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Årgång 31

ETT BRA SÄTT ATT INTE
GLÖMMA BORT BÖCKER SÅ
FORT MAN LÄST DEM , ÄR
ATT TA DOM PÅ AVBETALNING.

Välkommen till månadsmöte
tisdag 3 april 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 2007 är 100:Postgironummer: 4867-8

DETTA HÄNDER UNDER
APRIL!
Tisdag den 3/4 kl. 1900. Månadsmöte
i klubblokalen Onsala Hemvärnsgård.
Tisdag den 17/4 kl. 1900. Bygg– och
reparationsafton. Vi fortsätter med trimning och
inbyggnad i låda av våra VLF-konvertrar…
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Det är ingen hejd på’t
Otroligt vad man kan åstadkomma!
Kolla på bilden här intill. Det är
programmet Band Master från
VE3NEA och Afreet Software Inc.
som presenterar stationer på bandet i
grafisk form.
Stationerna (DX:en) hämtas från DXclustret och läggs in på en “skala” för
det aktuella bandet. Som synes
kommer även kommentarer med.
Band Master kan sättas upp för att
samarbeta med DX Atlas (kartor för
amatörradiobruk) och Ham Cap
(utbredningsprognoser). Rigstyrning
är också möjlig (se menyn i bilden).
Längst ned på bilden ser man
riktningen och avståndet till en av
stationerna på “skalan”.
Läs mer på www.dxatlas.com

Tisdag 24/4 kl. 1900. Bygg– och reparationsafton
VÄLKOMMEN!
Carl-Axel SM6NZV

Även små bidrag till KRA-bladet är välkomna!

Omslaget: Månadens aforism presenterad av SM6ZN Per.

6

Mastarbetsdag 21/4
Det börjar bli hög tid att fortsätta
med vår antennmast. För att kunna
avgöra var vi skall gräva för de två
återstående stagpunkterna måste vi
provresa masten. En lämplig dag
för detta är lördagen den 21 april.
Förhoppningsvis kommer vi också

att kunna gjuta för stagfästena.
Vi diskuterar detta på månadsmötet och undertecknad kommer att
skicka påminnelse till samtliga
medlemmar några dagar före.
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Glad Påsk

SM6GDU Bengt

Bussresa till Friedrichshafen
Traditionsenligt arrangerar KRA
även i år en resa till HAM RADIO
i Friedrichshafen. Vi åker från
Kungsbacka kl 0800 söndag den
17 juni. Åter i Sverige tisdag den
26 juni på kvällen.
Priset är beroende på antalet deltagare och blir ca 2500:-. I detta
ingår endast resan, logi och mat
tillkommer.

Kontakta SM6GDU Bengt eller
SM6KAT Solveig tel 0300-61048
eller via e-post sm6gdu@ssa.se för
mer information.
Mer info i KRA-bladet, SSAbulletinen, QTC och på
http://hem.passagen.se/wundsch/
(delvis gammal info, uppdatering
kommer!)

Medlemsavgiftsinbetalningar
bokförda per den 2 april
Nedanstående är klara för 2007
SA6AAB, SM6AGR, ALF, BWT, BZC, CIS, DBQ, DER, DOI, FPG, FRJ, GLL,
GNL, GUS, IBH, JVU, KXN, NM, NYJ, PID, RSI, VHZ, XHD, YKG &YOF

SM6GDU Bengt
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?
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Vårloppisen den 17 mars
Så har då KRA:s första loppmarknad
(i modern tid i alla fall) klarats av!
Dagen överträffade mina förväntningar
med råge och förhoppningsvis var de flesta besökare och försäljare nöjda.
När Christer SM6NYJ föreslog att vi
skulle anordna en loppis var jag nog
ganska tveksam först och trodde inte rik-

tigt att det fanns så stort intresse. Jag är
glad att Christer ”övertalade” mig!
Vi har fått nedanstående mail från
SM6HNS Dick som tyder på att vi t.o.m.
skall göra om evenemanget nästa år!
Bengt SM6GDU
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Tävlingen
Den fjärde omgången i KRA-bladets tävling lockade fem svarande, varav fyra
svarade rätt, Trio 9R-59. Dragning kommer att ske vid månadsmötet i april. I
marsdragningen (Collins KWM-2) vann SM6CMU återigen. Det kommer inte att
bli samma vinnare, det står klart redan nu. Läs mer om trio 9R-59 nedan.
Trio 9R-59 hade fyra band, 0,54-30 MHz samt
bandspridning på amatöraradiobanden 1080m. Det var en enkelsuper med 8 rör för AM
och CW. SSB lyssnade man på m h a en Qmultiplier/BFO. Den var långt ifrån
frekvensstabil och drev häftigt. Apparaten kom
ut i början av 1960-talet.

----- Original Message ----From: Dick Stenholm
To: sm6gdu@ssa.se
Sent: Sunday, March 18, 2007 10:03 AM
Subject: Loppisen
Hej Bengt!
Tack för i går.
Det var en mycket trevlig loppis, vi som kom från Trollhättan var alla eniga om
att vi hoppas att detta arrangemang återkommer fler gånger.
Min lilla bil var fullastad när vi åkte hem, det var knappt jag fick plats med det
jag handlade själv.
Jag vill att Du framför vårt stora TACK till alla som varit med och arbetat med
arrangemanget.
73 de SM6HNS/Dicken

April månads apparat att identifiera är
en re n sända re. Den f an ns
färdigbyggd och i byggsats. Företaget
som tillverkade den hade många
andra amatörradioprylar också.
Kanske har någon av läsarna har
använt företagets grid dip-meter?
Skicka fabrikat och modell i ett mail till
c-a@telia.com senast fem dagar efter
att aprilnumret av KRA-bladet kommit
ut. Skriv “KRA-tävling apr 2007” i
ämnesraden.

Carl-Axel SM6NZV

