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                           Klubblokalen Karba 
    

Medlemsblad för Radioklubben SK4IL         Nr 4, okt 2006       Årgång 28 
 

HHHööössstttnnnuuummmmmmeeerrr   
 

����Redaktör: Bo Kahnberg, SM4SEF, e-mail: sm4sef@ssa.se 
�  Klubbens hemsida: sk4il.sidan.nu.  Webbmaster Lars Stolpe, SM4FNK 
�  Nycklar till Karba: SM4KBC, SM4XFT, Christer Rydholm. Glöm ej larmet! 
 $    Postgiro 94 59 51-2 
 
Styrelse: ordförande: SA4AGR Johan Bodin, vice ordförande: Christer Rydholm, sekr: SM4FNK Lars 
Stolpe, kassör: SM4KBC Lennart Mellqvist, ledamot: SM4XFT Thomas Wallgren, suppleanter: SM4PCF 
Eero Väisänen & SM4YRS Andreas Stephan. 
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Redaktionellt 

Nu börjar inom kort 
höstvindarna vina kring 
våra antennstag och 
vårt kurande kring våra 
värmande slutsteg 
ersätter solens 
smekningar av våra 
operatörskroppar. Man 

blir lätt lyrisk efter en sån sommar vi har 
haft, men visst har vi varit värda den? 
Nu är det emellertid innetider och dags 
att blåsa lite liv i de varianter av vår 
hobby som med fördel utförs inomhus. 
En sådan är byggandets konst. Har du 
något häftigt projekt på gång, 
egenkonstruerat eller i form av ett  

 
 
användarvänligt kit? Varför inte försöka 
tillverka ett radiorör, från början?  
Denna tidning är i skriande behov av  
tekniskt vinklade bidrag, så var nu lite 
generös med dina fiffigheter, och delge  
oss andra stickproppsamatörer! 
 
Snart timar en av höstens spikade 
aktiviteter: höstmötet. Du kallas till det i 
separat annons. Varför inte dra till 
Karba och snacka lite radio mm? 
 
Vår eminente webbmaster har satt fräs i 
hemsidan som numera är pinfärsk och 
uppdateras då så behövs. Den låg nere 
några dagar i somras pga att den 
”spegel” som skulle kasta oss dit inte 
längre fungerade, men nu är allt igång 
igen. Följ bl a den spännande kampen 
om testpoängen bland klubbens 
slitvargar till contesters! 
Och, varför inte sluta dej till skaran? Det 
duger gott att bara köra då och då, och i 
den omfattning som känns kul. Vår 
strategi (som är hemlig!) är: bättre att 
många kör 100 QSO:n tillsammans än 
att en stn kör 100 QSO! Vadan denna 
märkliga matematik? 
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Jo, testreglerna är ju så konstruerade 
att vi då får väldigt mycket flera 
rutpoäng! 
Så – keep transmitting!  
 
Bosse/SM4SEF 
 

Licensskolk i 
styrelsen för SK4IL! 
SK4IL:s ordförande har haft en tuff 
vecka. QUA har ju som journalistisk 
målsättning att genom sin grävande 
journalistik avslöja oegengligheter i vår 
organisations topp!  
Det har därför konstaterats att vare sej 
klubbens högste förtroendevalde, ordf 
Johan/SA4AGR, eller någon annan 
ledamot av styrelsen, har betalat 
sändaravgift för 2006! 
Huruvida de har kontaktat PTS med en 
begäran om att – för att rädda vad som 
möjligen är kvar av heder och moral – få 
betala vad som sålunda inte betalats, är 
vid tidningens pressläggning okänt. 
Ordföranden har efter höga förebilder 
gjort sej oanträffbar för en kommentar. 
Styrelsen har emellertid att möta 
klubbens medlemmar vid kommande 
höstmöte, och får då stå till svars för sitt 
handlande i detta avseende. 
 
SM4SEF 
 

KRIS 06 
Kreativt Radiosamband I Sverige 
2006 
 
Redaktören deltog för första gången i 
denna sambandsmönstring efter finsk 
förebild härom helgen. Bakgrunden är 
att visa att vi sändareamatörer besitter 
såväl hårdvara (riggar) som mjukvara 
(kunnande) att snabbt ordna reserv-
samband om de ordinarie förbindelser-
na skulle fallera, vilket vi förstås går 
omkring och hoppas(?) 
  
