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KUNGSBACKA RADIOAMATÖRER
Lindfjällsvägen 15 439 91 ONSALA

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
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KUNGSBACKA RADIOAMATÖRER

Vid definitiv eftersändning
återsänds försändelsen med
nya adressen

Nr 5 - 6 maj - augusti 2 0 1 2

Ny bildtävling!

Vad är detta för något?

Årgång 36
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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
via e-post:sm6gdu@ssa.se
Manusstopp är normalt fredagen två
veckor före månadsmötet.
Medlemsavgiften för 2012 är 100:Plusgironummer: 4867-8

DETTA HÄNDER UNDER
SOMMAREN!
Onsdag den 11/7 kl. 1900. Sommarträff i
klubblokalen Onsala Hemvärnsgård.
Helgen 17-19 augusti. RPO-SM och Fyrhelg!
Mer info om sommarens aktiviteter på lördagar kl. 1700 via SK6KY/R

Ordförarrader
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SOMMARTIDER….
Äntligen har den efterlängtade sommaren
kommit och även om juni månad har varit
kylslagen och juli hittills bjudit på alltför
mycket regn, kan vi ändå glädja oss åt att
dygnet nu har så många ljusa timmar. Det
lockar till utomhusvistelse och för oss
radioamatörer är det dags att se över och
komplettera våra antennanläggningar.
Inom KRA är det främst repeaterutrustningen som behöver servas. Det har konstaterats att våra kavitetsfilter med åren
har fått oönskade beläggningar som måste
putsas bort, skruvar har lossnat eller saknas etc. Detta har medfört att filtrens
funktion nedsatts, vilket påverkar både
uteffekt och mottagarkänslighet. Avhjälpande åtgärder har påbörjats.
Vi hoppas också att snart åter kunna ta
vårt radioschack i bruk, efter det att renoveringsjobben i Hv-gården blivit klara.
Under sommaren är vi medarrangörer i
RPO-SM, som går av stapeln i Lindometrakten. Där skall vi vara funktionärer och

bl.a. ha en radiostation med speciell evenemangssignal och med
särskilda QSLkort. Dessutom inträffar bl.a. Internationella Fyrdagen och blir vi bara tillräckligt
många tar vi oss ut till någon av fyrarna i
vår kommun. Hör av dig om du vill vara
med ute vid något av dessa arrangemang.
Vi behöver t.ex. operatörer.
Vi skall försöka hitta på trevliga föreningsaktiviteter framöver och jag ber alla
medlemmar att ”tänka till” och komma
med förslag på vad ni tycker vore kul,
t.ex. studiebesök, byggprojekt etc. Ring
eller maila till mig eller någon annan i
styrelsen. Adresserna finns på vår hemsida.
Jag önskar er alla en riktigt skön och trevlig sommar!
Bosse SM6PID

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.
Under sommaruppehållet förekommer spontana nät vid samma tidpunkt!

Välkommen att checka in, du också!

