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MMeeddlleemmssbbllaadd  fföörr  RRaaddiiookklluubbbbeenn  SSKK44IILL,,  GGrruummss  
NNrr  11  jjaannuuaarrii  22000077  ÅÅrrgg  2299 

 
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 2006: 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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Omslagsbilden: Vad passar väl bättre som bild denna gång än 
klubbens allra första rigg, en Heathkit HW 101, ett kollektivt 
byggprojekt på den tiden det begav sig. Då var klubben inhyst 
på Svanvägen i Älvenäs. 
 
Du håller nu i första numret i det säng- och bussvänliga A5-
formatet i dina händer (alternativt ser samma nummer på 
skärmen).  
  
Innehåll i detta nummer av QUA: 
 
Redaktionellt (SM4SEF) 2 
SK4IL Local Chat Activity Cup avgjord (SM4SEF) 3 
Om repeatern och echolink (SM4SEF)  4 
Styrelsemötet 11/1 2007 (SM4SEF)  5  
Historien om hemsidan, del 1 (SM4FNK)  5 
QUA:s radiopolisskola (rektor: SM4SEF)  8 
Grattis!  9 
Inför årsmötet 22 februari  10 
  
 

Redaktionellt 
  

Gott nytt radioklubbsår 2007!  
Och välkommen att medverka i nya QUA, för 
första gången i vikt format A5. 
Det här första numret för året domineras av 
det kommande årsmötet som inträffar 
torsdagen 22 februari i klubblokalen. Se 
särskild kallelse längre fram i denna QUA. 
Titta också på det förslag till stadgeändring 
som styrelsen kommer att förelägga 

årsmötet. Motiven till dessa förslag är att man vill att den 
tillträdande styrelsen ska få mera inflytande över klubbens 
ekonomi genom att budgeten görs av den nya styrelsen och 
inte av den som satt året innan som nu är fallet. Ett annat 
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förslag är att årsmötet beslutar om innevarande års 
medlemsavgift och inte om först nästföljande års 
medlemsavgift. Årsmötet har alltså enligt förslaget att besluta 
om intäkternas storlek, men budgeten läggs helt i styrelsens 
händer. Styrelsen ansvarar sedan inför nästa årsmöte för sitt 
fögderi. En modernisering av stadgarna således. Beslut om 
ändrade stadgar ska sedan bekräftas av ytterligare ett 
föreningsmöte innan de kan börja gälla.  
 
Vår webbmaster, Lasse/SM4FNK gör ett hedervärt arbete med 
att hålla vår hemsida uppdaterad. I detta nummer av QUA 
inleder han en berättelse ur det sanna webbmasterlivet där vi 
invigs i hemsidessnickrandets hemligheter. Berättelsen 
fortsätter i nästa QUA. 
Håll till godo nu och tänk på att det där intressanta, roliga etc du 
saknar i detta nummer, sannolikt skulle ha skrivits av dig! 
 
73 och väl mött på årsmötet och i eterhavet. 
 
Bosse/SM4SEF 
 
 

SK4IL Local Chat Activity 
Cup avgjord 
Kanske den mest relevanta symbolen för 
hängiven radioaktivitet. 
 
Slutresultat 2006 
 
1. SM4SEF  30 incheckningar 
2. SM4KBC 28 incheckningar 
3. SM4FNK 11 incheckningar 
4. SM4HEJ 10 incheckningar 
5. SM4PCF och SM4YRS, båda 1 incheckning. 
 
SM4SEF åter i topp med SM4KBC flåsande i hälarna, när ska 
han komma ifatt? 
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Reglerna är skäligen enkla: Varje incheckning på klubbringen 
efter sunnebullen på söndagarna ger 1 p. Protokollförare är 
jag/SM4SEF och poäng utdelas endast de gånger jag är med.  
 
Klubbringen körs numera över repeater SK4IL/R. Tiden den 
gamla vanliga, dvs efter incheckningarna är klara till SK4SSA-
bulletinen över sunnerepeatern kör vi igång. Håll dig 
informerad, joina in på klubbringen! Som belöning noteras 
poäng för Local Chat Activity Cup. 
 
