället krönt av en 
luformottagare.Visst är grönt skönt? 
 
lätt ändras till att gå i centralbatterinät, där 
ges signalen genom att luren lyfts, ingen 
vevning här inte. Nu lär det väl inte finnas 
sådana längre, men ändå. Genom att 
komplettera med en fingerskiva och genom 
att koppla om telefonen för centralbatteri-
körning, funkar den som en vanlig telefon 
om man klarar sej utan stjärna o fyrkant 
förstås. 
Till växeln kan anslutas i 10 anslutningar, 
telefoner eller externa linjer, och samtliga 
abonnenter kan samtidigt vara uppkopplade 
i samtal, dvs det finns 10 snören för lika 
många abonnenter. Annars är ju normalt 
antalet möjliga kopplingar i en växel färre 
än antalet abonnenter, och begränsas av 
just antalet snörenheter. 
Denna växel kan för övrigt utökas med 
ytterligare 14 nummer så ganska stora nät 
kan kopplas upp.  
Fördel? Garanterat QRM-fritt, svårt att 
avlyssna om man inte hittar tråden och 
framförallt: riktigt skönt ålderdomligt. 
För att ytterligare krydda kvällens gröna 
färgton kunde vi lyssna på en lufor-
mottagares fina mellanvågsbrus och pejla in 

NDB-fyrarna norr och söder om Karlstads 
airport. 
 
 

Grattis!  
säger vi till Christer Rydholm som liksom 
redaktören inleder sin certifikatflora med s k 
”D-cert”, dvs VHF-cert för marin telefoni. 
 
Ett femtiofallt GRATTIS utbrister vi även till 
SM4PCF Eero som äntligen uppnått en 
mogen ålder! 
 
Trams och skitprat! 
 
Enligt gamla B:90, som vi slaviskt följde 
tidigare, stadgades i mom 6.4.3 följande: 
"Trafiken skall vara begränsad till tekniska 
meddelanden i samband med prov och 
övningar eller till kommentarer av personlig 
karaktär, alltför oviktiga att befordra över de 
allmänna teleförbindelserna." 
På den tiden tänkte man sig alltså att 
meddelanden över "de allmänna 
teleförbindelserna" uteslutande ägnades åt 
väsentligheter, något man under senare tid 
kanske kan ifrågasätta.  
Nu gäller ju inte B:90 längre, så kanske får 
vi även säga något av vikt över radion, 
liksom vi även får använda "de allmänna 
teleförbindelserna" för skitprat? 
 

Enkel nödkommunikation 
 
Det är ju känt att i nödlägen kan man 
använda ett förenklat sätt att kommunicera 
med omvärlden. Exempel på detta är t ex 
den berättelse som OZ1CAR och OZ1RM 
ger oss i senaste SCAG News Letter. 
SCAG uttyds Scandinavian Activity CW 
Group, en förening således för telegrafister 
inom amatörvärlden, en förening som för 
övrigt fyllt 30 år och som firar detta bl a 
genom att köra med specialprefixet SC. I 
dagarna diskuteras sammanslagning av de 
två CW-föreningarna, SCAG och SMHSC, 
föreningen för high speed telegrafister i SM. 
Planen är att SMHSC blir en sektion inom 
SCAG, men såvitt jag vet är beslut ännu 
inte fattade om detta. 
Hur som helst, SCAG omhuldar förstås 
telegrafin som konstart och kommunika-
tionssätt, inte minst nu sedan CW-kravet är 
borttaget för att bli ham, det har paradoxalt 
nog ökat intresset för denna form av radio. 
Detta lite kort om SCAG. 



 5 

En betydligt enklare form är alltså den som 
understundom framtvingats av krigsfångar 
och kanske även förlista utåtsmän, kanske 
även andra. Metoden är skäligen enkel: 
man tänker sig bokstäverna A-Z (utom K 
som man antagligen ersätter med Q eller C) 
utplacerade i följande matris: 
 

A B C D E 
F G H I J 
L M N O P 
Q R S T U 
V W X Y Z 

 
Att man valt bort K men ändå har kvar både 
V och W beror väl antagligen på att 
uppfinnarens eget språk är annorlunda än 
vårt, och även engelska för den delen. 
Naturligtvis är det godtyckligt vilka 
bokstäver man använder sej av men det är 
förstås nödvändigt att alla har samma 
schema. 
 
