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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?

Önskas köpa
27 MHz-spröt med M6-gänga för magnetfot.
Ring Peter 0737727521

Välkommen till höstens första månadsmöte
i klubblokalen,
Onsala HV-gård onsdag 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
via e-post:sm6gdu@ssa.se
Manusstopp är normalt fredagen två
veckor före månadsmötet.
Medlemsavgiften för 2011 är 100:Postgironummer: 4867-8

DETTA HÄNDER UNDER
SEPTEMBER!

Radio i det gröna
Lördag morgon den 3 september åkte ett
tiotal radioamatörer från KRA och GSA
till Hyltenäs i Marks kommun. På berget
som kallas ”Seatons Kulle” kunde man
snart se ett stort antal antenner, uppspända såväl mellan träden som monterade på
olika fordonstak.
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Hyltenäs är ett naturreservat och sådana
besöks under året av amatörer som kör
radio därifrån. Kontakterna loggas sedan
i databas och ger poäng till operatören.
Hos oss var det Lasse SM6NM, som körde ett 40-tal QSO:n på foni respektive
CW.

Eftersom det var soligt och skönt väder
gick det utmärkt att etablera stationsplatser i det fria, med tillhörande bord, stolar
och grillar. Snart var det full fart på radiokörandet och den mesta trafiken kördes på 80-metersbandet.

Onsdag den 7/9 kl. 1900. Månadsmöte i
klubblokalen Onsala Hemvärnsgård.
Onsdag den 21/9 kl. 1900. Klubbafton i Onsala
HV-gård. Program meddelas senare!
VÄLKOMMEN!
Bosse SM6SIM hade med sig sin terrängbil ”Ratgb 1112” och den utgör ju i sådana här sammanhang en idealisk plats för
apparatur och operatörer, eftersom den
också bär upp en mängd antenner av varierande slag.

När dagen började lida mot eftermiddag
och maten och kaffet tagit slut, skulle ju
allting monteras ner och packas ihop.
Detta tar ju en god stund, men alla var
eniga om att det kul och trevlig dag. Det
är inte omöjligt att vi gör en liknande
”övning” nästa år.

Bosse SM6PID
Omslagsbilden från GSA/KRA fieldday på Hyltenäs kulle. Foto SM6IBH Olof

Fotograf: SM6IBH Olof

