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februari 2 0 0 8

Årgång 32

Välkommen till månadsmöte 5/2 kl. 1900 i
Onsala HV-gård där vi bl.a. kommer att få
resultatet av antennenkäten presenterat!
Läs mer på sidan 2!
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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.
Postgironummer: 4867-8

DETTA HÄNDER UNDER
FEBRUARI !
Tisdag den 5/2 kl. 1900. Månadsmöte i klubblokalen Onsala
Hemvärnsgård. Förutom att SM6NZV presenterar resultatet av
antennenkäten kommer vi att få en försmak av de bilder som
SM6RPF kommer att visa den 12/2 från sommarens segling till bl.a.
Shetlandsöarna och Färöarna
Tisdag den kl. 12/2 1900. SM6RPF Lars visar bilder och film
från sommarsegling 2007. Se ovan! Onsala HV-gård.
Tisdag den 26/2 kl. 1900 Vi aktiverar SH1658OZ från klubbstationen samt provkör ”nya” repeatern.
VÄLKOMMEN!

Det lackar mot nytt Årsmöte i KRA!
I samband

med årsmötet är det ett antal beslut som skall tas av
klubbens medlemmar. I syfte att vara så väl förberedd som möjligt
följer en sammanställning av vilka ledamöter och befattningar som
skall tillsättas för ett (2008) eller två år (2008 – 2009):
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleant
Revisor
Revisorsuppleant

1 år
nu Bosse, SM6SIM
2 år
nu Bengt, SM6GDU
tidigare vald för 2008
2 år
nu Peter, SM6FSK
1 år
nu Leif, SM6KXN
1 år
nu Anita, SM6FXW
1 år
nu Carl-Axel, SM6NZV

Det ingår i valberedningens uppdrag att skaffa fram erforderliga
kandidater till ovanstående poster i den mån någon inte avsagt sig
sitt uppdrag. Vi har inte mottagit någon indikation om att avstå från
ett uppdrag och det är vi i valberedningen givetvis tacksamma
för… ☺ !
Men regelverket skall följas för att verksamheten skall fungera och
uppfattas som fullt demokratiskt. Det är vår förhoppning att de
kandidater som innehar respektive befattning idag också är villiga
att fortsätta sin verksamhet framöver.
Slutligen en uppmaning till alla klubbmedlemmar:
Vi måste bli ännu bättre på att ställa upp för och stötta våra valda
representanter så att deras arbete känns meningsfullt. Det gäller
allt från KRA-nätet på lördagseftermiddagar kl. 1700 till arbetsmöten som planeras i samråd med projektledare för respektive områden.

73 de Ingemar, SM6YIV ( ½ valberedningen)
Omslaget: Akvarell av SM6ZN Per.
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Silent key
Vår vän och medlem SM6DMS
Eje har lämnat oss.
Tidigt på morgonen den 25 januari
var hans kamp slut. Eje genomled
ett otal besvärliga behandlingar
under de senaste åren, men trots
detta höll han humöret uppe och
körde radio, främst kortvåg, när
han hade ork och möjlighet.
Personligen lärde jag tyvärr känna
Eje bara några år innan han flyttade från Kungsbacka till Grönahög
några mil söder om Ulricehamn.

Vi kommer att minnas hans bidrag
till KRA-bladet med tekniska inlägg av skilda slag och framförallt
våra diskussioner runt dessa.
Våra tankar går givetvis också till
Ejes tre barn - Jane, Linn och Ola.

Härmed kallas Du till
årsmöte i Kungsbacka
Radioamatörer
tisdagen den 4 mars 2008
kl 1900 i klubblokalen,
Onsala HV-gård.

Eje blev 68 år.

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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SENT SKALL SYNDARN VAKNA!
Jag har inte varit inne på KRA:s
hemsida på jag vet när! Och jag
blev närmast chockerad när jag
började titta närmare efter.
Ganska strax hittade jag två förträffliga azimuthkartor med alla
fyrar inskrivna. Den ena för Europa och den andra för världen. Det
var väl SM6NZV som för flera år
sedan låtit lägga in dessa kartor.
Och jag som storstilat skickat in en
azimuthkarta i höstas utan att ha
observerat att det redan fanns en
mycket mycket bättre karta!!! och ordat om det i bladet åxå!...
Så mycket besvär med min antenn
på nya QTHet jag kunnat undvika
om jag vetat bättre. Och där var
flera saker, jag kan inte räkna upp
dem alla, som bara visade att jag
och troligen många med mig fullständigt nonchalerat existensen av
det som finns på hemsidan.
Tänk på alla de som jobbat med
denna sida, som ju egentligen är
en företräfflig mötesplats. Jag
skäms, så det finns inte ord för
det! Att inte de som jobbat med
detta inte kastat in handsken i
klubben är mig nästan en gåta.
Låt oss bums och omedelbart sätta
igång och använda denna förträff-