Bland krigsfångar och andra inspärrade och 
isolerade  blev detta alltså enda sättet att 
kommunicera, t ex genom att knacka på 
väggen, vattenrör eller annat. Tanken var ju 
förstås att fångvaktarna inte skulle fatta vad 
som pågick eller helst inte heller skulle höra 
knackningarna. 
Hur gick då detta till? Jo, man knackade 
signaler bestående av 1-5 knackningar i en 
första grupp. Detta angav vilken kolumn 
man valt. Därefter åter 1 - 5 knackingar för 
att hitta rätta raden och där fann man då 
den signalerade bokstaven. Ett exempel: 
SM4 signaleras följaktligen så här: 
3-4, 2-3, 1-2, 4-5, 2-4, 1-1. Siffror får alltså 
bokstaveras. 
CQ signalerades enligt uppgifterna jag har 
genom att knacka något liknande da-di-di-
dah-dit, dvs /. Om den andra fången förstod 
vad det var fråga om svarade han med två 
knackningarna. Man avslutade med för oss 
bekanta "CU" eller "GBU" (God Bless You). 
Det berättas även i artikeln om alternativ till 
att knacka i vattenrör och annat misstänkte 
oväsen. Man kunde använda hostningar, 

harklingar o dyl speciellt då sådana ljud 
ibland kunde vara vanliga i fuktiga kalla 
källarhålor.  
Metoden är som sagt mycket enkel, men 
man måste förstås vara överens om hur 
bokstäverna är placerade. 
För den som vill läsa mera hänvisas till 
SCAG News Letter nr 121. 
 

Årsmötet 16 feb 2006 – 
Väderdramatik och ny 
ordförande! 
 
Årets stora generalmönstring i form av 
årsmötet bjöd redan innan på stor dramatik. 
Vädergudarna hade noga sett till att vi fick 
inleda med en 200 m lång promenad i snön. 
Vägen var blockerad av snö, en alltför 
vanlig företeelse denna hårda fimbulvinter. 
Bilarna fick därför parkeras efter vägen, 
med undantag för SM4XFT som tog rejäl 
sats och inte avskräcktes för att ev köra 
fast. Körde fast och fick vända hem gjorde 
däremot SM4DLT Werner som annars 
skulle varit mötets attraktion, men det får bli 
vid gynnsammare väglag. 
Nu hade ändå 9 medlemmar pulsat fram till 
mötet, kanske lockade av den utlovade 
smörgåstårtan. 
Valberedarna, SM4AYH och SM4FNK hade 
denna gång arbetat offensivt och tänkt i 
förnyelsens banor. Sålunda valdes 
SA4AGR till föreningens nye ordförande, 
välkommen till klubban Johan och grattis. 
Snabbt avancerat! 
Därutöver skedde smärre förändringar i 
styrelsens sammansättning i form av 
avancemang från/till styrelse resp 
suppleantplatser. SM4SEF fick se sig helt 
förpassad ut ur styrelsen och min position 
blir fortsättningsvis den fria skribentens! 
QUA-redaktörsskapet ville antagligen ingen 
annan överta, hi hi. Till revisor resp 
revisorsuppleant omvaldes SM4KAV och 
SM4SCF. Se f ö nedanstående figur som 
åskådligt redovisar rörelserna i styrelsen. 

 
 Styrelse 2005 Styrelse 2006, (mandattid) och funktion 
Ordförande  SM4XFT (ordf)     SA4AGR (1 år) 
Ledamot  SM4PCF     SM4XFT (2 år)  
Ledamot  SM4SEF (sekr)     SM4FNK (2 år) sekr 
Ledamot  SM4KBC (kassör)     SM4KBC (1 år kvar) kassör 
Ledamot  Christer Rydholm (v ordf)     Christer Rydholm v ordf (1 år kvar) 
Förste suppleant SM4FNK     SM4PCF (1 år) 
Andre suppleant SM4YRS     SM4YRS (1 år) 
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Och här är det formella protokollet: 
 
 

��������		
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�������������
���������
�
�� � � 2006-02-16 
    PROTOKOLL 
    ÅRSMÖTE 
 
 
Plats: Klubblokalen, Karba Grums. 
Närvarande: SM4HEJ, SM4XFT, SM4KBC, SM4FNK, Christer Rydholm, SM4AYH, SM4GRP, SA4AGR, 
SM4SEF. 
Tid: Kl 19.15-20.24.30. 
 
 
§1 
Mötet öppnades av ordf SM4XFT och förslag till dagordning fastställdes. 
 
§2 
Mötet befanns stadgeenligt utlyst. 
 
