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God fortsättning på 2009 och välkommen till årets första
månadsmöte onsdag 7 januari 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

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!
Onsdag den 7/1 kl. 1900. Månadsmöte
i klubblokalen Onsala Hemvärnsgård.

Tjötfrekvens på 80-metersbandet!
På månadsmötet i december diskuterades bl.a. den uppkomna frågan
om en frekvens på 80 m där vi kan
träffas under t.ex. semestertider
eller när man kanske inte når vår
repeater.
Mötet tog ett preliminärt beslut
om att 3725 kHz skall vara just en
sådan frekvens.
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I tillägg till detta bestämdes också
om att prova på 10-metersbandet,
där numera 29.480 MHz är den
frekvens som gäller.
Senare har frågan om vi skall köra
FM eller SSB uppkommit.
Kom på mötet säg vad Du tycker!
SM6GDU Bengt

Roskildediplomet

Onsdag den 21/1 kl. 1900. Bygg– och reparationsafton i klubblokalen.

Som den uppmärksamme KRA-bladsläsaren redan vet så har vi tagit ett
beslut om att deltaga i de förlängda diplomaktiviteterna även under 2009.
Tag chansen att få en pile-up genom att köra med vår specialsignal
SH1658OZ från ditt hemma-QTH!

VÄLKOMMEN!

Hör av dig till undertecknad för att boka in en helg,
eller kanske en hel vecka?
Förhoppningsvis kommer vi att aktivera SH1658OZ från klubbstationen torsdagen den 26 februari, som ju är dagen för undertecknande
av fredstraktatet år 1658.
Har Du möjlighet att komma till klubblokalen den dagen?
Mer info om detta på hemsidan, KRA-nätet och via e-post.

Har du aktiverat SH1658OZ under 2008? Hör av dig snarast
till undertecknad med loggutdrag!
SM6GDU Bengt
Omslaget: Läs mer på sidan 5 i detta nummer!
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SH1658OZ i digital mode
Så är 2008 års körande med
specialsignalen SH1658OZ över. Det
har blivit 260 QSO för min del. Det
första körde jag den 6:e februari med
en UA-station på 20m. Det har varit
roligt, men har nog känts lite tjatigt
någon gång. Jag har aldrig svarat på
CQ, utan har bara ropat CQ. De som
velat ha QSO med en ovanlig signal
har fått starta det på eget initiativ. Det
har fungerat bra och ibland har det till
och med blivit pileup. Men det har
också inträffat att ingen har besvarat
mina CQ.
Här följer lite statistik om trafiken.
Alla QSO utom fem har varit i mode
BPSK31. De fem var i mode JT65A.
27% av kontakterna kördes på 20m,
25% på 80m, 22% på 40m och 18%
på 30m. Det blev bara enstaka QSO
på de övriga HF-banden och inga på
VHF/UHF.
De tyska stationerna har dominerat
(28%), sedan följer de ryska med

13%. Några utomeuropeiska stationer
har det inte blivit, med undantag av
några asiatiska ryssar. Enbart fyra
SM-stationer finns i loggen.
Jag fick rapporten 599 i 84% av
kontakterna. Hm......
Min utrustning har varit Yaesu FT-847
med 25 - 40 W till en multibandsdipol.
Efter 8 december använde jag en
vertikal.
Programvaran har varit Hamscope
och i några fall MultiPSK.
Jag har noterat kontakterna i en
m a nuell k l ad dlo gg och ef ter
respektive månadsskifte knappat in
dem i en databasfil i Open Office. Jag
har sedan gjort en ADI-fil med
m å nade ns k o n t ak te r m h a
programmet Asc2Adif och levererat
filen till SM6GDU för vidare befordran.
Nu drar 2009 igång och vi har ett helt
år på oss att köra massor med QSO.
Förhoppningsvis till glädje för de som
är intresserade av specialsignaler och
diplom.

KRA-nätet för senaste
nytt inom och utom
klubben!
Vi kör via repeater SK6KY/R,
utfrekvens
145,725 MHz, eller på reservfq
145.350 MHz lördagar kl. 1700.

Carl-Axel SM6NZV

Den här veckan checkar
väl även DU in?
Här hade det funnits plats för ett
litet bidrag från DIG!

Efter nätet provar vi att köra på
29.480 MHz. Häng med Du också!

4

Motioner till årsmötet
Motioner till KRA:s årsmöte i
mars skall enligt stadgarna
vara styrelsen tillhanda senast
den 15 januari.

Framsidan….

5

Lämpligast skickas dessa till
sk6ky@tele2.se eller lämnas till
någon i styrelsen.

Nyårsrävjakten
En liten men
tapper skara rävjägare hade mött
upp på nyårsdagen vid klubblokalen och gav sig ut för
att jaga räv.
Tyvärr hade en av rävarna dragit på sig någon form av influensa och en ”stand-in” i egenskap av ”Jösse hare” lovade att
ställa upp. Tyvärr kunde han
inte klara telegrafin riktigt utan

sände bara di-di-di-di-di-di utan
uppehåll hela tiden!
Detta hindrade givetvis inte de
rutinerade rävjägarna utan
(nästan) alla lyckades med att
hitta både räven och haren.
Har du kanske idéer om fler
rävjakter under våren?
Hör av dig till SM6NYJ Christer
eller till SM6GDU Bengt

Visste inte att QST´s utsände medarbetare varit på besök hos oss i klubben vid något
möte, men från ordförandeplats tycks det mig vara en ögonblicksbild tagen direkt ur
vår verklighet, eller ....?
Finns det någon mer än jag som känner igen sig ?

SM6SIM Bosse