 
 

 
Vår egen repeater på 434,725 
(in på 432,725).Vårt egen nod-
nummer är 325165 om du är ute i 

världen och vill nå hem. Repeatern är sponsrad av Mobinet AB, 
Karlstad 
 
 
 

Täckningskarta för repeater SK4IL/R 
Repeatern är numera länkad till Echolinksystemet och därmed 
kan täckningen sägas, åtminstone fläckvis, beskrivas av kartan 
nedan. Vårt eget nodnummer (ung telefonnummer) är 325165. 
Åker du runt i världen och kommer till en plats där du kan få 
access till echolinknätet, via en repeater t ex, knappa då in 
325165 så ska vi svara här! Information om systemet, inklusive 
den omfattande ”telefonkatalogen” finner du på nätet 
www.echolink.org. 
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Styrelsemötet 2007-01-11 
 
Ny medlem invaldes: SM4DDY Rolf Klasson, Hammarö. 
Nytt hyreskontrakt fr okt i år. Hyran höjs då från 1060 till 1200 
kr/år och kommer att betalas halvårsvis. Kontraktet blir tvåårigt 
med ömsesidig uppsägningstid om 6 mån. Hyran kommer att 
justeras enligt index fortsättningsvis. 
Årsmöte 22/2 kl 19. Fika och någon form av attraktion förutom 
årsmötesförhandlingar. Styrelsen kommer att föreslå 
stadgeändring enligt höstmötets beslut.  
Nästa möte blir 1 feb kl 19 i klubblokalen. 
 
 
 

Historien om hemsidan 
av Lars Stolpe/SM4FNK 
 
Jag fick en förfrågan av vår eminente redaktör 
om att medverka i denna utgåva. Jag hade 
inte en aning om vad jag skulle skriva om. Nu 
bara rinner det. En tanke som slagit mig, är att 

jag kanske ska dela med mig av mina erfarenheter hittills av 
sysslan som webbredaktör. Ni ska ha klart för er, att det är ett 
stort elände att ha beslutsvånda. Det är något jag alltid haft, så 
det var inte någon hjälp när jag skulle ta över jobbet.Jag hade 
en liten idé om hur sidan kan se ut. Jag är inte helt nöjd med 
utseendet än men det ska bli förändringar framöver. Det är helt 
klart. Hur mycket förändring har jag inte klart för mig än men det 
blir på något sätt. 

Så här var det. Eftersom hemsidan inte ändrats under en lång 
tid, ställdes önskemål om att sidan ska vara mer levande och 
informerande. Intresse för att förbättra sidan fanns men därifrån 
till att utföra det var svårare. Det fanns en grund att börja med. 
Nu skulle det hela stöpas om till ett koncept som ska vara 
enkelt att ändra och komplettera. Inte bara med nyheter utan 
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även med nya idéer. Jag jämför med hur sidan såg ut, när jag 
fick tag i den. 

Även om andra misstycker, så har 
herrar sämre färgseende än 
kvinnor. Det gäller främst färgerna 
rött och grönt. Dessa färger ska jag 
alltså undvika så långt möjligt. 
Dessutom ska inte kontrasterna 
vara för skarpa. Det stressar ögat. 
Alltså, sidan ska ha enkla 
kontraster, ”bra” färger men ändå 
inte ointressant bakgrund. Här 
finns mycket kvar att göra. 

Hur ser då en bra hemsida ut? Där finns inget klart svar. 
Däremot kan man jämföra sidor med varandra och hoppas att 
det som presenteras inte skrämmer.  
 
En sida bör innehålla en menylist. På vilken sida den ligger är 
inte kritiskt. Dock kan man ha synpunkter. De flesta 
rullningslister ligger till höger på sidan. Då blir det inte bra att 
lägga menyn däråt, eftersom rullningen hamnar till vänster om 
menyn. Det blir svårt att hålla ordning på för besökarna. Därför 
ligger menyn traditionellt längst till vänster. Sidan bör ha visning 
på senaste datum för uppdatering och besöksräknare. Den 
sista komponenten saknas ännu. Dessa trevliga detaljer bör 
placeras, så att de är ständigt synliga för besökaren och inte 
ändras när man åter landar på startsidan. Detta gäller främst 
räkneverket. Eftersom menyn utökats med tiden, börjar det bli 
trångt längst ner på menyn. 
 