§3 
Till mötesordförande valdes SM4XFT. 
 
§4 
Till mötessekreterare valdes SM4SEF. 
 
§5 
Till justeringsmän och rösträknare valdes SM4HEJ och SM4FNK. 
 
§6 
Styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga) godkändes och lades till handlingarna. 
 
§7 
Kassören presenterade ekonomisk redogörelse för 2005.  
En förkommen verifikation från 2004 föranledde en brist på 144 kr. Detta belopp har tillfälligt tillskjutits av 
kassören men beloppet kan härledas till en icke bokförd frimärksutgift från 2004 då endast 3 QUA-utskick 
noterats trots att 4 utskick gjorts. Årsmötet godtog förklaringen och beslöt att justera bokföringen i enlighet 
med detta samt beslöt att kassören skall ersättas för utlägget 144 kr omgående. 
Årsmötet godkände därmed den ekonomiska redogörelsen. 
 
§8 
Styrelsen beviljades i enlighet med revisionsberättelsens förslag ansvarsfrihet för 2005. 
 
§9 
Val av styrelseledamöter och suppleanter. Valberedningens förslag föredrogs av SM4AYH. 
- till föreningens ordförande på 1 år valdes SA4AGR Johan Brodin 
- till ledamöter i styrelsen på 2 år omvaldes SM4FNK och SM4XFT 
- till förste suppleant valdes SM4PCF och till andre suppleant valdes SM4YRS 
 
1 år kvar har SM4KBC och Christer Rydholm. 
 
§10 
Till QUA-redaktör på 1 år omvaldes SM4SEF 
 
§11 
Till revisor och revisorsuppleant omvaldes SM4KAV resp SM4SCF på 1 år 
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§12 
Styrelsens förslag till budget för 2006 (publicerad i QUA nr 1/2006) godkändes med ändringen att 
budgeterade utgifter för porto 576 kr utgår då denna kostnad kommer att tas av Mobinet AB (avser 
utskicken av QUA). 
 
§13 
Medlemsavgiften för 2007 fastställdes efter votering till oförändrade 50 kr för junior (under 18 år), 100 kr 
senior samt 150 kr familj.  
Fem medlemmar biträdde detta förslag medan fyra medlemmar biträdde förslaget med 120 kr för senior, i 
övrigt oförändrad avgift. 
 
§14 
SM4YRS gavs fullmakt att företräda klubben vid SSA:s årsmöte i Luleå om han avser att åka. 
 
§15 
Inga motioner hade inkommit 
 
§16 
Övriga frågor: 

- SM4AYH informerade om att klubben inbjudes att tillsammans med FBU delta med samband vid 
Grumsmässan 27-28 maj. Planerna dock preliminära och kommer inte att medföra någon 
kostnad för klubben 

- SM4AYH föreslår att klubben instiftar två årliga vandringspriser för klubbens medlemmar. 
Årsmötet beslöt att det ena skall avse körda poäng på 2 m testerna och det andra körda poäng på 
månadstesterna på kortvåg 

- Repeatern fortsätter att gäcka oss, en förväxling i leveransen från JA innebär en månads 
ytterligare försening och den väntas nu anlända till SM 10 mars. 

- SM4AGR kan ev genom känningar i webb-branschen erbjuda klubben en placering av hemsidan 
inom ramen för en gratissatsning på föreningar. Dock bara på planeringsstadiet än. 

 
§17 
Ordförande tackade slutligen de tappra medlemmar som trotsat snökaoset och fotvandrat till lokalen för 
deras hängivna deltagande och det hela avslutades med utplånandet av en UFB smörgåstårta. 
 
 
Vid anteckningarna   Mötesordförande 
 
Bo Kahnberg SM4SEF, mötessekr  Thomas Wallgren SM4XFT, ordf 
 
Justeras    Justeras 
 
Sven-Ove Wiklund SM4HEJ   Lars Stolpe SM4FNK 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Radioklubben 

SK4IL 

Grums   
            
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2005. 
 
Styrelsen för Radioklubben SK4IL avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2005.  
Under året har klubben firat sina första 30 år bl a genom specialsignalen SA30IL vilken har använts vid 
klubbaktiviteter samt kunnat bokas av medlemmarna under året. Signalen var aktiv under hela året och 
har resulterat i en avsevärt högre aktivitet på banden.  
Av SRS fick vi låna en HW100 vilket var av föregångare till den HW101 som var klubbens allra första 
hembygge. Transceivern lyckades Christer Rydholm & Co få att fungera efter viss handpåläggning och 
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många brända säkringar. 18 QSO kördes, bl a USA, på den gamla riggen, samtliga på CW då mik 
saknades. 
 
