KUNGSBACKA RADIOAMATÖRER
Lindfjällsvägen 15 439 91 ONSALA

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING

B

FÖRENINGSBREV

KUNGSBACKA RADIOAMATÖRER

Vid definitiv eftersändning
återsänds försändelsen med
nya adressen

Nr 8 oktober 2 0 0 8

Årgång 32

Välkommen till månadsmöte onsdag 1 oktober 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.
Medlemsavgiften för 2008 är 100:Postgironummer: 4867-8

DETTA HÄNDER UNDER
OKTOBER!
Onsdag den 1/10 kl. 1900. Månadsmöte
i klubblokalen Onsala Hemvärnsgård.
Onsdag den 22/10 kl. 1900. Bygg– och
reparationsafton.

VÄLKOMMEN!

Omslaget: .

Lite nostalgi...
Vilket år kan
detta ha inträffat?

6

Stort TACK till Ragnar SM6DEK!
Som för många av oss började det
bli fullt i hyllorna hemma hos
Ragnar SM6DEK och undertecknad var och hämtade ett antal årgångar av QST, Radio & Television, Populär Radio mm + många
databöcker.

dan nu finns möjlighet att
”botanisera” bland böcker och tidskrifter.
Tidskrifterna kommer givetvis att
finnas till utlåning precis som våra
övriga.

Förteckning kommer i ett senare
nummer av KRA-bladet, men re-

SM6GDU Bengt

Senaste nytt!

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

Roskildediplomet
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Fluxvärdet är 68 och solfläckstalet 0...
Det är en bra lång tid som det har låtit som i rubriken. Solcykel 24 vill liksom
inte komma igång. Men som kanske är bekant går det att både höra och köra
roliga stationer i alla fall. I alla fall om man har lite tålamod och en gnutta tur.
Och alldeles speciellt gäller detta om man tar till CW eller någon digital mode.
Förutom ett antal QSO med signalen SH1658OZ har det blivit mycket få
kontakter under september. Augusti var bättre och resulterade i riktig många
QSO. Det blev mest digitala som just nu lockar mest. Och det får gärna vara
QRP. Här är de QSO som “sticker ut” i min logg för augusti och september.
LU5FF 17m CW
JA3CAY 20m JT65A
F1VJQ 2m FSK441. Persiderna
EB1EHO 6m JT6M. Persiderna
IK1YWE 20m JT65A. Jag 4 W ut
IW2IOL 20m JT65A. Jag 4 W ut

RU0AOA 20m JT65A. Jag 4 W ut
LU8WAG 20m JT65A
F5RBV 20m JT65A. Jag 1 W ut
EA1ACP 6m SSB. 21 sep

Skapliga resultat, speciellt med låg uteffekt. Fast det är en bit kvar till det som
inträffade i våras. Jag körde moden WSPR (Whisper) med 4 W (36 dBm)
uteffekt på 30m och avlyssnades av en VK6. Ett avstånd på 13837 km. Tack
till K1JT för en effektiv mode! Förresten, jag hörde just K1JT på 30m när han
körde med 316 mW (25 dBm) utteffekt. Hans antenn okänd. Själv använder
jag bara dipoler (inverterat V) på HF.
Man måste försöka, det kan ju lyckas.

Du vet väl att Du har möjlighet att köra med vår
specialsignal SH1658OZ även från ditt hemma-QTH?

Carl-Axel SM6NZV

Hör av dig till undertecknad för att boka in en helg,
eller kanske en hel vecka?
Vi planerar att under november och december köra
från klubben under några lördagar/söndagar.
SM6GDU Bengt
En verklighet för många av oss…?!
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Annons

Nu är det (verkligen) hög tid för
medlemsavgiftsinbetalning!
Nedanstående är klara för 2008!
SM6ALF, BLV, BMC, BWT, CIS, CMU, DBQ, DER, DOI,
EHY, EPW, FFG, FHZ, FPG, FRJ, FSK, FXW, GDU, GLL,
IBH, 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:-