liga mötesplats!
Enda haken för mig just nu för att
gå in på sidan är att jag inte har
mitt lösenord och inte lyckades jag
hitta någon ledtråd på "område
medlemmar" på hemsidan, som
det hänvisas till i rutan där namn
och lösen skall skrivas in. Men det
är ju en klen ursäkt för det hade ju
kunnat rätas ut för länge länge sedan!
Därför skickar jag nu denna epistel
till Bengt SM6GDU, som kan föra
in denna avbön i bladet eller på
hemsidan eller hur som helst!
Det jag nu hade tänkt kanske kunde noteras på hemsidan är att det
har vänt! VÄNT! Vadå vänt?? Jo,
tjugofjärde solfläckscykeln har
just börjat! På en sida, minns nu
inte exakt vad jag skrev på Google, solfläckar eller något sådant,
låter NOAA, National Oceanic
and Athmospherical Administration meddela att 4 januari kunde
den första säkra solfläcken noteras
på norra halvan av solskivan! Hurra! Och denna solcykel förväntas
bli mycket kraftig.
Red. anm. Se separat notis på sid.
8 i detta nummer
Forts. sid. 5

9

Ny solcykel på gång!
NOAA, National Oceanic and
Athmospherical Administration i
USA låter meddela att det första
förebudet om den nya efterlängtade solcykeln låtit visa sig.

solfläckar började 1972. Den har
fått nummer 10.981!

Alla är visst inte riktigt lika glada
som radioamatörerna. Solfläckarna
kommer nu att öka gradvis under
Nämligen en solfläck på den norra ca fem år och kan ställa till med en
hemisfären av solen. Den sägs
massa problem för alla sorters
vara det första säkra förebudet om elektronisk kommunikation och
den nya solcykeln. Informationen sedan avta under sammanlagt 11,1
kom den 4. januari och nu börjar
år!
det bli riktigt roligt att avvakta fler
indikationer om den nya solcykeln. Men vi kan väl vara glada!
Den förväntas även bli en av de
kraftigaste sedan räkningen av

Erland SM6CIS

Sökes!
Jag har fått för mig att göra en liten burk med elektrisk klocka med
vilken jag kan se kapaciteten hos
ett uppladdningsbart batteri.

Klockan parallellkopplar jag med
motstånd så att det hela drar 100,
200 eller 400 mA, så att batteriet
får lagom belastning samt att
man inte behöver vänta så länge på
resultatet.

Jag behöver ett par mycket enkla
vridspoleinstrument, typ sådana
som satt i gamla kassettbandspela- Som väl alla vet så är ju ström
re.
gånger tid lika med kapacitet.

Jag behöver också ett kopplingsschema för detta ändamål där
Tackar på förhand med vederbörliströmmen från batteriet under test ga 73
stängs av vid låt säga 0.9 eller 1 V.
Erland SM6CIS
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teter och därför inte heller finner anledning att bli medlemmar!

de skaffa något annat, som kunde användas vid möteskvällarna. Till exempel några s.k. spotlights eller andra lampor, som
Frågan om byte av mötesdag har tidigare ger ett behagligare ljus. Givetvis skall det
varit uppe på dagordningen och då hävda- vara lätt att montera upp och ta ner varje
des att det ju finns möjlighet att köra con- gång om inte rusthållet själva vill ändra
testen från klubben under fikapaus, efter
på belysningen.
mötesförhandlingar etc. Mig veterligen
har detta aldrig skett!
Jag förstår inte att det går att över huvud
73 de SM6KAT Solveig

Kanske som när jag första året fick
igång min amatörradio med den
hemmagjorda HW 10:an. Då räckte det nästan med en strumpsticka
som antenn! Inte begrep jag då hur
fantastiska konditionerna var i den
solcykeln!

Nu vet man ju bättre…
Härliga tider stundar!
Med stora fotskrapningar
Erland SM6CIS

taget hyra ut lokalen med denna belysning.
Anita Elfving / SM6FXW

Styrelsens yttrande:
Styrelsen tillstyrker motionen.

Frågesport

Styrelsens yttrande:

Då Onsala HV-gård inom en inte alltför
avlägsen framtid kommer att genomgå en
större renovering föreslår styrelsen en
Motion nr 3:
temporär lösning för att förbättra belysningen i möteslokalen. I befintliga armaMOTION
turer, i original försedda med två lysrör varav det ena är bortkopplat, installeras
en brytare för att enkelt kunna välja om
Ämne: Ljuset i lokalen.
ett eller två lysrör skall vara tända. EvenDen belysning som finns i KRA-lokalens tuellt kan båda lysrören bytas mot s.k.
mötesrum är bedrövlig. Eftersom lokalen varmvita rör som ger ett ljus liknande det
tillhör Onsala Rusthåll, kanske KRA kun- från glödlampor.