Mönstringen är arrangerad så att en 
HQ-stn i huvudkommunen håller kontakt 
med distriktsvisa länscentraler (LC) och 

att enskilda klubbstationer (SK) eller helt 
vanliga operatörer av kött o blod (SA, 
SM) i sin tur kontaktar respektive 
länscentral.  
SM4-centralen, SA4DE, skulle på 80 m-
bandet kontaktas på 3670 var det tänkt. 
Men där låg ett baltiskt nät vid tillfället så 
det blev att ta till nödstrategin, dvs kalla 
upp HQ/SK0AR på 3650 direkt. Detta 
gick som smort, första anropet gav napp 
och dubbla 59+ rapporter (ja, vi körde 
snack-mode) och jag fick då veta att 
SA4DE (dvs LC4) var kraftigt störd vid 
tillfället. Någon stund senare tystnade 
dock det konkurrerande nätet och jag 
kunde för ordningens skull även köra 
SA4DE med SM4LLP vid talröret.  
Och resultatet då? Ja, enligt mitt 
förmenande så fungerar våra grejer 
UFB, såvida konditionerna är vettiga 
vilket de var denna gång. Jag förmodar 
att evenemanget återkommer årligen så 
då kanske vi kan sluta upp lite mera 
manngrant. Syftet är att varje kommun i 
landet ska kunna nås på det här sättet. 
Nu blev ändå Grums kommun noterad i 
loggarna. 
 
SM4SEF 
 

Styrelsemötet 5/10  
 
Loppisen visade sig bjuda ett litet 
överskott om 259,50 kr! Och därutöver 
det ovärderliga i att träffa lite trevliga 
hams förstås. 
Våra från tid till annan återkommande 
mastproblem aktualiserades genom att 
en amatör i Norrköping åter har hamnar 
i krig med grannar pga sin radiomast. 
En gammal klassisk anledning till 
trätomål grannar emellan. Känsligheten 
för för detta hos folk är ju inte mindre nu 
med alla 3G-master som växer upp, och 
den el-paranoia som odlas här och var. 
SSA har tidigare publicerat info om vad 
som gäller i bygglag och annat.  
 
Generellt gäller att en mast av måttlig 
höjd och som bara betjänar ett hushåll, t 
ex de master som bekläder våra tomter, 
inte kräver bygglov, givet att rimlig 
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hänsyn tagits till grannar. Har man 
emellertid (kanske i onödan) sökt 
bygglov finns genast risken att någon 
besvärar sig och kan få detta upphävt. 
Och då kanske det bara blir att plocka 
ner masten igen. Så här kanske det är 
på sin plats med lite uppvigling i social 
olydnads riktning: sök alltså inte bygglov 
i onödan! Kolla först vad som gäller.  
 
Sedan gäller den vanliga fromma 
förhoppningen: att grannarna är vettiga 
och inte har alltför mycket elektroniskt 
skräp hemma som medger avlyssning 
av vår trafik på allsköns icke-radio-
apparater.  
Hur i herrans namn ska man lyckas 
övertyga en i elektroniken okunnig 
granne som därtill befinner sig  i affekt, 
om att det inte är vi som stör utan 
grannen som otillbörligen lyssnar med 
sin LF-detekterande stereoanläggning? 
Amatörrörelsens pedagogiska pris 
tilldelas den som lyckas med detta! 
 
En annan grannlaga uppgift som vår 
styrelse hade att ta i, åtminstone att 
bereda inför kommande höstmötes 
avgörande, var riktlinjer för 
uppvaktningar. 
För att undvika godtycke och onda ögon 
från den ev förfördelade jubilaren som 
sett sig bortglömd av klubben och gått 
miste om en blomsterbukett levererad 
av IL-bud, har det setts som nödvändigt 
med vissa riktlinjer. Nu har vi haft 
sådana i många år, sägande att man 
bara grattar vid jämna årtal, men 
därutöver har varje styrelse lämnats i sin 
vånda. Dessutom har ju styrelsen inte 
alltid haft info om födelsedagar och 
därigenom inte haft kännedom om 
kalasen i bygden. 
 
Styrelseförslaget till kommande 
höstmöte blir därför:  
att inga andra uppvaktningar kommer att 
göras av klubben föranledda av 
födelsedagar, examina, barnafödslar etc 
fortsättningsvis. Däremot kommer 
klubben att kondolera då aktuell medlem 
går ”silent key”.  
 

