KRA-utflykt lördag 17 maj

KUNGSBACKA RADIOAMATÖRER

Som tidigare meddelats kommer vi att åka på en dagsresa, bl.a. till Motala Rundradiomuseum och Motala Motormuseum. Kostnad ca 150:per person. Eventuella inträden till museerna tillkommer. Anmälan senast på månadsmötet i maj.

Nr 4 april 2 0 1 4

Årgång 38

Friedrichshafen 2014
Traditionsenligt arrangerar KRA
även sommaren 2014 en resa till
HAM RADIO i Friedrichshafen.
Du hittar info om utställningen på

Har du speciella krav när det gäller
boende på resan eller på plats i
Friedrichshafen, hör av dig snarast
med dina önskemål om du planerar
att följa med!

http://www.hamradio-friedrichshafen.de

Vi åker från Kungsbacka kl 0800
måndag den 23 juni. Åter i Sverige
onsdag den 2 juli på kvällen. Priset är
beroende på antalet deltagare och blir
ca 3000:I detta ingår endast resan, logi och
mat tillkommer.

Kontakta SM6GDU tel. 0300-61048,
0704-772583 eller via e-post
sm6gdu@ssa.se för mer information.
Mer info kommer i KRA-bladet,
men är du intresserad att följa med,
anmäl ditt preliminärintresse redan
nu.
SM6GDU Bengt

Välkommen till månadsmöte
onsdag 2 april kl. 1900!
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KRA:s INFORMATIONSSIDA
KRA-bladet är Kungsbacka
RadioA matörers organ för meddelanden
och information. Uttalanden och åsikter
som framförs i signerade artiklar är ej
KRA:s eller b ladets allmänna.
KRA:s och redaktionens adress är :
Lindfjällsvägen 15, 439 91 ONSA LA
Tel 0300-61048

Redaktör är SM6GDU, Bengt
Artiklar till bladet tar jag helst emot
via e-post:sm6gdu@ssa.se
Manusstopp är normalt fredagen tre
veckor före månadsmötet.
Medlemsavgiften för 2014 är 100:Postgironummer: 4867-8

DETTA HÄNDER UNDER
APRIL!
Onsdag den 2/4 kl. 1900. Årsmöte och månadsmöte
i klubblokalen Onsala Hemvärnsgård.

VÄLKOMMEN!
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Mars, en bra månad på HF

De goda konditionerna höll i sig under mars, väl så bra som de tidigare i år.
Troligen befinner vi oss vid solcykelns maximum. SSN, solfläckstalet, har
legat mellan 108 och 191 under månaden.
28 MHz är det band som har stuckit ut, extremt goda och stabila konditioner
under hela månaden. JA-stationer varje morgon och även en och annan sydamerikan. På eftermiddagarna, och ofta långt in på kvällarna, har det varit
gott om stationer från hela Amerika. Det blev många QSO, bästa DX (ODX)
på 28 MHz blev VK5DG i ruta QF02, ett avstånd på 15717 km (mitten av
rutan).
Fler band har bjudit på fina kontakter. Här är ODX för de band på vilka jag
har varit aktiv.

28 MHz VK5DG QF02 15717 km
24 MHz CE3RR FF46 12678 km
21 MHz JA7DSY QM 07 8455 km
10 MHz TR8CA JJ40 9437 km
7 MHz VK7TR QE38 16395 km
3,5 MHz AC8XI EN82 6423 km
3,5 MHz VY2ZM FN86 5010 km SSB!
1,8 MHz DM 2BPG JO51 666 km

Samtliga kontakter utom en har jag kört med digitalmoderna JT65A eller JT9
-1. Uteffekten har varit maximalt 40 Watt, men oftast mindre. Antennen är en
W3EDP som är en 25,9 meter lång tråd upphängd som ett inverterat L 6 meter över marken .
Carl-A xel SM 6NZV

Omslagsbilden:

