KUNGSBACKA RADIOAMATÖRER

KRA:s julbord
Som har framgått av info på höstens månadsmöten är det enda
alternativet för ett julbord i
KRA:s regi lördag den 13/12.
Som förra året startar vi med
glögg, pepparkakor och lite allmänt ”mingel” kl. 1500.
Priset i år är 130:- :- för glögg,
litet julbord, lättöl och kaffe.

Familjemedlemmar är givetvis
också välkomna att deltaga!
Anmälan sker genom att betala in
130:- per person till KRA postgiro 4867-8 senast tors dag den
4 decembe r.
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Årgång 38

Skicka också ett mail till
sm6gdu@ssa.se när du fört över
summan!
SM6GDU Bengt

God Jul och Gott Nytt År
tillönskas KRA-bladets läsare

Välkommen till månadsmöte onsdag 3/12 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
DECEMBER!
Onsdag den 3/12 kl. 1900. Månadsmöte
i klubblokalen Onsala Hemvärnsgård.
Lördag den 13/12 kl 1500. Julbord i Onsala HV-gård.
Föranmälan krävs! Läs mer på sidan 4.

ODX i november 2014

Det känns nästan lite tjatigt att säga det, men de goda konditionerna på
kortvågen har fortsatt. Kanske har de inte varit lika goda som tidigare i
höst, men ändå. Det har trots detta inte blivit så mycket radiokörande
som tidigare, andra aktiviteter har haft högre prioritet. En av de första
dagarna i månaden återställde jag min W3EDP-antenn till den ursprungliga längden 26 meter. Inte tyckte jag att den blev bättre på 80m
av att vara förkortad till 20 meter. Vad säger experterna, skulle den ha
blivit bättre? Som vanligt har moden varit antingen JT65 eller JT9 och
maximala uteffekten 40 W.
1,8 MHz G3VIR JOI01 967 km
3,5 MHz G3CNF IO81 1168 km
7 MHz KE4AAP EM 96 6836 km
10 MHz KB0PPQ EM 29 7295 km
14 MHz VK3BOB QF22 15953 km
18 MHz JA1OTT PM 94 8676 km
21 MHz JA3CG PM 95 8577 km
24 MHz E20KWA OK0323 8696 km
28 MHz JA6ATL PM 53 8433 km

VÄLKOMMEN!

Jag har också lyssnat på 0,475686 MHz och där hört DK7FC köra WSPR. Han var
svag, -27 d B. Hans uteffekt var 1 W.
Carl-A xel SM 6NZV

Har Du betalat medlemsavgift i KRA för 2014?
Omslagsbilden: hämtad från: http://bilder.alltinggratis.se/
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