Årsmötet hölls den 24 februari 2005 under ledning av mötesordförande SM4BOI Olle Sundin. 
Sammanlagt 12 medlemmar hade slutit upp till mötet vilket avhölls i klubblokalen. Klubben 
uppmärksammades i Värmlands Folkblad med en stort uppslagen artikel. 
 
Styrelsen har under året bestått av:  
 
SM4XFT Thomas Wallgren, ordf 
Christer Rydholm, v ordf 
SM4SEF Bo Kahnberg, sekr 
SM4KBC Lennart Mellqvist, kassör 
SM4PCF Eero Väisänen, ledamot 
 
SM4FNK Lars Stolpe, 1 suppl 
SM4YRS Andreas Stephan, 2 suppl. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt 11 ggr, vanligtvis första torsdagen i månaden. 
 
Höstmötet genomfördes 24/11 då till valberedning valdes SM4FNK Lars Stolpe, sammankallande, samt 
SM4AYH Stellan Karlsson, ledamot. SM4CVE Ulf var inbjuden gäst och berättade om en radioamatörs 
vedermödor samt visade allehanda egendomliga prylar. 
 
Medlemsantalet var vid årsskiftet 41 medlemmar, en fantastisk ökning under året med 7 medlemmar! 
 
Medlemsavgiften för 2005 var oförändrad 100 kr, för familj 150 kr och junior 50 kr. 
 
Klubbtidningen QUA. 
Redaktör för tidningen var SM4SEF, Bosse. Den utkom med 4 nummer under kalenderåret. Den 
sänds/utdelas till medlemmarna samt SK4RL, SK4KR med vilka vi utbyter klubbtidningar, dessutom till 
SSA-bulletinen och DL4. Tidningen publiceras i pdf-format på klubbens hemsida och medlemmar med 
känd e-postadress aviseras om möjligheten att ladda ner QUA därifrån. 
 
Hemsidan  
Hemsidan har under året bytt redaktör flera gånger och renoveringen av sajten återstår att göra. 
 
Repeater SK4IL/R 
Repeatertillståndet har klubben haft i över 2 år och förverkligandet av projektet har gått trögt. Klubben fick 
en ufb offert från Mobinet på en fabriksny kommersiell repeater och styrelsen beslöt anvisa 4000 kr för 
inköp förutsatt klanderfri funktion. Styrelsens mål var att under jubileumsåret 2005 kunna inviga repeatern 
men det målet har inte uppnåtts. Vi hoppas emellertid under 2006 förverkliga projektet och i skrivande 
stund hänger det på leverans av själva repeatern. Placering är klar på Gruvöns bruk. 
 
Repeater SK4AV/R i Sunne  
har renoverats under året och klubben bidrog med 500 kr till detta projekt. 
 
Fielddays. 
Den traditionella expeditionen till LME-gården i Värmskog 14-15 maj bjöd detta år på osedvanligt bra 
väder, rekordmånga övernattare, samt dessutom flera dagsgäster. Bl a kördes MS på 2 m av 
SM4RPP/SM4RPQ.  
Försöken att boka in oss på Lurö i samband med fyrhelgen stötte på patrull då övernattningsmöjligheterna 
var fullbokade. 
 
SJ9WL/LG5LG – Morokulien. 
Morokulienexpeditionen genomfördes 27-28 aug i sedvanlig god anda, övernattande operatörer var AYH, 
FNK och XFT. Dessutom flera dagsbesökare. Premiär för 6-m trafik denna gång samt för SSTV vilket gav 
en rejäl pile up. Klubbens tekniker reparerade dessutom 6-m-antennen.  
 
Sambandsuppdrag.  
En trogen skara av klubbens medlemmar har vid flera tillfällen tillsammans inom organisationen Samband 
Värmland SA4SV, ställt upp vid flera sambandsuppdrag. 
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Tester. 
Flera medlemmar och även medlemmar från andra klubbar ger oss värdefulla poäng i aktivitetstesterna. 
Vi har emellertid inte lyckats kväsa kollegorna i Örebro och Lindesberg denna gång. Några av oss kör 
även månadstesterna på kortvåg. 
 
Klubbkvällar. 
Aktiviteterna har varit ganska goda på torsdagskvällarna i klubblokalen. Vi ska emellertid försöka finna 
lämpliga temata och syften förutom det goda umgänget och förekommande kaffestunder. Olika 
byggprojekt tenderar att stanna på tankestadiet, men det kanske är gott nog? 
 
