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Årgång 30

MAN MOTIONERAR INTE
FÖR ATT BLI YNGRE,
UTAN FÖR ATT BLI ÄLDRE
Nu är det hög tid att betala medlemsavgiften för 2006.
Oförändrat 100:-. Enligt stadgarna skulle avgiften vara
betald före den 30 april. Plusgiro 4867-8

Välkommen till månadsmöte
tisdag 7 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, 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.
Medlemsavgiften för 2006 är 100:Plusgironummer 4867-8

DETTA HÄNDER UNDER
NOVEMBER!
Tisdag den 7/11 kl. 1900 Månadsmöte
i klubblokalen Onsala Hemvärnsgård.
Tisdag den 21/11 kl. 1900 .
Bygg– och reparationsafton
i klubblokalen.
VÄLKOMMEN!
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Lite av varje från banden
Man påstår att solcykel 24 kan ha
börjat då några solfläckar med
omvänt magnetfält har uppträtt. Med
tanke på konditionerna på våra band
verkar detta vara helt fel. Men visst,
uppgången går naturligtvis långsamt.
Jag tycker det är kass på de flesta
band! Nu skall sägas att det är ytterst
sällan som jag är aktiv på band lägre
än 18 MHz. Det händer, men det är
sällan. Jag har inga antenner för
varken 10 eller 7 MHz. 14 MHz gillar
jag inte av någon anledning.
De i mitt tycke dåliga konditionerna
återspeglar sig i loggen. Det är
mycket få QSO noterade under
september månad.
I början av månaden blev det ett QSO
med en PA-station över AO-7. Inget
DX precis, men det är fantastiskt att
denna gamla satellit ännu fungerar.
Den sköts upp 1974, tystnade 1981
och kom igång igen 2002!
14 MHz ja, det blev tre QSO på detta
band. Trots att jag inte gillar det. Alla i
mode PSK31, ett med EK6TA i

Armenien, ett andra med RN0SS en
bra bit bort i Ryssland. Och det tredje
med en IK2:a på Pantelleria Island
(IH9). Jag har också kört DX,
nämligen 9H4DX på 18 MHz. Detta
band öppnar ofta mot väster på
eftermiddagarna. Ofta är det flera
amerikaner på, men också en och
annan sydamerikan.
Ett QSO med Afrika finns i loggen.
Det är TT8PK på 21 MHz. Inte så illa.
Det var fin utbredning på 144 MHz vid
några tillfällen. Flera tyska stationer
och den 19:e några franska. Även 432
MHz vaknade till liv och flera fyrar
söderöver hördes. På clustret
rapporterades kontakter med Ukraina
eller Ryssland. Jag kommer inte ihåg
vilket.
Trots “dåliga konditioner” blev det
alltså några QSO i loggen. Och det är
klart, på 14 MHz finns säkert mer att
hämta. Så det kanske inte är så dåligt
i alla fall. Får visst lyssna och ropa
mer...
Carl-Axel SM6NZV

Det finns plats för Ditt
bidrag till KRA-bladet också!
Omslaget: Månadens omslag är det första i en serie aforismer presenterade av Per F. Elfving SM6ZN
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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, fax 0300-569339
E-post: sm6gdu@ssa.se

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:-

Några rader från SM6CIS
Jag har i alla år retat mig på alla
olika sladdar som har en benägenhet att trassla till sig och störa tillvaron för den hängivne (?)radioamatören.
Vi har ju flyttat och nu i uppackningsskedet av alla prylar och pinaler i det nya schacket (garaget),
(välkomna hälsa på, på Väråsgatan
2 Hisings Backa) har jag kommit
på en i mina egna ögon förträfflig
anordning för upphängning av alla
möjliga sladdar.
På en bräda har jag spänt en spiralfjäder av lämpligt slag så att det
blir lagom avstånd mellan fjäderns
varv så att det går enkelt att
klämma in en sladd och få den att
stanna kvar när man river i
alltsammans för att få tag i en annan sladd som på tidigare krokar
och spikar naturligtvis hängt
längst in. Med en hyfsad spiral
kan man få fast en ansenlig mängd
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sladdar som därtill blir lätta att ta
fram vid behov.
Har kommit igång litet med radiokörandet. Har fått upp en dipol för
20 meter och med en ganska bamsig tuner går det att få till det riktigt skapligt även på andra band.
Under tiden med pillandet med
detta kommer jag att grunna på
vad impedans är. Brodern Gunnar,
KA1BYU, har ingen begriplig förklaring, ej heller andra goda amatörer jag pratat med.
Resistans, kapacitans och till och
med reaktans kan jag föreställa
mig, men impedans???
Finns det någon som kan ge en
vettig och åskådlig beskrivning???
Med hjärtliga 73 etc
Erland SM6CIS

