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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 1 2

Årgång 36

Välkommen till oktobermötet
onsdag 3/10 kl. 1900!

2

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
OKTOBER!

Distriktsmöte SM6 i Borås, lördagen den 3 november 3
Borås Radioamatörer, SK6LK och
DL6, SM6VYP inbjuder till ordinarie distriktsmöte.

Plats finns för försäljare, även loppis.
Mer info finns på SK6LK

Plats: Ribbingsgården i Borås,
DHR lokalen, Ribbingsgatan 32
Vi öppnar kl. 09.00, program ännu
ej fastställt.

Hör av er till SM6EAT på tel.
0325-72022 eller sm6eat@ssa.se
för bokning av bord.
73 de SM6EAT

Fieldday tillsammans med GSA den 13 oktober
Onsdag den 3/10 kl. 1900. Månadsmöte i
klubblokalen, Onsala HV-gård.
Lördag den 13/10 kl. 1000.
Fieldday på Fjärås Bräcka.
Onsdag den 17/10 kl. 1900.
Klubbafton i Onsala HV-gård
Välkommen!

Lördag den 13 oktober arrangerar
KRA och GSA gemensamt en fieldday på Fjärås Bräcka.

Fjärås Bräcka är ett naturvårdsområde som ingår i aktiviteten SMFF
med nr 3425, locator JO67CK.

Du tar själv med dig vad du behöver i form av antenner, riggar och
annat som kan tänkas behövas.

Passa på att köra denna trevliga
aktivitet tillsammans med goda
vänner.

Denna fieldday är till för att aktivera soffliggare och övriga, kom
ut i naturen och träffa likasinnade,
utbyt erfarenheter och tips.

Se http://smff.sk6aw.net/ för information.

Här finns inte tillgång till nätdrift
så räkna med köra med batteri t.ex.
från bilen. Har du något att sälja så
ta gärna med detta också, det kan
ju finnas någon som vill köpa.

Logga in dig på SK6AW innan så
du är beredd när du kommer på
plats. Det är gratis så du har inget
att förlora.
Vi startar vid 10-tiden.

Du checkar väl in på KRA-nätet nu på lördag?