Information. 
Sprids till medlemmar 
# Genom SSA-bulletinen och/eller QTC ( större händelser ). 
# Genom ” QTC ” i samband med SSA-bullen på söndagarna över R7. 
# Genom QUA som kommer ut minst 4 ggr/år.  
# Genom klubbringen på 145,250 MHz direkt efter incheckningarna efter söndagsbullarna 
# Genom e-post till dom som lämnat fungerande adress. 
 
Klubbstationen. 
Under året har trafiken genomförts med både signalen SK4IL och SA30IL. Av loggarna framgår att 
trafiken under 2005 fördelas på klubbens flitiga operatörer enligt följande: 
 
 Kortvåg VHF och UHF  
Operatör SK4IL SA30IL SK4IL SA30IL Summa 
SM4XFT/ 
Christer R 

  116  116 

SM4KBC  67   67 
SM4FNK 1 52   53 
SM4SEF 2 44 1  47 
SM6XFX  8  1 9 
SM4AYH  8  1 9 
SM4RPQ  8   8 
SM4YRS  2   2 
SM4KAV   1   1 

 3 190 117 2 312 
 
 
SSA årsmöte i Karlsborg 
Sammanlagt 11 amatörer, men slutligen tyvärr endast 3 av dessa från vår klubb hörsammade erbjudandet 
om övernattning i Halna hos SM6XFX i samband med SSA:s årsmöte i Karlsborg. Från Halna kördes ett 
respektabelt antal QSO med jubileumssignalen och end 10 W. Från våra vänner i Karlskoga Radioklubb 
gratulerades vi med en egenhändigt komponerad tårta. 
 
Klubben representerades vid vårens DL4-möte i Örebro av SM4YRS Andreas. 
 
Sammanfattningsvis kan vi notera ett aktivitetsmässigt gott år, särskilt glädjande är förstås att vi under 
klubbens ”30-årskris” blev hela 7 fler i klubben. Aktiviteten på banden har också varit mycket hög och 
besöken i klubblokalen på torsdagskvällarna har varit många. Våra traditioner hålls vid liv: den årliga 
aktiviteten vid LM Ericssons födelsegård och höstens aktivitet i Morokulien. Vårt återstående stora projekt 
är vår repeater som återstår att få i drift. 
 
Grums i februari 2006 
 
Styrelsen SK4IL 
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Distriktsmötet i Karlstad 1 april 
 

 
 
Vårens (??) distriktsmöte gick av stapeln 
den råkalla lördagen 1 april och ägde rum 
hos SRS i Karlstad. 
Som vanligt undfägnades de tillresta 
hamsen med såväl kaffe o macka, som 
med korv o bröd under dagens lopp. 
Själva distriktsmötet leddes av vår 
avgående DL4, SM4VZK Andreas med 
benägen assistans av vice DL SM4UNJ 
Magnus och ägnades nästan helt åt en 
genomgång av det förslag till ändrad 
organisation och ändrade stadgar för SSA 
som presenterades i särskild bilaga till QTC 
marsnummer. 
  

 
 
Bilden: fr v vice DL SM4UNJ, Magnus, som 
lyckades blunda på varje bild jag tog. I mitten 
avgående DL SM4VZK Andreas och t h 
tillträdande DL, vår egen värmlänning SM4HBG 
Rolf. 
 
Men dessförinnan informerade Andreas om 
senaste nytt från SSA-styrelsen. Den gamla 
frågan om utökat 40-metersband var åter 
uppe men än ser det inte ut som vi får mer 
utrymme där, fortfarande finns BC-QRG på 
bandet, även avsedda för SR. Men det lät 
som om bandet ändå kommer att vidgas 
2009.  
 

 
 
6-metersbandet kommer att öppnas i den 
takt nedläggning av band I-sändare för TV1 
äger rum. För vår del besväras vi ju av 
Örebro och Skövde på det här bandet. 
Det finns ett förslag om ett Amatörradions 
hus och planerna det slipats på. Detta 
skulle förstås inrättas i huvudstadens närhet 
och innehålla bl a SSA:s kansli. 
Projekteringen av detta har emellertid 
stoppats. 

 
Bilderna: QL återseende, SM4DDY/Rolf, som i 
högsta grad är ansvarig för redaktörens 
amatörstadus genom T-certkurs 1986-87.  
Till höger, en av värdarna, SM4FotPeDal/Roy. 
  