Nå, hur tänkte jag? Bra fråga. Jag hade en egen struktur i 
tanken men det som hämmade mig mest var faktiskt om jag 
skulle lämna programmet Anteckningar till förmår för 
FrontPage. Jag kände mig en aning osäker på hur jag kunde 
hantera detta men efter ett par timmars träning, var valet enkelt. 
Ramen hade jag. Det fanns användbara delar till hemsidan 
värda att ta till med många nyttiga länkar. Grunden var alltså 
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klar. Nu var det ”bara” att fylla det hela med passande färger 
och information. 
Jag bestämde mig raskt för en tredelad förstasida. Högst upp 
ska det stå vem sidan tillhör. Varför inte lägga det i mitten av en 
liten tabell? Ute i marginalerna lägger jag loggan för SSA. Det 
vore kul om det gick att få dem att rotera på något sätt. Det tar 
jag vid något senare tillfälle. 
Menyn ska efter lite övervägande finnas till vänster. Den har ett 
mycket fint teckensnitt. Kanske är radavståndet lite stort men 
det tar jag senare om det blir trångt. Min tes är, att man inte ska 
behöva rulla i menyn. Har kollat på en bred skärm. Då måste 
man rulla och det är inte fint. Vissa av underliggande sidor är 
intressanta och ska behållas. Att jag sedan var tvungen att 
laborera en aning med figurer som inte hängde med vid 
hämtning från Internet är en annan sak. Själva den informativa 
delen av sidan ska bytas ut efter vilka val man gör. Ja, vad är 
då besökare intresserade av? Vad har vi att ge? Det finns 
faktiskt ganska mycket. Den presentation av klubben som fanns 
på den ”gamla” sidan gav många infall. Hmmm, vad hade hänt 
innan jag kom till klubben i slutet av 1980-talet? Jag visste själv 
när klubben bildades och att man bytt lokal, innan jag blev 
medlem. Fanns det bilder av det huset man bodde i då? Jag vill 
ha bilder av alla lokaler fram till den senaste. 
 
Nu finns de där. Hur bygger jag en sida med bilder och 
berättande text? En tabell med två kolumner passade bra. 
Texten till vänster och bilden med en mycket liten kommentar till 
höger blir bra. Efter att ha fått lite tidig historia berättat för mig, 
kunde jag komplettera med vad jag själv visste. Dessa sidor får 
gärna vara rullningsbara. Det blir tvärt om nödvändigt. Jag är 
ganska nöjd med resultatet. 
 
(denna spännande och lärorika berättelse avslutas i nästa 
nummer) 
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QUA:s polisskola  
Bli Radiopolis! Håll ordning på 
banden!  
  
Handen på hjärtat, hur mycket uppskattar vi 
inte de självutnämnda bandpoliserna som gör 
sitt bästa att genom tillmälen, bärvågs- och 
allehanda andra störningssändningar försöka 
bringa ordning i en pile up? För att inte tala om 
”lokalpolisen” på 80 m som ibland tar på 
skärmmössan och polisbrickan och försöker 
stävja de värsta olaterna på bandet. 
Gemensamt för dessa är att de alla är polisamatörer, dvs ej 
utbildade. För att råda bot på detta startar (och avslutar) 
härmed QUA en Radiopolisskola!  
 
Efterssom tidningens läsare samtliga hänförs till den skara 
amatörer som uppträder hyfsat och belevat på banden och vid 
eyeball-qso, ser polisskolans prefekt, tillika denna tidnings 
redaktör, nödvändigheten i att sprida kunskap om de vanligaste 
tillmälena och invektiven som är gångbara på banden. 
 
Först några officiella Q-förkortningar: 

 
QSY = byt frekvens, dvs försvinn  
QRT = sluta sända  
QSD = dina signaler är förvanskade, dvs 
du telegraferar dåligt (en officiell Q-kod) 
 
Vi kompletterar med några ur det icke-
officiella registret: 
 
QLF? = (Q left Foot), dvs telegraferar du 
med vänster fot. En starkare åthutning och 

 

 



 

 9 

skändning av en telegrafist som har svårigheter att forma 
vackra tecken. Kan användas för att driva bort nybörjare i CW 
från banden och tvinga dessa att för all framtid enbart köra foni 
och datatrafik.  
 
Det lär finnas ytterligare en förkortning som jag emellertid inte 
återfunnit och som betyder ”var vänlig hämta telegrafisten” 
också. Har någon polisaspirant hört den? Tipsa mej då! 
 
