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KRA-utflykt lördag den 30 maj
Lördag den 30/5 är en resa planerad till nordvästra Skåne med bl.a besök på
Ängelholms Flygmuseum, Järnvägens museum samt Trafikverkets utställning
om Hallandsåstunnlarna. Priset för resan är beroende på antalet intresserade.
Blir vi 12-14 deltagare så handlar det om 150-175 kr per person. Avresa från
Kungsbacka kl 0800, åter sent på kvällen. Hör av dig till Bosse SM6PID eller
undertecknad senast lördag den 23/5. Mer info på månadsmötet och KRAnätet.
SM6GDU Bengt
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KRA-nätet för senaste nytt
inom och utom klubben!
Vi kör via repeater SK6KY/R,
utfrekvens 145,725 MHz,
lördagar kl. 1700.
Den här veckan checkar
väl även DU in?

Dags att betala medlemsavgiften!
Före den 30/4 skulle medlemsavgiften vara betald enligt våra stadgar.
Har du kanske missat att betala för 2014? Betala då in den samtidigt så
sparar du tid för dig själv och KRA:s kassör!

Ny redaktör till KRA-bladet från
och med nästa nummer!
Kontakta Bosse SM6PID eller någon annan
i styrelsen om du vill anta utmaningen!
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KRA:s INFORMATIONSSIDA
KRA-bladet är Kungsbacka
RadioA matörers organ för meddelanden
och information. Uttalanden och åsikter
som framförs i signerade artiklar är ej
KRA:s eller b ladets allmänna.
KRA:s och redaktionens adress är :
Lindfjällsvägen 15, 439 91 ONSA LA
Tel 0300-61048

Redaktör är SM6GDU, Bengt
Artiklar till bladet tar jag helst emot
via e-post:sm6gdu@ssa.se
Manusstopp är normalt fredagen tre
veckor före månadsmötet.
Medlemsavgiften för 2015 är 100:Postgironummer: 4867-8

DETTA HÄNDER UNDER
MAJ!
Onsdag den 6/5 kl. 1900. Månadsmöte
i klubblokalen Onsala Hemvärnsgård.
Lördag den 30/5. ”Resa i söderled”
Läs mer på baksidan i detta nummer.
VÄLKOMMEN!

SM6NZV rapporterar...
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Javisst har det blivit några bidrag till KRA-b ladet genom åren. Om jag ko mmer ihåg
rätt så var ett av de första bidragen ett i decembernumret 1983. Det handlade om att
jag hade haft certifikatet i ungefär ett år och mina erfarenheter så långt. Jag skrev
också om en öppning till F och G på 144 MHz i oktober.
På den tiden var det VHF+ so m gällde. Redan 1983 hade satellit intresset blivit do minerande vilket också avspeglades i mina skriverier i bladet. 1992 fick jag möjlighet
att använda 50 M Hz-bandet vilket gjorde att jag kunde nå hela Europa "nästan" på
kortvåg, jippy! Sporadiskt E på "the magic band" var rikt igt spännande. En och annan rapport om trafiken på detta band blev det också.
I maj 2004 var det premiär på HF-banden och skriverierna ko m att handla även om
dessa spännande band. Flera handlade om antenner för dessa "låga" frekvensband.
Åtskilliga skriverier o m dig italtrafik på främst kortvåg levererades till redaktören.
Det har varit roligt att kunna bidra till KRA-b ladet genom att berätta vad som rört sig
i och kring mitt rad ioshack.
Nu mera är det i stort sett endast kortvågstrafik so m gäller, även o m jag lyssnar en del
på VHF+ också. De d igitala kontakterna dominerar stort men det också blir ett och
annat foni-QSO.
Det har b livit många digitala QSO i år, på samtliga band från 1,8 till 28 M Hz. Det
QSO som sticker ut mest är nog det med VK4EM på 3,5 M Hz. Det skall bara inte gå,
inte ens med en känslig d igitalmode. Jag använde moden JT65 och 40 W till en 20
meter lång inverterad L-antenn fem meter över marken. Två dagar senare hörde jag
DP1POL på Antarkt is på 21 MHz.
Nu sätter Es-säsongen igång snart. När
detta skrives i slutet av april har sydeuroperna redan kört en tid på 50
MHz. I år skall jag försöka med min
longwire...
Radion står på nu på sena eftermiddagen. På 28 MHz hörs bland andra prefixen 9W6, CX, ZS, LU och PY.
Festen fortsätter...
Carl-A xel SM 6NZV

Omslagsbilden: hämtad från http://www.bakgrundsbild.com/

