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KRA:s INFORMATIONSSIDA
KRA-bladet är Kungsbacka
RadioAmatörers organ för meddelanden
och information. Uttalanden och åsikter
som framförs i signerade artiklar är ej
KRA:s eller bladets allmänna.
KRA:s och redaktionens adress är :
Lindfjällsvägen 15, 439 91 ONSALA
Tel 0300-61048, fax 0300-569339

Redaktör är SM6GDU, Bengt
Artiklar till bladet tar jag helst emot per
diskett eller via e-post:sm6gdu@ssa.se
Manusstopp är normalt fredagen tre
veckor före månadsmötet.
Medlemsavgiften för 2008 är 100:Postgironummer: 4867-8

DETTA HÄNDER UNDER
APRIL!

Bussresa till Friedrichshafen och HAMRADIO!
Även detta år arrangerar KRA en
resa till Friedrichshafen. Vi åker
från Kungsbacka kl 0800 måndag
den 23 juni. Åter i Sverige onsdag
den 2 juli på kvällen. För dig som
inte har kunna åka på flera år
p.g.a. att HAM RADIO har varit
under midsommarhelgen, nu
har du chansen!
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Priset är lite beroende på antalet
deltagare och blir ca 2700:-. I detta
ingår endast resan, logi och mat
tillkommer. Är du intresserad, hör
av dig snarast till SM6GDU Bengt
eller SM6KAT Solveig för
anmälan.
Mer info kommer i KRA-bladet,
SSA-bulletinen och QTC.

Tisdag den 1/4 kl. 1900. Månadsmöte
i klubblokalen Onsala Hemvärnsgård.
Tisdag den 8/4 kl. 1900. Bygg– och
reparationsafton.
Tisdag 22/4 kl. 1900. Bygg– och reparationsafton
VÄLKOMMEN!

KRA-nätet för senaste nytt inom
och utom klubben!
Vi kör via repeater SK6KY/R, utfrekvens
145,725 MHz, lördagar kl. 1700.

Den här veckan checkar
väl även DU in?
Omslaget: Akvarell av SM6ZN Per.
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Välkommen till Växjö

QSO-kartor
Vi har i några nummer av QTC (senast i nr 3) kunnat se ett antal kartor där man
har ritat in vilka lokatorrutor man har haft QSO med. Det gäller kontakter på
VHF+. Hur är dessa QSO-kartor gjorda? Jo, så här går det till:
Man loggar in på http://dvi.elcom.cz/ok2pbq/prog/qso2.php och fyller i fälten
enligt nedan och klickar på Create Map. Strax presenteras en karta som man
kan spara på valfri plats. Filen är i regel bara några få kB stor.
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och
Kronobergs Sändareamatörers vårauktion
Kristi himmelsfärdsdag torsdagen den 1 maj år 2008!
Nu är det dags igen för en ny vårauktion. Torsdagen den 1 maj klockan
10:00 slår vi åter upp dörrarna till gymnastiksal på Östregårdsskolan i
Växjö. Som vanligt finns det massor att bjuda på. Första utropet sker
klockan 12.00. Kom i god tid och kolla på grejorna, sedan hinner ni bara
bjuda!
Fyll bilen med vänner och dela på resekostnaden.
Parkering kan ske inne på området, och utanför när det blir fullt.
Fika (räkmackor mm) finns som vanligt till en billig penning.
Se på vår hemsida http://www.sk7hw.org/ för bilder och lista på en del
utav auktionsgodset.
Välkomna önskar Kronobergs Sändareamatörer SK7HW,
genom SM7YLU, Uffe

Det är OK2PBQ som tillhandahåller denna och några tjänster till. Vi tackar!
Carl-Axel SM6NZV

Här hade det funnits plats för ett litet bidrag från DIG!

Glöm inte KRA-nätet på
lördag kl. 1700 via
SK6KY/R på
145.725 MHz!
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Frågesport
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April månads DXCC-prefix
Ännu ett litet land (jag tycks ha en förkärlek för sådana) som är kontinentens
minsta och ligger en bra bit bort. Det ligger riktig bra till om man är i
satellituppskjutningsbranschen. En varm havsström med ett namn som
anknyter till vårt lands förra namn, det som gällde före självständigheten, flyter
åt nordväst utanför kusten. Man kan komma att tänka på skruvmejslar när
landets DXCC-prefix kommer på tal.
Vilket prefix är det vi söker?
Svar skall skickas till Carl-Axel SM6NZV under epostadress c-a@telia.com senast en vecka efter det
att KRA-bladet kommit ut. Pristagaren utses vid
nästkommande månadsmöte.
Rätt svar i februariomgången var OD. SM6YIV drogs
som vinnare.
Carl-Axel SM6NZV

Nu är det dags för
medlemsavgiftsinbetalning!
Nedanstående är redan klara för 2008!
SM6BLV, BMC, BWT, DBQ, DER, DOI, EHY, EPW, FFG,
FPG, FRJ, FXW, GLL, KZX, LJ, NKG, RTN, YIV, YIY,
YKG, YOF OCH ZN.
Enligt stadgarna skall medlemsavgiften vara inbetald senast
den 30 april! Plusgironummer 4867-8 och 100:Finns du inte med på listan fastän du vet att du betalat, skicka
ett mail till sk6ky@tele2.se!