OBS!
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?
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Svenska är svårt!
En liten fortsättning i samma anda som artikeln om särskrivning tidigare i år.
(Tack Christer SM6NYJ)
Några exempel på underhållande skyltning….
Ingen parkering förbjuden
(Skylt på bensinmack i Uppsala)
Vi utför rost och plåtskador billigt
(Bilverkstad utanför Göteborg)
Stekt röd tunga
(På en restaurangs lunchmeny)
Seriösa priser
(I fönster till pizzeria i Visby)
Sjuk gymnastik
(Skylt i centrala Lund)
Jag är sjukdom, kommer morgon
(Hos frisör i Stockholm)
Vid köp av klockarmband - gratis påsättning
(Skylt på loppmarknad i Göteborg)
Jämna pengar underlättar växlingen
(Lapp i cafeterian på Högskolan i Halmstad)
Ät fisk - bli frisk

KRA:s jubileumsfirande är genomfört!

Affären stängd p.g.a. sjukdom
(Skylt på dörren till mindre affär i Gnesta)
Posten hämtas då och då, ibland något senare
(På brevlåda utanför hotellet i Kittelfjäll)
Frigående ägg
(Affisch i ett fönster till en mataffär i Göteborg)
Para er tre och tre i liftkön. Se upp så inga
klädesplagg fastnar i liften
(Plakat vid skidliften i Sunne)
Morgondagen inställd p.g.a. bristande intresse
(Lapp i Medborgarhusets foajé i Stockholm)
Priserna gäller endast när gatuköket är öppet
(Gatukök i Uppsala)
Tomgångskörning förbjuden högst 1 minut
(Skylt vid lastkaj)
Idag rabatt på underkläder som avdrages i
kassan
(Skylt i mindre klädesbutik)
Extra mört kött. Vi hänger själv i butiken. (!)

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.
Låter det krångligt? Kom till mötet på
tisdag den 7/11 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

Lördagen den 14 oktober samlades 16 förväntansfulla medlemmar som hade hörsammat
inbjudan till jubileumsfirandet
enligt nedan.
P.g.a. att inget separat oktobernummer av KRA-bladet har utgetts och för att ingen information skall gå förlorad, återges
nedan det ”särtryck” som ställdes till medlemmarnas förfogande några dagar innan jubileet.
I ett kommande nummer kommer några bilder och en artikel
om jubileumsresan som gick
via Gustav Dahlen-museet i
Stenstorp, moped– och mcmuseet i Falköping till Åsundsholms Herrgård där vi avslutade med en trerätters middag .

Som tidigare meddelats, på flera sätt, kommer vi på lördag att
fira KRA 45 år. Nu är sista
chansen att anmäla sig till festligheterna som innefattar studiebesök, trerätters middag och
transport till och från dessa aktiviteter. Kostnaden för detta
blir 395:-.
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Vi kommer att åka i två VWbussar (detaljerad plan för upphämtning kommer inom 24
timmar till dem som anmält sig)
och återkomst till Kungsbacka
är planerad till kl. 2200.
Du som vill vara med och fira
45-åringen Kungsbacka Radioamatörer betalar in 395:- per
person snarast till KRA:s postgiro 4867-8. YL, XYL, OM eller
motsvarande är givetvis inbjuden också!
Ring också till mig eller Solveig
0300-61048 eller svara på detta mail (gäller givetvis bara dig
som inte tidigare anmält dig!)
Den som absolut inte kan äta
fisk i någon form bör också
snarast ringa ovanstående
telefonnummer !
Som du säkert har noterat, så
vet du ännu inte var vi kommer
att äta och inte var studiebesöket skall äga rum. Vi har tänkt
att detta skulle vara en överraskning och är övertygade om
att ingen kommer att bli besviken varken på det ena eller det
andra!

Välkomna!