Hur tycker du?  
Frågan kommer upp på höstmötet. 
 
Klubbens informationskanaler, dvs QUA 
och hemsidan var också på tapeten. 
Hemsidan har under Lasses varsamma 
fingrar uppdaterats och en ny funktion 
”Marknaden” har sett sitt ljus. Reglerna 
för denna är att annonser mailas till 
Lasse och läggs ut under max 4 mån. I 
första hand för medlemmar, i andra 
hand för blivande medlemmar! 
QUA har av tradition alltid haft ett rejält 
A4-format. Nu när alla andra drakar går 
över till mindre och behändigare fysiska 
format, kanske är det kanske även dags 
för vår tidning? Ordf har kontakter i 
riktning mot en A5-formatering av vår 
tidning.  
 
Styrelsen träffas nästa gång 2 nov kl 19 
och liksom tidigare är mötena öppna för 
medlemmar (som dock förstås inte äger 
rösträtt), så välkommen du också!  
Man får yttra sej! 
 
SM4SEF 
 

Höstmöte! 

 
 
Medlemmarna i SK4IL kallas till 
höstmöte torsdagen den 16 nov kl 19 i 
klubblokalen Karba, Grums.  
 
Förutom stadgeenligt val av 
valberedning, kommer frågan om 
riktlinjer för uppvaktningar att föreläggas 
mötet. Dessutom utlovas någon form av 
lockande begivenhet vilken annonseras 
senare på hemsidan och sunnebullen! 
Fika förstås dessutom! 
 
Välkommen 
Styrelsen, SK4IL 
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Jakt på okänd 
radiosändare vid 
klubblokalen 
- stor dramatik då medlemmar 
infångade illegal sändare 
 
Ibland kryddas våra torsdagskvällar av 
särskild dramatik.  
Den 12/10, vid rattande över 70-
cmbandet, och inte många kHz från vår 
egen repeaters utfrekvens, upptäcktes 
en hittills okänd bärvåg.  
 

Här har störningskällan upptäckts med god 
styrka även inne i bunkern. Christer R, SM4FNK 
och SM4KBC spekulerar om dess ursprung. 
 
Styrkan var ansenlig så det torde ha 
handlat om en rejält stark TX nånstans i 
grumstrakten. 
Av en händelse hade SM4SEF till sin 
70-cmtranceiver med en 3 elements 
pejlantenn vilken kom väl till pass i den 
pejlingsoperation som snabbt drogs 
igång. 
 

 
Ute i mörkret, bäringar tas. 
 

Snabbt erhölls skilda bäringar vilka 
tydde på att störningskällan sannolikt 
fanns i omedelbar närhet av klubb-
lokalen, och efter en stunds dramatiskt 
sökande med pejling och ficklampor 
upptäcktes en miniatyrsändare illa dold 
på marken.  
 

 
Här vid foten av en tall återfann pejlingsgruppen 
en dold radiosändare 
 
Anläggningen togs omhand och visade 
sej vara en enklare oscillator försedd 
med en GP och driven av batteri. Vem 
som placerat ut denna – och varför – 
var en gåta – en stund.  
 

 
En miniatyrsändare, antenn (GP) och ett par 
batterier återfanns, illa dolda vid foten av en tall. 
 
Det allvarliga tilltaget, påminnande om 
jakter på TIR-lastbilar, uppdykande 
grodmän från förmodade UA-ubåtar, 
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knarksmugglare och annat löst folk, 
visade sej vara framprovocerat av en av 
våra medlemmar vars identitet härmed 
skyddas, men kan erhållas mot SASE. 
 
SM4SEF, red och signalspanare 
 
 

Rättelse 
Under pressläggningen har uppdagats 
att någon skyldighet att betala 
sändareavgift inte längre föreligger för 
amatörradiosändare. Det tidigare 
rapporterade licensskolket i styrelsen 
framstår därför ej längre som 
klandervärt utan som helt i sin ordning!  
 
Rätt ska vara rätt och tidningen beklagar 
härmed att de falskeligen anklagade på 
detta sätt felaktigt förödmjukats. 
 
Red 

 

Höstens loppis. 

