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Redaktionellt
Det blir en femte QUA i
år! Denna 25-procentiga
bonus får ses som klubbens julklapp till medlemmarna! Med detta är
det åter dags att önska
alla en fröjdefull jul, gott nytt år etc.
Klubben har strävat vidare och står inför
sitt 32:a levnadsår, och denna klubbtidning går vid årsskiftet in på sitt 29:e
utgivningsår! Vi lär vara den äldsta
fortfarande utkommande klubbtidningen
i SM4-distriktet enligt förrförre DL 4,

SM4CQQ/Lennart. Det förpliktar!
Det 29:e året innebär dessutom en
övergång till vikt format i A5-storlek.
Samarbetet med Mobinet innebär att så
är möjligt.
Alltfler läser kanske på nätet istället i
takt med bredbandsinförskaffandet, och
vill kanske inte ha papper i lådan.
Meddela oss då detta så lyfter vi ur
adressen och spar porto. Avisering
kommer att ske som tidigare genom ett
litet mail så du missar inte senaste
flasharna och scoopen (journalistisk
jargong)!
Kommande årsmöte vankas det stadgeändringsförslag. Detta kommer föstås
att informeras om i kommande utgåva
av QUA. Ändringarna är bl a motiverade
av en modernisering av styrelsearbetet.
Nu ska jag gnälla igen! Varför i hela
fridens namn sitter alla medlemmar och
håller på sina goda ideer och funderingar? Nog svänger det fortfarande i
hjärnvindlingarna?
Hittade i den vetenskapliga (???)
litteraturen en hjärnkarta och har
förgäves sökt efter centra både för att
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skriva bidrag i klubbtidningar och för att
upphetsas av byggprojekt. Men kanske
kan någon av de större centra man kan
se i mitten och uppåt tänkas rymma en
smula av detta åtråvärda innehåll?

Kan väl för övrigt misstänkas att
ovanstående bild är framställd och
spridd av dom som hyser avund på vår
(avser här den manliga delen av
befolkningen) förmåga till fokusering,
dvs att koncentrera sej på en sak i taget
och inte förlora sej i för många
samtidiga uppmärksamhetsfokus.

Höstmöte och grönfoder
Höstmötet den 16 nov lockade inte
såvärst många medlemmar. Icke desto
mindre fattades en rad kloka beslut.
Huvudpunkten var stadgeenligt att utse
en valberedning som skall förbereda
kommande val vid nästa årsmöte.
Valberedare blev SM4FNK/Lasse och
SM4SEF/Bosse. Medlemmar med
uppfattningar om styrelsens kommande
sammansättning torde vända sig till
dessa innan årsmötet!
NIL grattis!
En annan punkt som annonserats i
kallelsen gällde riktlinjer för firande av
födelsedagar mm. Då styrelsen inte har
kännedom om våra respektive födelsedagar, är det mera lämnat åt slumpen
vilka som hedrats med en blomsterkvast
vid fyllda jämna år. Denna orättvisa har
nu åtgärdats. Enligt styrelsens förslag
beslöt mötet att fortsättningsvis inte från
klubben gratulera oss hur jämnt vi än
fyller! Dock, då liemannen gjort en
hemtagning vid definitiv QRT/silent key,
kommer klubben att kondolera. Detta
förutsätter förstås vetskap om
händelsen.

Det får vara hur det vill med detta nu.
Nu återstår att läsa resten av tidningen
och den mer seriösa delen. Men kom
ihåg, får jag inga bidrag så blir jag än
värre med sånt som du nyss läst!
73 och God jul!
Bosse/SM4SEF, editor

