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Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2006.
Oförändrat 100:-. Enligt stadgarna skall avgiften vara
betald före den 30 april. Plusgiro 4867-8

Välkommen till vårens sista
månadsmöte tisdag 2 maj kl. 1900.
Vi får besök av SM6HNS Dick
som är nyvald DL6.
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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

Betalda medlemsavgifter t.o.m. 28/4

Redaktör är SM6GDU, Bengt
Artiklar till bladet tar jag helst emot per
diskett eller via e-post:sm6gdu@ssa.se

Nedanstående medlemmar har per den 28
april betalt medlemsavgiften för 2006.

Manusstopp är normalt fredagen tre
veckor före månadsmötet.
Medlemsavgiften för 2006 är 100:Plusgironummer 4867-8

DETTA HÄNDER UNDER
MAJ !

Jag hade 20° elevation mot månen,
han 25°.
I azimuthled var det inte bättre, det
ser inte ut som hans signal från
antennen skulle “träffa” mig. Och han
har säkert ett hyggligt fram-backförhållande.

Tisdag den 2/5 kl. 1900 Månadsmöte
i klubblokalen Onsala Hemvärnsgård.
Måndag den 15/5 kl. 1800 OBS TIDEN,
rävjakt med start vid klubbstugan.
Läs mer på sidan 5!
Tisdag den 16/5 kl. 1900,
bygg– och reparationsafton i klubblokalen
VÄLKOMMEN!
Så vad var det då? MS kanske, det är
ju ständigt förekommande. Ett
flygplan som fick agera reflektor?
Eller...? Jag tror nog att det var MS.
Och jag är trots detta helt nöjd, och
det kommer nya chanser att höra
något via månen.
Carl-Axel SM6NZV

Omslagsbilden: Foto Per F. Elfving SM6ZN
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Har du betalat, men inte finns med på listan, kontakta undertecknad så skall vi nog
reda ut det hela!
SA6AJK
SM6ALF
SM6BLV
SM6BWT
SM6BZC
SM6CIS
SM6DER
SM6DMS
SM6DOI
SM6EHY
SM6EPW
SM6FFG
SM6FRJ
SM6HGA
SM6IBH
SM6KHN
SM6LJ
SM6NM
SM6NYJ
SM6NZV
SM6RPY
SM6RWW
SM6VBT
SM6VHZ
SM6XAT
SM6XNK
SM6YOF
Bengt SM6GDU
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EME, MS eller ...?
Jag brukar lyssna efter digital trafik
på EME-delen av 144 MHz-bandet
allt emellanåt. Det är WSJT-moden
JT65B som gäller. Jag håller på ett
tag, hör inget och inser till slut att jag
inte har de rätta förutsättningarna. 9
element utan elevation och ingen
preamp är lite för magert. Men det är
svårt att låta bli, det kan ju lyckas.
Måndagen den 27 mars på morgonen
såg jag på DX-clustret att DF2ZC var
aktiv på 144 MHz via månen. Jag
rattade in frekvensen 144,124MHz ,
vred antennen, startade WSJT och
började “lyssna”. Och se efter en
timma (!) fick jag napp Programmet
avkodade “CQ DF2ZC JO30”.
Fantastiskt, jag hade för första
gången hört någonting via månen!

Och dessutom i mode JT65B.
Jag lugnade ner mig efter den första
upphetsningen och började fundera
om det verkligen var via månen som
jag hörde DF2ZC. Förutsättningarna
är ju inte goda. Kan det kanske ha
varit en “vanlig” MS-reflektion? Eller
var det till och med vanlig tropo?
Det senare är nog inte troligt även om
DF2ZC säkert använde hög utteffekt
och stora antenner (han är “stor” inom
EME).
Om man tittar på hur min och hans
antenn förhöll sig till varandra så talar
det inte för tropo. Se bilderna på
nästa sida så förstår ni vad jag menar.

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.
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Låter det krångligt? Kom till mötet på
tisdag den 2/5 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?
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Hej alla goa amatörer!

Kalender vår/sommar 2006

Här ser vi vilken fin och förstående kommun vi bor i. På förekommen anledning
undrar jag om det finns några som kan hjälpa till under juli att fälla min mast.

för radiopejlorienteringar anordnade av Göteborgs Rävjägare

73 och en god sommar önskar SM6NYJ / Christer

Nr
1

Dag/datum Startplats/banläggare
on 3 maj

Krokslätts IP/Safjället
Tomas Svensson, 031 872398

Tele 2006

2

må 15 maj

Kungsbacka Radioamatörers klubbstuga, Onsala
Bengt Lindberg, 031 911418, 0705 984200

3

må 22 maj

Rigortorpet Vägvisning: Avfart från Annebergs station,
vägen mot Inseros 7 km österut till Fjälebo (2 km efter
Annebergshus), skyltning från avtagsväg mot Allarängen
och Havredal, därefter höger 2 km. Ingvar Nilsson,
SM6FHI, 033 230405, 0702 074494´

4

ti 30 maj

Skatås Cykeljakt. Tag med cykel
Ingvar Andersson, SM6ERS, 031 214445

5

må 12 juni

Herkulesgården 41D5 Lars Quiding, SM6BCD, 031 829031

6

to 17 aug

Kanotjakt
17E4
Strandvägen (Floda Strandväg) vid Sävelången. Samling
på badplatsens parkering, östra änden av Strandvägens
västra halva (Strandvägen är delad i 2 bitar). Kör Älgvägen
ner till sjön och sväng höger in på Strandvägen.
Erik Sandwall, SM6RXZ, 0322 17325, 0733 614742
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må 28 aug

Tuvevallen
Fredrik Malmsten, 031 7211736, 031 926482

40D2

34F4

24E3

Samling kl. 18.00 där annat ej anges (start 18.28 ). C:a 3 minuter före start delger banläggaren de tävlande om det är några speciella saker att tänka på, eller om någon kontroll skall tas i särskild ordning. Kolumnen ”Tele 2006” anger startplatsen enl. 2006 års
telefonkatalogkarta (Göteborgsdelen Eniro).
Startavgift 10:- plus karta till självkostnadspris. Medtag penna, kompass och visselpipa.
Utlåningssaxar finns. Vid nattjakt medtag även lampa och reservlyse.
Introduktion/demo för intresserade vid ALLA jakter, alltså även DM och Natt. Nytt för
i år är särskild utrustning för att underlätta närstriden för nybörjare. Vi ser gärna nya
deltagare vid våra tävlingar.
I händelse av otjänlig väderlek, vilket hittills inte inträffat på de senaste 16 åren, kolla
med banläggaren eller jägmästaren! Vid spöregn kan man ha rävsaxen i en plastpåse!
För mer info om radiopejlorientering se www.pejla.se.
Jägmästare är Bengt Lindberg, SM6BLT, Hallekullevägen 50, 436 55 Hovås,
031 911418, 0705 984200 E-post: bengt.o.lindberg@vgregion.se
Väl mött! / Bengt / 2006-04-06