Ja, vi beställde bra väder och det fick vi. 
Vi hade dock glömt att beställa mycket 
folk. Det kom väl nästan bara de 
närmaste och vanliga besökarna som 
brukar komma till våra tillställningar. Vår 
ordförande ställde sig att elda under 
kaffebryggaren och korvgrytan. Den 
symboliska avgiften av tio (10) kr för 
varje baklucka visade sig vara en god 
investering. Det var mycket överblivet 
som bytte förvaringsplats. 

Som sagt, fick vi önskat väder. För att 
fördriva tiden mellan besöken hos 
Johan/AGR med korven och diverse 
bakluckor, genomfördes en mycket 
informell tävling i sporten 
transformatorkastning med mycket 
speciella regler. Det hela tog sig uttryck i 
en variant av boulle, dart och bowling. 
Ett mål placerades på marken och 
därefter måttades en lämplig startplats. 
Vid fullträff på målet var tävlingen 
avgjord. Nu inträffade aldrig detta utan 
det företogs mätning med meterstock. 
Hela metern kom inte till användning 

utan bara delar därav. Protokollet fördes 
av Johan – mellan kaffekopparna.  

 
Transformatorn var av typen ringkärna 
och kommer efter denna övning aldrig 
mer att användas för ursprungligt syfte. 
De yttre lindningarna tog svår skada av 
den omilda behandling som ett vertikalt 
fall med lite horisontell hastighet i tillägg 
orsakar. Det var många trådar som 
spretade åt flera håll innan tävlingen var 
avgjord. Tråkigt på en så trevlig 
komponent i övrigt. 
 
Första omgången vanns av SM4BGV 
(Bror om jag minns rätt) med ett avstånd 
på 36cm. Detta blev senare det 
vinnande resultatet. 
 
Andra kastomgången vanns av 
SA4AGR Johan med måttet 58cm. 
 
Och den avslutande omgången vanns 
av SM4XFT Thomas med 60 cm. 
 
Hmmm, kanske skulle omvandla 
avstånden från målet till delar av 
våglängder… 
 
Notarius publicus i sammanhanget var 
SM4PCF, Eero. Som måttstock 
användes mätutrustning som är 
kalibrerad mot Morokuliens måttnormal. 
För de som ej känner till denna normal 
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är det en av Eero i plåttaket inbyggd 
tumstock. 

Med vänlig hälsning Lasse/SM4FNK 

 

SK4IL- 
webben 
 
Nätmästare: 
SM4FNK 
 

QUA vill härmed slå ett slag för vår 
elektroniska broder, hemsidan. Lasse, 
SM4FNK har lagt ner en del jobb på att 
få hemsidan fräsch och uppdaterad. En 
hemsida med gamla sidor överges 
snabbare än en dålig älskare, så det 
gäller för oss alla att förse webbredak-
tionen med färska notiser och infall.  
Passar alltså härmed på att 
rekommendera denna moderna 
företeelse genom ett litet urval av vad 
man kan få sig till livs vid en surfning till 
sk4il.sidan.nu. Just det, inga www här 
inte! 
Klubbens tuffaste medlemmar jagar ju 
poäng åt klubben på flera förekom-
mande amatörband, och här följer en 
redovisning av läget per den 21/10. Kom 
dock ihåg att tabellen städse uppda-
teras månatligen med nya bedrifter. 
Ändamålet med denna redovisning är 
att sporra även DIG till stordåd. 
 

 
 
 

Så här ser det emellertid ut just nu: 
 
HF-trofen, dvs månadstesterna på 
40/80 m, t o m september: 
CW 
1. SM4SEF 1326 
 
SSB 
1. SM4HEJ 2274 
2. SM4SEF 1012 
 
2 m-trofen, t o m oktober: 
1. SM4GRP 186337 
2. SM4HEJ 155413 
3. SM4FNK   90086 
4. SM4SEF   43114 
 
Dessutom får klubben poäng av andra 
deltagare som inte är medlemmar i 
SK4IL, men listan ovan omfattar f n 
endast SK4IL-medlemmar. 
 

SK4IL/R 
- vår automatiske vän i etern tuffar på. 
Lennart, KBC, har företagit signal-
spaning och räckviddsmätningar genom 
en färd genom Värmland och därvid 
funnit repeatern körbar ända upp i 
Mangskog med 30 W och en liten 
magnetfotantenn på bilen. Våra 
testkämpar i Karlskoga lär också ha 
lyckats peta igång maskinen därifrån. 
Testa gärna när du är ute i bygden och 
rapportera till klubben så vi får en bild av 
körbarheten. 
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