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KUNGSBACKA RADIOAMATÖRER

Vid definitiv eftersändning
återsänds försändelsen med
nya adressen

Nr 10 december 2 0 0 6

Årgång 30

Vad är detta? Läs mer på sidan 3 i
detta nummer av KRA-bladet!

God Jul och Gott Nytt År
tillönskas KRA-bladets läsare

Välkommen till månadsmöte
tisdag 5 december kl. 1900!
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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 2006 är 100:Plusgironummer 4867-8

DETTA HÄNDER UNDER
DECEMBER!
Tisdag den 5/12 kl. 1900 Månadsmöte
i klubblokalen Onsala Hemvärnsgård.
Tisdag den 12/12 kl. 1900 . Jultallrik.
Läs mer på sidan 6. OBS FÖRANMÄLAN!
VÄLKOMMEN!

Omslaget: Ny tävling presenterad av SM6NZV Carl-Axel. Läs mer på sidan 5.

”Litet julbord”
Som tidigare meddelats
planerar vi även i år, om
intresse finns, att fortsätta
de senaste årens decemberaktivitet och inbjuder till
”KRA:s julbord” . Vi träffas
tisdag den 12 december kl.
1900 i Onsala Hemvärnsgård.
Till det facila priset av 70
kr kommer det att serveras
glögg, litet julbord, lättöl
och kaffe.

Din preliminäranmälan
behöver vi senast onsdag 6/12.
Betala in 70:- per person
till KRA postgiro 4867-8
senast nu på fredag 8/12.
Givetvis finns också möjlighet att betala på månadsmötet den 5/12.
SM6GDU Bengt
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Nyårsrävjakt
De senaste
åren har vi ju
”jagat räv” på Nyårsdagen. Planerat är att så skall
ske även kommande nyår.
Mer information om
detta kommer givetvis, men
boka redan nu första dagen på

det nya året för en lätt och rolig
radiopejlorientering! Samling
vid klubbstugan kl. 1300 söndag den 1 januari för info och
instruktion för nybörjare. Sax
finns att låna för dig som inte
har någon egen.

Tävling
KRA-bladet kommer att i ett antal nummer framöver presentera en enkel
tävling. Det gäller att identifiera äldre amatörradiomottagare/-sändare/transceiver. Vi vill ha både fabrikat och modellbeteckning i svaret.
Först öppnade korrekta svar belönas med ett pris motsvarande ett tvåsiffrigt
belopp. Priset delas ut vid nästkommande månadsmöte. Skicka svaret till
epostadress c-a@telia.com och ange “KRA-tävling” och månad i ämnesraden.
Vi vill ha svaret senast 5 dagar efter att KRA-bladet har publicerats.
Här är december månads apparat

Har du några frågor?

Fabrikat och modellbeteckning?

Hör av dig till SM6NYJ Christer
eller till SM6GDU Bengt
SM6NZV Carl-Axel

Nycklar till klubblokalen

Känner du
till detta?!
KRA-nätet för senaste nytt inom och utom klubben!

Nu är det dags att byta ut dina nycklar
(eller kvittera ut nya om du tidigare inte
haft några) för att kunna komma in i HVgården och köra radio även när det inte är
någon gemensam KRA-aktivitet.
Du skall alltså byta ut en av dina gamla
nycklar till en ny, men behålla den andra.
Låter det krångligt? Kom till mötet på
tisdag den 5/12 så skall vi nog greja det

hela!
Har du inte haft någon nyckel tidigare?
Nu finns möjlighet även för Dig att kunna
köra radio från klubben. Hör av dig till
undertecknad på lämpligt sätt!
SM6GDU Bengt

Vi kör via repeater SK6KY/R, utfrekvens 145,725 MHz,
eller på reservfq 145.350 MHz, lördagar kl. 1700.
Den här veckan checkar väl även DU in?

God Jul och Gott Nytt År tillönskas
KRA-nätets incheckare och lyssnare
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Bläckpatroner och refillkit
+ lasertoner mm till bra priser!

Sedan en tid tillbaka har du möjlighet att köpa artiklar från
Cheapink via mig, till priser som du nog inte hittar någon
annanstans! Nedan finner du några prisexempel från
Cheapinks hemsida. Finns inte det du söker här, titta gärna in
på http://www.cheapink.com och hör av dig till mig sedan!

Välj rätt fabrikat!
Att välja rätt utrustning är kanske inte alltid så
lätt. Amatören här har dock gjort ett bra val, han
har valt Heathkit. Se hur stolt han är. Och se på
sonen så intresserad han är. För att inte tala om
XYL, hon är mäkta imponerad.
Bilden är från annons från Heathkit 1962.
SM6NZV Carl-Axel

SM6GDU Bengt
Tel 0300-61048, fax 0300-569339
E-post: sm6gdu@ssa.se
Nu är det hög tid att betala medlemsavgiften för
2006. Oförändrat 100:-. Enligt stadgarna skulle avgiften vara
betald före den 30 april. Plusgiro 4867-8.
Refillkit 2x20ml till BC02 109:Refillkit 3x20ml till BC05 169:Refillkit 3x20ml till BC06 159:Originalpatron BC02 234:Originalpatron BC05 282:Originalpatron BC06 227:Tonerkassett till OKI 6W, 8W etc
Originalkassett 239:-

Under december kommer en påminnelse att skickas till dig
som inte har betalat.
Glädjande är dock att många redan har betalat för nästa år!