Månadsmöten varannan månad
För att innan detta nu inträffar, ändå få
lite mera aktivitet i klubben, beslöt mötet
också att (också detta enligt styrelsens
förberedda förslag) att kalla till
medlemsmöten varannan månad.
Däremellan avhålles styrelsemöten vilka
alltså blir hälften så många
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fortsättningsvis. Detta har bedömts
tillräckligt.
Ny budgetprocess
Nuvarande ordning medför att
avgående styrelse har berett
budgetförslag, vilket årsmötet beslutar
om, men att det är den nyvalda
styrelsen som har att förvalta sakernas
tillstånd därefter. Nu har ju inga
dramatiska omvälvningar skett i
styrelsens sammansättning, men det
har ändå ansetts mer ändamålsenligt att
den nyvalda styrelsen efter eget huvud
får jobba fram kommande års budget.
Denna förändring kräver dock
stadgeändring, och förslag om revision
av våra stadgar i denna riktning kommer
att möta oss på årsmötet i februari. I
denna fråga ingår även att beslut om
medlemsavgiften kommer att ingå i
budgetprocessen så att vi alltså först
efter årsmöte och därpå följande
styrelsebehandling kommer att veta vad
medlemsavgiften blir.

Grön afton – då är även pålägget grönt!
Nytt QUA-format
Detta är sannolikt sista numret av QUA
du läser i det gamla A4-formatet. Alla
andra drakar inom journalistiken lämnar
dom stora formaten för mera buss- och
sängvänliga dito. Följaktligen genomför
även QUA denna reform. Från nästa år
kommer QUA att printas ut i blädder-

vänligt A5-format i likhet med våra
klubbgrannars (SK4KR, SK4RL)
tidningar. Vårt avtal med Mobinet
innebär att företaget sponsrar vår
tryckning och porto mot att ett blad med
produktinfo bladas in. Den variant som
kommer att finnas på nätet kommer att
få samma utförande, så önskar du inget
papper i brevlådan så meddela oss
bara, nätet finns alltid där. Som QUA
ser ut nu är den primärt inte avsedd för
läsning på datorskärm, då är enspaltig
text förstås att föredra. Nya QUA blir
självfallet enspaltig och läsvänlig. Vad
innehållet beträffar så blir det ett ansvar
för dej och mej! Med betoning på DEJ!!
Grönt är skönt – favoriter i repris!
Som krydda och lockbete förevisade
sedan Christer R och SM4SEF – ”Gröna
sektionen” – idel gröna tingestar.
Konungens gamla hederliga rör- och
reläbestyckade radio- och telematerial
fuktar gommarna hos somliga nämligen.

RA200 kräver en hel del rattande innan
QRV
Utställningsföremålen denna afton
utgjordes av försvarets gamla
rörbestyckade och fottrampade RA200,
förmodligen en nostalgisk kick för
kronans gamla signalister (själv gjordes
lumpen inte i närheten av dessa tyvärr).
Gröna trådsektionen ställde också ut
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andra mojänger, vad sägs om linjestång
MTBH, televäxel 10DL i centrum av ett

Hand/fotgeneratorn till RA200, en gris
som definitivt har att räkna med ett liv
även efter jul!
smärre LB-telefonnät bestående av tre
fälttelefoner (ursprungligt modellår
1937). En phone-patch upprättades
också om än bara mellan fälttelefoner –
televäxel 10 DL – RA200. Men
modulationen på 3700 kHz (AM förstås)
från RA200 till klubbens IC706 var
excellent enligt alla bedömare. Även om
miken var i form av en kolkornskapsel i
”fältapan”. Rör är ju ändå rör!
Sist i tidningen finner du det officiella
protokollet från mötet.
SM4SEF

Kör försiktigt i trafiken, och kom ihåg:
det är inte farten som dödar, det är
smällen.
Eller som det heter på det
internationella amatörspråket,
engelskan:
It´s not the fart that kills, it´s the smell!
(Haj Schaj!)

Vinter! - Byggtajm?

Av och till talas det i klubbunkern om att
det är för ynkligt att vi tycks ha slutat
bygga saker.
Alltså: om vi nu får vara våra egna
tomtar i jul, varför inte ägna en eller
annan tanke - och rent av inköp av
komponenter till lämpligt byggobjekt. För
denna tidnings redaktion måste då
svårighetsgraden läggas mycket lågt,
det handlar då om väl preparerade
byggsatser. Men nu finns ju sådana
också i handeln. En spaning på det
stora nätet ger flera napp på små läckra
QRP-riggar som lätt får den dubbla
nyttan av att dess användningsområde
även omfattar lokaliteter utanför
shacket, dvs får ut oss i naturen.
Knappa bara in t ex ”QRP” på lämplig
sökmotor och du får ditt lystmäte, och
kan sedan ägna resten av livet åt att
klicka omkring bland alla länkar.
Under klubbens av mig kända historia
har kollektivt byggts 2 st WCY (World
Communication Year) transceivrar, en
för 80 och en för 40 m. Dom blev väl
inga höjdare direkt, men fungerade.
Minns att jag körde 40-metersexemplaret från dåvarande segelbåten
och av en SM1 fick signalrapport (det
var CW förstås) som slutade på ”C”, dvs
min uppenbarelse i etern gav nog
motstationen känslan av att trafikera en
östlig kamrat istället. Riggen var oerhört
beröringskänslig, QRG vandrade då
man närmade sej lådan med fingrarna
och vid tillfället i båten blåste det lite
vilket satte riggen i vibration. Därav
sannolikt den chirpiga tonen.
Hur som helst, efter detta har gjorts ett
grupprojekt som blev helt misslyckat. Vi
skickade efter byggsatser till något som
påstods kunna bli ett enkelt
packetmodem. Ingen lyckades! Inte
ens då vi förstärkte kunnandet med
SM4THI, vilket säger en hel del. Vi
misstänker att inte en enda av dessa
kits kom att fungera ute i landet. Skräp!
Hellyckat blev emellertid projektet
minnesbugg. En perfekt byggsats från
Norrköpingklubben! En mycket trevlig
liten minnesbugg med imponerande
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prestanda. Används ofta av redaktören!
Rävsaxar var en ide som förde till
ganska avancerad spaning efter lämpligt
objekt, men mer än så har det inte blivit
(än bör tilläggas).
Kommer du på nåt som skulle vara en
kick att bygga. Vore ju kul att släpa med
sej komponernter och lödpenna till
klubblokalen och tillsammans löda ihop
några grejer, behöver förstås inte vara
samma för alla. Men goda råd kan man
förstås påräkna.
Apropå rävjakt. Kunde inte motstå den
här bilden som handlar om en annan
sorts rävjakt, och om vikten av att hålla
sej cool i besvärliga situationer då man
råkat hamna i en sådan!

förlag pris 90:-

Vi kommer att vara i
Swedich Radio
Supply´s lokaler i
Karlstad
Kurslitteratur blir
”Koncept för
radioamatörcertifikat”
Sveriges
Sändareamatörers

Följande uppgifter är preliminära och
kan bli ändrade:
Kursen startar Onsdag 10 Jan 2007
Vi kommer att träffas 15 kvällar ca 18:00
– 21:30 med 30 min rast.
Kursen avslutas Onsdag 18:e april
2007, ev med provtagning.
Kursavgiftens storlek. Troligen ca 800 –
1200 Kr.
Förkunskaper:
Vi läser ganska mycket elektronik och
därför blir det en del matematik. Det är
en fördel att känna till lite om ”de fyra
räknesätten”, potensräkning (10 upphöjt
till någonting) och enklare förstagrads
ekvationer (A=B+C) och att inte gripas
av panik när ordet ”formel” nämns.
Exempel på provfrågor hittar du på
SSA:s (Sveriger Sändareamatörer)
hemsida:
www.ssa.se

Vinter! – Kurstajm?
Teorikurs på gång

Det tycks finnas ett behov av en kurs för
blivande sändaramatörer i Karlstadområdet.
För att kursen skall starta måste minst 6
personer gjort bindande anmälan och
erlagt kursavgiften.
Kursen kommer att hållas i Karlstad.
Den kommer att avslutas med
provtagning för amatörradiolicens.
Kursledare blir Rolf Klasson SM4DDY.

Du är välkommen med en
intresseanmälan till:
Rolf Klasson
Lillmossevägen 60
663 42 Hammarö
Tfn: 054-52 57 17, 070-336 36 31
e-post: roffe@klarol.se

QRV? Var? När?

