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FÖRENINGSBREV

Vid definitiv eftersändning
återsänds försändelsen med
nya adressen

Vi skall flytta; hustrun, lurvige Laban och jag
Till Hising Island, något som inte låter så
trevligt i äldre göteborgares öron. Men
sedan nu Hisingen på sin södra strand,
Norra Älvstranden, blivit förgylld med
diverse välbetalande hyres- och bostadsrättsinnehavare blir det väl samma sak här
som i Stockholm där Söder snart förlorade sin negativa klang. Vi kommer att bo
litet längre in på ön. Mellan Brunnsbo och
Backa kyrka.
Prylar och pinaler brukar det finnas gott
om i amatörers verkstäder och shack! Icke
minst i mitt. För att underlätta flytten behöver en hel del avyttras!
De av KRA:s medlemmar som kan
vara intresserade av något av nedanstående är välkomna onsdagen den 15
februari, med början kl. 1800. Kaffe
fixas!
Vid en flukt i shacket hittade jag exempelvis en magnetloop i kopparrör, som jag
försökte mig på men aldrig blev färdig
med. Den har en väldigt fiffig - tror jag konding som jag är nyfiken på om någon
skulle kunna få att fungera. Med en stegmotor att driva kondingen skulle det i så
fall kanske kunna bli en riktigt bra inomhusantenn.
Har ibland sysslat med att löda bort diver-
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se R, C, L och allt vad det kan vara. Sådant har jag alltså ganska gott om. Vad
sägs om en gammaldags rörvoltmeter?
Alla möjliga elektromekaniska saker som
omkopplare, högtalare etc. etc. En massa
telegrafiövningskassetter av varierande
kvalitet. Jag blev tyvärr ändå aldrig någon
vidare telegrafist. Telefoner, varav ett par
av Ericsons högtalande. Några böcker,
handböcker i ämnet radio. En bänkslipmaskin med havererad motor. Har själv
lindat om en likadan, som nu går finfint
efter några försök. Linda motorer är en
liten konst. När den sedan snurrar blir
man så glad....
Så har jag några pärmar där jag samlat på
mig, allteftersom jag begripit mig på det,
beskrivningar på antenner m.m. för som
jag trott kommande behov, men med
största säkerhet aldrig kommer att försöka
förverkliga... Kanske någon i klubben kan
hitta något intressant.
Ett och annat enklare verktyg kanske också kan hittas i högarna.
Väl mött och välkomna!
73, 6:23 (Se Efesierbrevet i Nya Testamentet) och Save the Planet (en hälsning
till president Bush med likasinnade).
Er Erland SM6CIS

Månadsmöte tisdag
7 februari kl. 1900.
Välkommen !
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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.

DETTA HÄNDER UNDER
FEBRUARI !
Tisdag den 7/2 kl. 1900 månadsmöte
i Onsala Hemvärnsgård.
Tisdagarna den 14/2 och 21/2 kl. 1900, PICprogrammeringskursen fortsätter.
Onsdag den 15/2 kl. 1800. Vi hjälper Erland
SM6CIS att röja inför kommande byte av QTH.
Läs mer på sista sidan!
Tisdag den 28/2 kl. 1900. Bygg– och
reparationsafton.
VÄLKOMMEN!

Nycklar till klubblokalen
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 7/2 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

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?
Vårfest!
På förslag från SM6YOF Jan-Inge har
KRA:s (självutnämnda) festkommitté
funderat på en lämplig dag för en liten
vårfest i klubblokalen.
Preliminärt kommer vi lördagen den
25 mars kl. 1900 att samlas för en
kväll tillsammans med lite mat och
även några övriga aktiviteter. Hela
programmet kommer i nästa nummer
av KRA-bladet, men redan nu kan vi

avslöja att vi kommer att inleda kvällen med en ölprovning som Jonas
Fransson (tidigare anställd i känt statligt bolag med representation i Kungsbacka) kommer att hålla i.
Kostnaden för kvällen blir ca 125:per person och vi behöver din intresseanmälan senast den 14 februari för
att kunna boka Jonas!
SM6GDU Bengt

Omslagsbilden: Vad är detta för ett bygge?

Foto Per F. Elfving SM6ZN
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mare 102, som han behövde för att lilla radiohytten, som förstås var
få sålt ytterligare en Ra 200. Han
fina grejor i racken. Jag som är lite
fick ett par tips.
snedseglare själv, blev riktigt avundsjuk på detta sätt att bedriva
Vidare framkom det att han under ”lumpen”. Men han var ju ute en
sin militärtjänstgöring varit tele10-15 år senare än då jag var skytt
grafist på en robotbåt stationerad i alternativt gruppchef i en CenturiKarlskrona. Hans första resa ut på on Strv 81 på tidigt 60-tal och de
övning från Karlskrona mot Öland radiostationer man hade där, de
glömmer han aldrig. Det blev sjö- var inte särskilt spännande, och till
gång till den milda grad så att hans yttermera visso var det laddarens
norrländska ben och mage inte rik- ansvar att sköta den, på andra sitigt hängde med. Men allt elände
dan av tornet.
brukar ju gå över, så när han kom
på benen igen var det full fart i den
73 de SM6SIM Bosse

Härmed kallas Du till
årsmöte i Kungsbacka
Radioamatörer
tisdagen den 7 mars 2006
kl 1900 i klubblokalen,
Onsala HV-gård.