Februari månads DXCC-prefix
Det här DXCC-landet är inte stort, och det är inte heller så gammalt, bara drygt
60 år. Både näst intill alpklimat och vänligt havsklimat finns i detta
vinproducerande land. Det är obekant om Erik Eriksson har besökt detta av
inbördeskrig sargade land.
Vilket DXCC-prefix avses?
Svar skall skickas till Carl-Axel SM6NZV under e-postadress c-a@telia.com
senast en vecka efter det att KRA-bladet kommit ut. Pristagaren utses vid
nästkommande månadsmöte.

Medlemsavgiftsinbetalningar
bokförda per den 3 februari !
Nedanstående är klara för 2007 och har rösträtt på årsmötet i mars!
SA6AAB, ABU, AJK, SM6AGR, ALF, BMC, BLV, BWT, BZC, CIS, CMU, DBQ,
DER, DMS, DOI, DQO, EHY, ENL, EPW, FFG, FHZ, FPG, FRJ, FSK, FXW, GDU,
GLL, GNL, GUS, HGA, IBH, JNS, JVU, KAT, KHN, KXN, KZX, LJ, NKG, NM,
NYJ, NZV, PID, RPY, RSI, RTN, RWW, SIM, VHZ, XAT, XHD, YIV, YIY, YKG,
YOF & ZN.
Om du har betalat , men inte finns med på listan, kontakta SM6GDU Bengt

SM6NZV Carl-Axel

6

7

Loppmarknad lördag den 1 mars!
Historien upprepar sig!
Även i år kommer vi att arrangera en vårloppis i HV-gården. Info kommer att finnas på vår hemsida http://www.sk6ky.se ,
och liksom förra året kommer vi att sälja
en del av klubbens överskott, men även
ge klubbmedlemmarna möjlighet att förnya sitt junkförråd!
Vill du sälja något är det hög tid att boka
bord. Totalt ca 20 st. kommer att finnas i
lokalen.

finns det möjlighet att anmäla intresse för
bl.a. : Inlotsning, fikaförsäljning, försäljare av KRA:s prylar & städning!
Kvällen före, den 29/2 kl. 1900 samlas vi
i klubblokalen för att gemensamt gå igenom vad som skall säljas av KRA:s grejor.
Har du något du vill skänka till klubben,
är du givetvis välkommen med det vid
samma tidpunkt.
SM6GDU Bengt

Det kommer att behövas ett antal ”funktionärer” under dagen. På mötet den 5/2
Annons

Bläckpatroner och
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,

E-post: sm6gdu@ssa.se

Originalpatron BC02 277:Originalpatron BC05 352:Tonerkassett till OKI 6W, 8W etc
Originalkassett 292:-

Motioner till KRA årsmöte
Det har inkommit tre motioner till
KRA årsmöte 2008. Dessa skall
årsmötet i mars ta ställning till.
Läs och fundera innan du röstar
den 4/3!

flera instrument för att dels hålla
klubbmedlemmar uppdaterade, dels
engagera medlemmar i för klubben
gemensamma aktiviteter. Här kan
man nog med fog påstå att det gamla
talesättet ’ syns man inte så finns
man inte… ’ gäller.

Motion nr 1:

73 de SM6YIV, Ingemar ☺

Motion att behandlas vid Kungsbacka Radioamatörers (KRA) årsmöte den 4 mars 2008.

Styrelsens yttrande:

Förslag:
Att samtliga protokoll från månadsmöten och årsmöte snarast möjligt efter
respektive aktivitet görs tillgängligt på
KRA´s hemsida för medlemmar. Detsamma ska gälla också för av klubben gemensamt arrangerade aktiviteter.

Motivering:
Det händer ibland att vi klubbmedlemmar har andra aktiviteter inbokade
som medför att vi inte kan närvara vid
klubbens månadsmöten och kanske
också årsmöten. Med nuvarande system är det svårt att följa upp de händelser och ev. beslut som tas på dessa möten.
Det finns en förberedd funktion för
protokoll på KRA´s nuvarande hemsida, men där står också att den är under utveckling och beräknas kunna
vara i bruk från våren 2005!
Jag ser funktionen som ett av kanske

Styrelsen avser att offentliggöra protokoll
etc. senast en vecka före nästkommande
möte eller aktivitet. Förutsättningen är att
KRA:s hemsida görs åtkomlig för detta.

Motion nr 2:
Motion att behandlas vid Kungsbacka
Radioamatörers årsmöte den 4/3 2008.
Förslag
Jag föreslår att KRA byter nuvarande mötesdag tisdag, till onsdag istället. Förslagsvis skall detta börja att gälla från
2009-01-01
Bakgrund
Tisdagen är sedan många år en VHFUHF- och SHF-contestdag. Även om inte
många av klubbens nuvarande medlemmar är aktiva under någon av tisdagarna,
finns det inom klubbens upptagningsområde ett antal presumtiva medlemmar
som kör VHF-UHF-SHF och aldrig har
möjlighet att deltaga i några mötesaktivi-

