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Välkommen till månadsmöte onsdag 5 november 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

Vidstående klipp är hämtat från
tidningen ”Populär Radio” årgång 1929.

Manusstopp är normalt fredagen tre
veckor före månadsmötet.

Som synes har vår distriktsindelning ändrats sedan dess, kanske mer än en gång?

Medlemsavgiften för 2008 är 100:Postgironummer: 4867-8

DETTA HÄNDER UNDER
NOVEMBER!
Onsdag den 5/11 kl. 1900. Månadsmöte
i klubblokalen Onsala Hemvärnsgård.
Onsdag den 19/11 kl. 1900. Bygg– och
reparationsafton.

VÄLKOMMEN!

Omslaget: Akvarell av SM6ZN Per.

Nostalgiavdelningen

Undertecknad känner bara till
den uppdelning som gjordes när
distrikt fem delades i två och
distrikt noll ”föddes”.
Kanske några av våra äldre
medlemmar kan dra sig till minnes när Gotland tilldelades disriktsiffra 1 ?
SM6GDU Bengt
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Repeatern igång med tillfällig tx!
Under tiden som ordinarie sändarsteg är på hos ”radiodoktorn” har
Christer SM6NYJ iordningsställt
en SRA C-604 som ger ca 20 W
ut.

rie, men vid ett prov för någon
vecka sedan var den hörbar och
körbar strax norr om Kungälv.
Täckningen söderut är givetvis
fortfarande betydligt sämre!

För dig som bor i utkanten av repeaterns täckningsområde är det
säkert en viss skillnad i signalstyrka, effekten är ju ca 1/3 av ordina-

Prova SK6KY/R vid tillfälle, gärna på lördag kl. 1700!
SM6GDU Bengt

Senaste nytt!

Du har väl inte missat att vi har bytt
mötesdag från tisdag till onsdag?

Roskildediplomet
Du vet väl att Du har möjlighet att köra med vår
specialsignal SH1658OZ även från ditt hemma-QTH?
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Radio & TV från rymden
Ja rubriken stämmer! Det var Richard Garriott med signalen W5KWQ som
besökte International Space Station ISS under tio dagar i oktober och körde
mycket amatörradio. Det blev den stora amatörradiogrejen under månaden. I
alla fall i mitt shack. Men det hände också annat, mer om det senare.
Garriott sände mängder av SSTV-bilder, den första redan första dagen ombord
ISS. Han använde då signalen RS0ISS och sände en bild i SSTV-formatet
Martin1. Senare använde han signalen NA1SS och sände bilder i format Robot
36. Det tog inte mer är drygt 30 sekunder att ta emot bilden på ordinarie
nedfrekvensen 145,800 MHz. Den senaste bilden jag tog emot var en som visar
utsikten från ISS.
Jag gjorde så med den första bilden att jag
spelade in den som en ljudfil på min mp3-spelare
och spelade sedan upp den och kodade
samtidigt av den med MULTIPSK. En andra bild
spelade jag in med VoxRecorder. En tredje bild
spelade jag in med den klart bättre Xcorder.
Fler bilder från rymden finns på http://www.
amsat.com/ARISS_SSTV/
Jag lyckades också pricka in ett QSO som Garriott hade med sin far som var i
Moskva. Junior använde omväxlande signalerna W5KWQ och RS0ISS, medan
senior lystrade till signalerna W5LFL och RK3DCB. En inspelning av kontakten
finns på min hemsida med adressen http://web.telia.com/~u30006870
En spännande 10-dagarsperiod. Inte enbart för Richard Garriott....

Hör av dig till undertecknad för att boka in en helg,
eller kanske en hel vecka?

En hel del annat har också hörts på banden under den gångna månaden. På
15m bl. a. 5U5, 5Q5, JY, K3 och inte minst VK9DWX på RTTY. På 17m har
massor av stationer i alla väderstreck hörts. Flera JA-stationer finns på 20m
digitalt på morgnarna. Det är bara att lyssna in, det kan ju lyckas. Och
konditionerna kan bara bli bättre!

Preliminärt kommer vi att aktivera signalen från klubblokalen
på söndagarna 23 och 30 november . Mer info om
detta på hemsidan, KRA-nätet och via e-post.

Det har blivit ett 20-tal digitala kontakter med signalen SH1658OZ också, de
flesta på 20m och 40m. Fast nästan uteslutande europeiska stationer.
Eventuella kommentarer eller frågor är välkomna!

SM6GDU Bengt

SM6NZV Carl-Axel
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Annons

Nu är det (verkligen) hög tid för
medlemsavgiftsinbetalning!
Nedanstående är klara för 2008!
SM6AGR, ALF, BLV, BMC, BWT, CIS, CMU, DBQ, DER,
DOI, EHY, EPW, FFG, FHZ, FPG, FRJ, FSK, FXW, GDU,
GLL, HGA, IBH, JVU, KAT, KHN, KZX, LJ, NKG, NM,
NYJ, NZV, PID, RIG, RPY, RSI, RTN, RWW, SIM, XHD,
YIV, YIY, YKG, YOF OCH ZN.
Enligt stadgarna skulle medlemsavgiften vara inbetald senast
den 30 april! Plusgironummer 4867-8 och 100:-

Bläckpatroner och refillkit
+ lasertoner mm till bra priser!
Sedan en tid tillbaka har du möjlighet att köpa artiklar från
Cheapink via mig, till priser som du nog inte hittar någon
annanstans! Nedan finner du några prisexempel från
Cheapinks hemsida. Finns inte det du söker här, titta gärna in
på http://www.cheapink.com och hör av dig till mig sedan!
SM6GDU Bengt
Tel 0300-61048, E-post: sm6gdu@ssa.se

Finns du inte med på listan fastän du vet att du betalat, skicka
ett mail till sk6ky@tele2.se!

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.

Den här veckan checkar
väl även DU in?

Refillkit 2x20ml till BC02 109:Refillkit 3x20ml till BC05 169:Refillkit 3x20ml till BC06 159:Originalpatron BC02 234:Originalpatron BC05 282:Originalpatron BC06 227:Tonerkassett till OKI 6W, 8W etc
Originalkassett 239:-

