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

KUNGSBACKA RADIOAMATÖRER

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.

Nr 2 februari 2 0 1 4

Årgång 38

Mer info kommer i KRA-bladet,
men är du intresserad att följa med,
anmäl ditt preliminärintresse redan
nu.
SM6GDU Bengt

Medlemsavgiftsinbetalningar
Följande inbetalningar har t.o.m. 31/1 bokförts på plusgirot eller mottagits kontant.
Har du betalat men inte finns med nedan, kontakta mig snarast!
SA6AJK, A VT. SM 6A GR, BLV, BWH, BWT, CEN, CIS, CMU, DER, DOI, EHY,
FFG, FHZ, FPG, FRI, FRJ, FXW, GDU, GNL, GTO, HQR, IBH, JVU, KAT, KHN,
MLH, NYJ, NZV, PID, RIG, RSI, RTN, RWW, SCM, SIM, VCM, VJE, YKG,
SM5COP, DEV, ENX, SM 7FSK, LA6ZHA, LA 9GFA, LA 1WI, LA 1II, Martti
Poiko la och Heléné Ryding.
I nästa nummer har jag p lanerat att presentera en lista på dem som inte har betalat!
Dessutom har några redan betalat för 2014, men det återko mmer jag till i ett senare
nummer av KRA-b ladet!

Välkommen till månadsmöte onsdag 5 februari 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.

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.

KRA:s och redaktionens adress är :
Lindfjällsvägen 15, 439 91 ONSA LA
Tel 0300-61048

DETTA HÄNDER UNDER
FEBRUARI!
Onsdag den 5/2 kl. 1900. Månadsmöte
i klubblokalen Onsala Hemvärnsgård.

VÄLKOMMEN!

Härmed kallas Du till
årsmöte i Kungsbacka
Radioamatörer
onsdagen den 5 mars 2014
kl 1900 i klubblokalen,
Onsala HV-gård.
Repeater SK6RJW
SM6PID Bosse skriver i ett mail till redaktören: Jag har kunnat prova
repeatern under mina körningar och nu fungerar utrustningen som den
skall.
Den gamla Kenwood-stationen, som ligger i schacket på Onsala och är
kopplad som "crossbandsrepeater" fungerar bra. Det den hör på
145,125 MHz skickar den samtidigt ut på 432.725 MHz och v.v. beroende på vad som kommer in först.
Bosse skriver också:
När sommartiden kommit tillbaka föreslår jag att vi ordnar en resa till
Motala och tittar på den gamla rundradiostationen och även på fordonen mm i museet http://motormuseum.se

Omslagsbilden: SK6RJW