Från SSA:s teknikreflektor
Kan inte undanhålla klubbmedlemmarna
ett sammandrag från ett par inlägg i SSA:s
teknikreflektor angående hastigheten på
den tekniska utvecklingen:
Karl-Arne Markström, SM0AOM, ger
följande förslag till en definition ;-)
Uttrycket för "teknikhastighet" borde kunna vara förstaderivatan av antalet knappar
och menyer på apparaterna som funktion
av tiden; d(knapp[t])/dt. Eftersom de mest
"knappdrivande" tillverkarna hittills funnits i Japan så föreslås härmed SI-enheten
för teknikhastighet till att vara 1 JA = 1
knapp/år. Medelteknikhastigheten de senaste åren har legat runt + 20 till 30 JA.
Bengt, SM7EQL lämnar här ett tips på en
gammal Q-förkortning som är synnerligen
relevant att applicera på den "moderna
amatörradion". Visserligen var förkortningen menad som ett skämt men verklig-

heten har kommit i kapp.
From Wikipedia, the free encyclopedia.
QNB is a joke on the Q code used in
Amateur Radio, and in particular the fact
that each Q code has one question form
and an answer form. Furthermore, it is a
joke that a lot of Morse code procedures
are supposed to use the slant bar (/, sent
as -··-·). Finally, it is a joke about fancy
new radio equipment that has way more
features than it operators ever use.
The question form, QNB?, is supposed to
mean "how many buttons does your radio
have?"
A reply of the form QNB 45/15 means
"45, and I know what 15 of them do."
Retrieved from "http://en.wikipedia.org/
wiki/QNB_%28amateur_radio%29"
SM6YIV Ingemar

Hör gärna av dig till någon i
valberedningen om du vill
jobba i KRA styrelse.
Valberedningen består av
SM6DMS Eje och
SM6KHN Peter.
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Flygande rymddräkt

En liten ”radiohistoria”.
Förra helgen var jag ute på lite datasurfspaning efter något radiotiskt. Ramlade då på en annons om
en Ra 200 som förstås väckte mitt
intresse. Den var till salu och bilden visade en station i mycket fint
skick som dessutom hade alla
tänkbara tillbehör inkl. 220 V nätaggregat Dock ej cw-nyckeln förstås. Den brukar alltid vara väck.
Den lär ha fått ett fortsatt liv inom
försvaret tillsammans med Ra 195.

Bilden är tagen vid direktsändningen av utsläppandet av SuitSat från ISS kl 00:02 SNT natten till lördag. Bilden visar ISS
med en solpanel i förgrunden och en del av rymdstationens
kropp. Man ser den ryska texten PIRS. Till höger syns den
ryske kosmonauten med benen uppåt och ytterligare något till
höger, alldeles ovanför solpanelen, syns SuitSat liggande med
benen åt höger. Kosmonauten har just skickat iväg SuitSat efter att ha satt igång amatörradioutrustningen.
Direktsändningen skedde på NASAs publika TV-kanal (www.
nasa.gov/ntv) och spelades upp med RealPlayer. Bilden fångades med HyperSnap.
SM6NZV Carl-Axel

Men till saken. En länk visade vägen till ytterligare radiogodis som
t.ex. en militär CW-nyckel som lär
ha varit avsedd för utbildningsändamål och varit monterad, fastklämd, runt ett bordsben, se bifogat foto. Denna nyckel har trots
sitt relativt höga pris, nu fått ett
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nytt hem hos mig. Om någon som
läser detta har någon info eller erfarenheter av denna nyckel, vore
det roligt att få höra av vederbörande. T.ex. undrar jag om det
inte skall vara en plåtkåpa monterad över mekanismen och hur den
i så fall såg ut. Befintliga skruvhål
tyder på detta.
Ett par dagar efter min snabba beställning via e-post, ringde det en
kväll på min telefon. Det var säljaren, en norrländsk radioamatör
från Harmånger som hörde av sig.
Nyckeln var på väg och han undrade om den kommit fram ! Inte var
dag säljare hör av sig och undrar
om en beställd vara har anlänt. Det
hade den inte förstås, eftersom jag
bor på vischan och måste få hem
en avi med brevbärarn först. Da´n
efter kom den och
hämtades per omgående förstås.
Säljaren och jag
pratade länge i tfn
om närliggande
spörsmål eftersom han förstått
att jag hade div.
militära terrängfordon och frågade efter Omfor-