99 (se till att det tydligt separeras från RST 599) innebär en 
uppmaning att uppsöka varmare och underjordiska QTH.  
 
Märk väl att du ska använda dessa med urskiljning, och som så 
ofta annars gäller: vänlighet varar längst.  
 
Som Radiopolis är man sannolikt mera nyttig om man istället 
stöttar och uppmuntrar till rättning i bandleden, men som sagt, i 
yttersta nödfall kan uttrycken ses som en radiobatong! 
 
(Varning: delar av ovanstående är att betrakta som ironi och 
skall inte tas bokstavligt) 
 
SM4SEF 
 
 
 

SM4SCF, Ulf 
som fyllt 47 bast häromdagen. Hans födelsedagspresent blir ett 
nytt QTH i Bäckalund! Grattis Uffe! 
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SK4IL: medlemmar kallas härmed till ordinarie 
 

 
 
Torsdagen den 22 feb 2007 med början kl 19.  
Plats: Klubblokalen, Karba. 
 
� Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
� Demonstration av spännande trafiksätt: PSK31, RTTY,    
Slowscan TV, Echolink över repeatern. 
� Klubben bjuder på fika. 
 

Välkommen! 
Styrelsen SK4IL 

_______ 
 
Valberedningens förslag till förtroendevalda: 
 
� Förslag till ordförande: Christer Rydholm. Fn vice ordf. Vår  
ordf SA4AGR Johan har pga ändrade arbetsförhållanden avböjt  
omval. Ordförande väljs på ett år. 
� Förslag till 2 ledamöter på 2 år: SM4KBC Lennart, omval 
samt Lennart Lundin, nyval. 
� Förslag till suppleanter: Förste suppl SM4PCF Eero och 
andre suppleant 
� Förslag till revisor: SM4KAV Per. 
 
                                             SM4SEF/SM4FNK, valberedning 
 
Styrelsens förslag till ändrade stadgar (§§ 2, 4, 8) 
 
§ 2. MEDLEMSKAP. 
 
Medlemskap beviljas av styrelsen och gäller efter det att årsavgiften betalts. 
Medlem som invalts efter den 1 sept. erlägger ej avgift för innevarande år.                 
Medlemsavgift skall vara erlagd senast 1 mars. Den som efter en påminnelse ej 
erlagt avgift avföres ur medlemsmatrikeln. 

� 
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Medlem som ej följer föreningens stadgar och beslut, eller uppträder på ett sätt som 
skadar klubben eller amatörradion, kan uteslutas av en enhällig styrelse. Vid 
uteslutning återbetalas ej erlagd medlemsavgift. 
 
Ändras till: 
 
§ 2. MEDLEMSKAP. 
 
Medlemsavgiften erläggs för perioden 1april – 31 mars. 
Medlemskap beviljas av styrelsen och gäller efter det att årsavgiften betalts. 
Medlem som invalts efter den 1 jan. erlägger ej avgift för innevarande avgiftsperiod. 
Medlemsavgift skall vara erlagd senast 1 juni. Den som efter en påminnelse ej erlagt 
avgift avföres ur medlemsmatrikeln. 
Medlem som ej följer föreningens stadgar och beslut, eller uppträder på ett sätt som 
skadar klubben eller amatörradion, kan uteslutas av en enhällig styrelse. Vid 
uteslutning återbetalas ej erlagd medlemsavgift. 
 
§4 Ta bort följande: 
-  upprätta budgetförslag för nästkommande år. 
 
§8  Ta bort följande: 
- Fastställande av budget för innevarande år. 
                              
Ändra  
- Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år. 
Till 
- Fastställande av medlemsavgift för nästkommande avgiftsperiod. 
 
Styrelsen SK4IL 
 
 

  
 
 
=”härmed underrättelser om”  är Radioklubben 
SK4IL:s klubbtidning. QUA ges ut med 4-5 nr 

årligen till medlemmar, klubbar vi har tidningsutbyte med DL4 
samt redaktören för SSA-bulletinen. 
Från detta nummer utges QUA i A5 format. Typsnittet är Arial 
16 p för text och 26 p för vanligaste rubrikerna. Redaktionen 
efterlyser material, gärna tekniska bidrag. 
Kopiering och distribution sponsras av Mobinet, Karlstad. 
QUA finns även på nätet via länk på hemsidan. 

 