Vår hobby är amatörradio.
Kommunikation och teknik i en salig ofta
personlig mix. Vår klubbring som hittills
oftast snurrat på 145.250 lockar de
trognaste och vilka det är presenterar vi
numera årligen i QUA nr 1 då resultaten
av QUA-klubbchatcupen drabbar oss.
Hittills har redaktören gått ut med guldet
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varje gång med SM4KBC tätt i hälarna.
(Ni känner väl förresten till den finlänske
löparen Hakki Hälinen som aldrig
lyckades vinna, alltid kom tvåa?).
Nu vill vi blåsa mera liv och rörelse i
denna veckovisa händelse efter att vi
checkat in på sunnebullen, dvs ca 0930
snt. Kanske är det bättre att köra på vår
nya fina repeater. Några av våra
incheckare når den klart bättre än
direkt-qso på 2 meter. Det finns några i
mitt tycke goda föredömen:
1. SK4KR-gänget i Karlskoga vilka jag
tidigare prisat för ett klubbnät på
söndagarna kl 10 över den lokala 2metersrepeatern. Utmärkt viftar mastern
med dirigentpinnen och nätet är ett
utmärkt forum för medlemmarna och
håller gemenskapen igång.
2. SSA:s HQ-nät, på lördagar jämn
vecka på 3705 kHz SSB är också en
vettig företeelse tycker jag. Här kan
faktiskt varje gräsrotsmedlem få
direktsvar av höga potentater i
organisationen. Nog kan väl också vi
blåsa mer liv i vår klubbring och bli
några flera igen. Huruvida det blir på 2
m eller 1,3 m lägre återstår att se, båda
möjligheterna finns ju.
SM4SEF

SK4IL:s trådgrupp under
linjebyggnad norrut från Karba

Klubbtidningsutbyte

sker med mellan SK4IL och klubbarna
SK4RL, SK4KR. Tidningarna finns i
klubblokalen. Dessutom kommer vi att
utbyta nätvarianterna även med SVARK
(Södra Vätterns Amatörradioklubb).

SL-TEST 2006
Sammanlagt resultat
Totala resultatet 2006
cw.vår+cw.höst+ssb.vår+ssb.höst
SL-stationer
Övriga stationer
SL1BD
5379
SM6X
3892
SL5ZYB 4603
SM5AHD 3211
SL1ZXK 4477
SA6A
2404
SL1SAE 3056
SM5ALJ 1719
SL5ZYM 2428
SK5EW
1394
SL0FRO 2057
SM6DBZ 1384
SL6ZYY 1611
SM5AZS 1259
SL5AB
1522
SM5LNE 1178
SL1FRO 1446
SM5XRO 944
SL5ZO
1295
SM4SEF 865
SL4ZXL 1086
SM6GT
804
SL5ZXR 1010
SM4CJY 706
SL6ZAQ 938
SM4FYX 640
SL2ZYK 560
SM3EAA 585
SL0AA
387
SM7LZQ 560
SL0ZS
336
7S5Q
440
SL7ZXI 335
SM4XUT 423
SL1CF
315
SA0Q
400
SL6ZAK 201
SM5APS 369
SL1CP
48
SM5KO
344
EU6AA
320
RW3AI
306
DR6X
234
SM5OSZ 200
SM6WZH 186
SM5YMX 140
SM5BXC 138
SA0AQT 104
SM7PTZ 88
HA5FA
chk
SM4AWC chk
SM5REW chk
SM5YSL chk
SM7DEW chk

Här ser vi alltså våra framstående
contesters´ (SM6X = SM6CLU &
SM4SEF) härjningar på SL-testen vilka
manar till efterföljning!
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Styrelsemötet 7 dec
Vid årets sista styrelsemöte 7 dec
invaldes Lennart Lundin, Grums (bilden)
som medlem i
klubben. Lennart
presenterade genast
(du vet väl att styrelsemötena är öppna för
alla medlemmar) en
ide innebärande samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Samarbetet skulle kunna ge oss några
slantar som stöd till klubbverksamhet

förutsatt att den uppfyller vissa måttfulla
krav. Sekreteraren (SM4FNK) uppdrogs
att forska vidare i ärendet som kommer
upp på styrelsens bord nästa möte vilket
äger rum 11 jan kl 19.
Lennart har dessutom redan anmält sej
till SM4DDY:s teorikurs som
presenterades ovan.
Styrelsemötet klubbade SA4AGR/Johan
denna gång igenom på 28 minuter och
det åtföljdes av vår nye medlems
sockerkaka till kaffet och en stunds
trivsamt utbyte av diverse funderingar
(vår variant av Snillen Spekulerar).

