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Vid definitiv eftersändning
återsänds försändelsen med
nya adressen

Nr 1

januari 2 0 0 8

Årgång 32

Välkommen till årets första månadsmöte
tisdag 8 januari kl. 1900 i Onsala HV-gård!
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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.
Postgironummer: 4867-8

DETTA HÄNDER UNDER
JANUARI !
Tisdag den 8/1 kl. 1900. Månadsmöte
i klubblokalen Onsala Hemvärnsgård.
Tisdag den 15/1 kl. 1900. Bygg– och
reparationsafton. Onsala HV-gård.
VÄLKOMMEN!

Omslaget: Akvarell av SM6ZN Per.
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När det gäller "Online logs" så kommer vi
att ha en loggsökningsfunktion redo när
aktiviteten startar. Vi är dock beroende
av att ni skickar in era ADIF-loggar till
roskilde@sk7bq.com så snart ni avslutat
en större aktivitet med er signal så att vi
kan hålla loggsökningen någorlunda aktuell. Loggsökningen kommer att visa körda
specialsignaler band och mode för respektive motstation men inga datum och tider
för att undvika fusk.
Jag är tacksam om ni hör av er med synpunkter på reglerna så snart som möjligt
så att vi kan fastlägga dem. Danskarnas
specialsignal kan vi gå ut med när vi vet
den. Den påverkar ju inte reglerna mer än
att någon signal, oklart vilken, skall vara
joker.
Jag har fått e-post från OZ9EDR och John
har lovat mig att snabba på med ansök-

ningen om OZ1658ROS i första hand och
meddela mig så fort han
hör något från "danska PTS".
73 de SK7BQ gm SM5LWC

Har du några synpunkter? Hör
av dig till sk6ky@tele2.se så sammanställer jag det hela och skickar vidare till SK7BQ!
Ytterligare info kommer via KRA
hemsida http://www.sk6ky.se

SM6GDU Bengt

Härmed kallas Du till
årsmöte i Kungsbacka
Radioamatörer
tisdagen den 4 mars 2008
kl 1900 i klubblokalen,
Onsala HV-gård.
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Roskilde 1658 Award

Här kommer senaste nytt om diplomet, från Kristianstadsklubben:

spektive 7 Euro för amatörer utanför Sverige.

Nu är diplomets webbsajt sjösatt. Ni når
den från http://www.sk7bq.com

Diplomtexten kommer enligt förslag att
vara följande:

Var vänliga att ange www.sk7bq.com
som webbsideadress på "banden" när ni
kommer igång med era signaler så småningom. Vi länkar till diplomets hemsida
därifrån. Ju kortare adress desto bättre då
den skall anges "på banden".

I ingressen:

Observera att diplomets hemsida utgör en
stomme för förbättringar. Rättelser, kommentarer, tips på relevanta länkar etc.
mailar ni till roskilde@sk7bq.com där
Linus, SA7AOI svarar. Han ansvarar för
webbsidorna.
Beträffande reglerna föreslår vi följande
mot bakgrund av inkomna synpunkter:
Fyra olika svenska signaler skall kontaktas. Alternativt kan tre olika svenska signaler kontaktas om också den danska specialsignalen kontaktas.
Alla upplåtna frekvensband är giltiga för
kontakter.
Endast direkt-QSOn räknas, ej QSO via
Echolink, repeater, crossbandslänk eller
satellit.
Diplomet utges även till lyssnaramatörer
med krav på fyra loggade svenska signaler alternativt tre loggade svenska signaler och den danska specialsignalen.
Kostnaden för diplomet är sedan tidigare
fastställd till 50 SEK eller 10 USD re-

Roskilde 1658 Award
In recognition of the Treaty of Roskilde
on February 26, 1658 when the former
Danish provinces of Halland, Skåne and
Blekinge became Swedish. They have
remained Swedish ever since.

Nyårsrävjakten
Trots ett perfekt väder (till skillnad från förra året då det spöregnade!) hade endast en dryg
handfull KRA-medlemmar möjlighet att ställa upp på årets Nyårsrävjakt!
Förstärkta av deltagare från
Göteborgs Rävjägare gav vi
oss ut i terrängen och efter någon timme hade de flesta hittat
de båda rävarna. Räv nummer
två gav dock en del huvudbry
då antennen låg längs med
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marken och inte gick att
pejla när man var
inom ca 10 meter
från den.
Eftersom ett
visst intresse
trots allt verkar
finnas hoppas vi på fler jakter
under våren!
Välkomna!
SM6GDU Bengt

Själva diplomtexten:
This is to certify that ----- (signal eller
lyssnarnummer) has fulfilled the requirements for the Roskilde 1658 Award.
Underskrift av Award Manager
SM7GXR, Anders

KRA-nätet för senaste nytt inom
och utom klubben!

