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Nyårsrävjakt
De senaste åren har vi ju ”jagat
instruktion för nybörjare. Sax finns
räv” på Nyårsdagen. Planerat är att att låna för dig som inte har någon
så skall ske även kommande nyår. egen.
Mer information om detta kommer
givetvis, men boka redan nu första
dagen på det nya året för en lätt
och rolig radiopejlorientering!
Samling vid klubbstugan kl. 1300
söndag den 1 januari för info och

Har du några frågor?
Hör av dig till SM6NYJ Christer
eller till
SM6GDU Bengt
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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 2005 är 100:Plusgironummer: 4867-8

DETTA HÄNDER UNDER
DECEMBER !
Tisdag den 6/12 kl. 1900. Månadsmöte
i Onsala Hemvärnsgård.
Tisdag den 13/12 kl. 1900. Jultallrik.
Läs mer på sidan 5. OBS FÖRANMÄLAN!
Tisdag den 20/12 kl. 1900.
Byggkväll i Onsala Hemvärnsgård.
VÄLKOMMEN!

Omslagsbilden visar en ”juligare variant” av dubbeltetroden 832. Populär i VHF-sammanhang på
70-talet bland oss radioamatörer. Uteffekt ca 25 W med en drivning på 0,2 W !
Foto: 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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Annons

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, fax 0300-569339
E-post: sm6gdu@ssa.se

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:-

Nycklar till klubblokalen
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Nu är det dags att byta ut dina nycklar
(eller kvittera ut nya om du tidigare inte
haft några) för att kunna komma in i HVgården och köra radio även när det inte är
någon gemensam KRA-aktivitet.

Du skall alltså byta ut en av dina gamla
nycklar till en ny, men behålla den andra.
Låter det krångligt? Kom till mötet på
tisdag den 6/12 så skall vi nog greja det
hela!

Genom SM6WLH Anders har vi fått ett
hänglås som låser den yttre dörren och
via SM6YOF Jan-Inge även ett antal
nycklar till ”plåtdörren” till shacket.

Har du inte haft någon nyckel tidigare?
Nu finns möjlighet även för dig att kunna
köra radio från klubben. Hör av dig till
undertecknad på lämpligt sätt!
SM6GDU Bengt

Hög tid att betala medlemsavgiften!
Enligt våra stadgar skall medlemsavgiften vara betald före den 30/4.
Detta gäller inte dig som blev ny
medlem under sista kvartalet 2004
och givetvis heller inte dig som redan har betalat i år!

För dig som vill betala kontant
finns möjlighet till detta under decembermötet, men det bästa är att
du betalar in 100:- till KRA:s pg
4867-8.
SM6GDU Bengt

SMCallBook!
Den nya amatörradioförteckningen kom
från tryckeriet i april.
Jag kommer att ta med ett antal till månadsmötet i december. Priset är 140:-.
Passa på och köp ett eget exemplar!
SM6GDU Bengt
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Flygande rymddräkt
En gammal uttjänt rysk rymddräkt
kastas ut från rymdstationen ISS
och får cirkulera runt jorden med
en tranceiver i fickan och antenn
och interface på hjälmen.
Tanken är att den skall sända på
145.990 MHz med ca 500 mW så
länge batterierna räcker, ca en
vecka!
Stationen kommer att sända ut ett
röstmeddelande ca 20 s långt med
hälsningar från ungdomar och
kommer att sändas på engelska,
franska, tyska, spanska, ryska och
japanska. Dessutom kommer en
SSTV-signal att sändas. Stationen
identifierar sig med: ”This is
SuitSat 1 - Amateur Radio
station RSØRS”
Förutom hälsningen och SSTVsignalen kommer uppgifter om
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”Litet julbord”

temperatur, batterispänning och
förfluten tid sedan ”utkastningen”
att sändas, då endast på engelska.
Totalt tar det 8 minuter att sända
all information.
Projektet var tänkt att starta den
8/12, men är försenat och kommer
förmodligen igång i januari eller
februari 2006.
Lyssna på KRA-nätet för mer
information om detta!
Läs mer på:
http://www.amsat.org/amsat-new/
articles/SuitSat/

Även i år planerar vi, om intresse finns, att fortsätta de
senaste årens decemberaktivitet och inbjuder till ”KRA:s
julbord” . Vi träffas tisdag den 13 december kl. 1900 i
Onsala Hemvärnsgård.
Till det facila priset av 65 kr kommer det att serveras glögg,
litet julbord, lättöl och kaffe.
Betala in 65:- per person till KRA postgiro 4867-8 senast
fredag 9/12. Om du bestämmer dig sent, ring senast lördag
10/12 till KAT/GDU. 0300-61048 eller e-posta till
sk6ky@swipnet.se.
Det går givetvis lika bra att anmäla sig via vår repeater, t.ex.
på lördag kl. 1700 i samband med KRA-nätet eller på
månadsmötet den 6/12!
SM6GDU Bengt

Källa: KRA-nätet lördag 3/12 och
AMSAT-SM Journal, nr 2 november 2005

SM6GDU Bengt

DU har väl inte
missat notisen
på sidan 7 ?

Byggaktiviteter
Det finns fortfarande chans att hänga med
på kursen i PIC-programmering.
Preliminär start för denna är tisdag 24 januari 2006. För kursens genomförande
fordras att eleven köper en byggsats (Kjell
& Company 87-162, pris 399:-, finns även
färdigbyggd för 599:-).
Anmäl ditt intresse redan idag till kursledaren Christer SM6NYJ eller till undertecknad.

För övriga byggen, VLF-konverter &
överspänningsskydd tas byggsatser fram
av SM6NYJ och SM6GDU.

Anmäl dig snarast (även om du anmält intresse tidigare) för att deltaga
i något av ovanstående byggprojekt
till sm6gdu@ssa.se.
SM6GDU Bengt