Den som noga läst sin QTC har säkerligen 
sett vilken flora av anropssignaler vi numera 
kan identifiera oss med, på gott eller ont, 
därom råder skilda meningar. Nytt i 
sammanhanget är s k  ”Vanity calls”. Själv 
körde jag häromdagen SE5E på CW och 
fick förstås fråga om innan jag fick rätsita 
på alla prickarna. 
Koordinationen av repeatrarna lär inte 
fungera helt perfekt, verkar som SSA har 
lagt ner sin roll härvidlad, men det avråds 
från att hejdlöst inrätta egna repeatrar hur 
som helst, kontakta DL och/eller VHF-
funktionären inom SSA först! 
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Så var det då dags för huvudtemat: 
organisations- och stadgeförslagen. Denna 
genomgång var förstås så omfattande att 
jag här avstår från detaljer och hänvisar till 
den text som finns i QTC. Den stora 
nyheten är emellertid den radikala 
minskningen av styrelsen från 14 till 5 
ledamöter, där distriktsledarna samt övriga 
funktionärer inte längre kommer att ingå 
utan kopplas till en ledamot i styrelsen som 
har att bevaka resp fackområde.  
Reformen sägs vara den mest omfattande 
på 50 år. 
Nödvändigheten av reformer och 
förändringar beskrevs av DL på följande 
sätt: 
Största hotet mot nytänkande har cykelns 
uppfinnare varit. Då reducerades nämligen 
inaveln i bygderna och inavel kunde 
understundom resultera i en avvikelse, 
tillräckligt tokig för att i sig utgöra potential 
för nytänkande!Så är det med det! 
 
För vår distriktstillvaro innebär förslaget att 
DL kommer att väljas direkt på 
distriktsmöten.  Hittills har årsmötes-
deltagare kunnat samla obegränsat antal 
fullmakter, men nu vill man begränsa 
antalet till 5 för varje mötesdeltagare.  
Officiella kanaler för spridande av info från 
SSA är fortsättningsvis hemsidan och QTC. 
SSA-bulletinen åtnjuter ej officiell status.  
Förslaget innebär en ”rejäl jordfräs i 
strukturen” för att citera DL och vid en 
snabbenkät i salen bland de femtitalet 
närvarande var stödet massivt för förslaget. 
Slutligen presenterades vår störnings-
funktionär SM4MWH Leif Schönning, 
Karlstad. Honom ska vi rådfråga vid ev 
QRM/BCI/TVI. 
Distriktsmötet o höst går av stapeln på icke 
namngiven plats i Dalarna och då kommer 
SM4HBG Rolf Tjäder att vara vår DL! 
Rolf kommer för övrigt att åka till Luleå på 
vårens SSA-årsmöte och medför bl a min 
fullmakt. 
Efter detta vidtog en promenad genom SRS 
imponerande verkstäder och butik. Den 
som vågade bjöds bl a på möjligheten att 
pröva på att löda ytmonterade atomstora 
komponenter.  
 
Bakluckeloppisen ville dock inte riktigt ta 
fart, därtill var antalet knallar kanske för 
litet. 
 

På gång i klubben 
 
6-7 maj - LME 
Traditionsenligt sluter vi upp till en field-helg 
i Värmskog hos LME 6-7 maj. Övernattning 
i tält anbefalles förstås. I samband med 
detta kör vi mycket radio, bl a går SL-testen 
på lördagen. 
 
21 maj – portabeltesten, våromgång 
 
Läge för att dra ut i bushen?  
 
27-28 maj - Grumsmässan 
 
Vi gör tillsammans med FBU en 
sambandsdemonstration vid ishallen i 
Grums. 
 
19-20 aug – fyrhelgen 
 
I år planerar vi att aktivera en lämplig fyr i 
närheten, exakt plats än inte bestämd. På  
söndagen går dessutom portabeltesten. 
 
2/9 loppis på Karba 
 
Dags igen för en riktig SK4IL-loppis.  
 
Dessutom förstås de vanliga 
aktivitetstesterna på VHF/UHF samt 
månadstesterna MT på kortvågen. I alla 
dessa grenar tävlar vi för klubben i år! Gör 
det du också! Kontinuerligt uppdaterade 
resultatlistor publiceras på hemsidan. 
 
 
Så till slut, en vårbild från Wickes QTH. 
Genom att ihärdigt skotta sig fram på 
tomten har han funnit den ultimata platsen 
för solbadet! 
 

 
 
 