Layoutförslag jobbas det för fullt på, det
kommer!
Som ni ser på diplomets webbsida så har
vi även lagt upp en aktivitetskalender. Ni
kan anmäla kommande aktivitet enligt
mallen:

Vi kör via repeater SK6KY/R, utfrekvens
145,725 MHz, lördagar kl. 1700.

Datum Tid Frekvenband Moder
till roskilde@sk7bq.com så lägger Linus
in era aktiviteter i kalendern. Kalendern
visar som synes aktuell vecka. Observera
att var och en får lokal datum och lokal
tid samt respektive lands språk automatiskt i kalendern. För Sveriges del är det
alltså svensk lokal tid som gäller.

Den här veckan checkar
väl även DU in?
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Frågesport

QSL – KORT
Information till alla KRA-medlemmar och ett förtydligande vad gäller
QSL-kortsdistributionen i framtiden.
Eftersom jag inte är närvarande vid varje KRA-möte, kommer det alltid
att finnas en QSL-låda i lokalen i Onsala. Jag lägger QSL-korten i den,
de gånger jag kommer dit. Det är bara att se efter i lådan varje gång
DU besöker lokalen.
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Så är det återigen dags för en omgång frågesport, naturligtvis med anknytning
till amatörradio. Denna omgång gäller det att lista ut vilket DXCC-prefix som
avses. Som ledtrådar ges ett antal kluriga påståenden som leder fram till ett
prefix. Dessutom finns DXCC-landets kontur med.
Svar skall skickas till Carl-Axel SM6NZV under e-postadress c-a@telia.com
senast en vecka efter det att KRA-bladet kommit ut. Vid nästkommande
månadsmöte kommer pristagaren att utses. Belöning? Ja visst!

Kort som skall skickas via SSA, kan läggas i ett särskilt fack i lådan.
Jag tömmer detta fack och skickar iväg korten vid tillfälle.
KRA-medlemmar, som brukar hämta och lämna sina kort hemma hos
mig, gör det förstås i fortsättningen som vanligt.
Uppdatering av vilka, som har kort att hämta finns på KRA:s hemsida
( även om korten finns här hemma ).
Den, som absolut vill ha ut korten varje månad, får gärna komma och
hämta dem och själv lägga i lådan. Ring i så fall först !

Januari månads DXCC-prefix
DXCC-prefixet har viss koppling till sista bokstaven i landets namn. Om man
ser landets namn baklänges förstås. Åtminstone tycker de som skriver på
engelska så. När man funderar på landets förra valuta kan man komma att
tänka på Mack the Knife. Slutligen, en av historiens värsta busar föddes i
landet.
Vilket DXCC-prefix avses?

Kort till icke KRA-medlemmar behåller jag i ”min” låda. Skall försöka
kontakta dem via mail om korten inte blir hämtade.

SM6FXW Anita Elfving

QSL-manager

Tel: 0300-13501

Anita.Elfving@bredband.net

Medlemsavgiftsinbetalningar
bokförda per den 5 januari !
Nedanstående är klara för 2007
SA6AAB, ABU, AJK, SM6AGR, ALF, BLV, BWT, BZC, CIS, CMU, DBQ, DER,
DMS, DOI, DQO, EHY, ENL, EPW, FFG, FHZ, FPG, FRJ, FSK, FXW, GDU, GLL,
GNL, GUS, HGA, IBH, JNS, JVU, KAT, KHN, KXN, KZX, LJ, NM, NYJ, NZV,
PID, RPY, RSI, RTN, RWW, SIM, VHZ, XAT, XHD, YIV, YIY, YKG, YOF & ZN.

SM6NZV Carl-Axel

Antennenkäten!
SM6NZV, som skall bygga upp en databank om våra HF-antenner saknar
fortfarande många medlemmars uppgifter. Skicka honom ett mail med uppgifter om vilka antenner du använder på de olika HF-banden. Skriv gärna
ner eventuella kommentarer kring antennerna, fördelar/nackdelar, DX eller lokal, ATU och matning etc. Skicka rapporten till: c-a@telia.com senast
den 15 januari 2008. Om någon föredrar papper och penna och snigelpost
går det naturligtvis lika bra. Adressen är då:

Om du har betalat , men inte finns med på listan, kontakta SM6GDU Bengt
Har du inte betalat ännu är det hög tid. Vi saknar fortfarande många inbetalningar!

SM6NZV, C-A Lindberg, Onsala Åkerväg 7, 439 91 Onsala