sk4il

Grums – Sweden

Datum: Torsdag 16/11-06
Plats: Klubblokalen Karba

Protokoll fört vid Höstmötet dag som ovan
Närvarande: SA4AGR, SM4KBC, SM4SEF, SM4FNK, Christer, Kurt, Lennart (ej
medlem).
§1 Mötets öppnande
Ordförande Johan/SA4AGR hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat kl 1907.
§2 Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Till att justera mötets protokoll och dessutom tjänstgöra som rösträknare vid tvist valdes
Bosse/SM4SEF och Christer.
§3 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes i befintligt skick.
§4 Godkännande av kallelse till mötet
Mötet befanns behörigen utlyst.
§5 Utse valberedning om två personer varav en sammankallande
Till valberedning utsågs Bosse/SM4SEF och Lasse/SM4FNK. Bosse valdes till
sammankallande.
§6 Nytt format och distribution av QUA?
Ordförande redogör ärendet. Styrelsen har diskuterat det hela och föreslår att QUA
byter format till vikt A4. Två sidor lämnas blanka, varav den sista ska vara avsedd för
adressering. Detta för att Mobinet ska få plats med utlovad reklam. Utskrift och
distribution sker sedan genom Mobinets försorg.
Hur tidningen i övrigt ska se ut överlåts till redaktören.
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Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.
§7 Ska SK4IL uppvakta nuvarande eller tidigare medlemmar och i så fall vid vilka
högtider?
Under hösten kom en fråga upp om i vilken utsträckning klubben ska uppvakta
medlemmar. Detta på grund av en tidigare medlems död.
Styrelsen har vid de senaste mötena diskuterat ärendet ingående, då det gäller att
bestämma en princip. Förslaget från styrelsen går ut på att klubben inte uppvaktar vid
något tillfälle. Vi dödsfall kondolerar klubben aktuell medlem vid kännedom. Annan
uppvaktning sker på enskilt initiativ och utan klubbens namn.
§8 Ska budget läggas av nyvald styrelse?
Beslutet hänskjuts till årsmötet, då det krävs ändring i stadgarna. Särskild kallelse
krävs.
§9 Ska årsmötets beslut om medlemsavgift gälla kommande verksamhetsår?
Även denna punkt hänskjuts till årsmötet av samma orsak som ovan.
§10 Upprättande av nyckellista för torsdagarna i Karba?
Ärendet har diskuterats i styrelsen, då det infunnit sig en känsla av att våra träffar på
torsdagarna är beroende av att en och samma person infinner sig med nyckel. För att
ge avlastning och inte ständigt vara beroende av att samma person låser upp lokalen,
ska ett schema göras. Denna grannlaga uppgift föll på Lasse/SM4FNK.
§11 Styrelsemöte varannan månad och medlemsmöte varannan?
Efter att en lång tid inskränkt klubbens mötesaktivitet till styrelsemöten, verkar
situationen mogen att utöka ett antal möten för medlemmarna. Styrelsen känner att det
behövs stimulans från övriga i klubben. Styrelsen har haft djupa diskussioner i frågan
och föreslår att våren inleds med styrelsemöte i januari och fortsätter med
medlemsmöten februari. Därpå följer styrelsemöten och medlemsmöten omväxlande.
Ett schema ska göras för att informera medlemmarna hur läget blir under 2007.
Mötet tillstyrkte förslaget och ett schema emotses med förväntan.
§12 Övriga frågor
Fanns inte.
§13 Avslutning
Ordförande tackade för visat gott intresse och förklarade mötet avslutat kl 2003.

Återstår nu bara att önska er alla en riktigt
vi säger i våra kretsar, BCU NEXT YR!

, eller

SM4SEF/Bosse, redaktör

som

