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Månadsmöte tisdag
10 januari kl. 1900.
Välkommen !
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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.

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.

KRA:s och redaktionens adress är :
Lindfjällsvägen 15, 439 91 ONSALA
Tel 0300-61048, fax 0300-569339

DETTA HÄNDER UNDER
JANUARI !
Tisdag den 10/1 kl. 1900 månadsmöte
i Onsala Hemvärnsgård.

Annons
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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

Tisdag den 17/1 kl. 1900, SM6BLT Bengt
berättar om SMUA, John. Läs mer på sid. 4.
Tisdag den 24/1 kl. 1900. Bygg– och
Reparationsafton.
VÄLKOMMEN!

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:-

Omslagsbilden: Byggverksamheten har startat!

Foto Per Elfving SM6ZN
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Nycklar till klubblokalen
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 10/1 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

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?
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 under-

tecknad.
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

En berättelse om 2006 års första rävjakt i KRA
Det har ju blivit en KRA-tradition att ordna rävjakt på årets första dag.
Då våra jägmästare SM6NYJ Christer och
SM6GDU Bengt hade förhinder gick frågan vidare till oss, SM6HGA Rolf och
SM6RTN Anders om vi kunde fixa rävjakten.
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Det finns en höjd söder om klubbstugan
som även kunnat användas men jag tyckte
det öppna fältet var gott nog. Det gick bra
att gömma rävarna i snö och göra extra
spår i snön för att inte göra det för lätt att
hitta.

Visst kan vi göra detta men HGA säger
bestämt att han vill ju pejla räv så då måste jag, RTN sätta ut rävarna. Hotet om att
det kommer proffs från “Göteborgs Rävjägare” betyder en viss press då vi inte får
göra bort oss första gången denna förening gästar en rävjakt hos KRA.

Kl. 13.00 är starttiden och då kommer det
två deltagare från Göteborgs Rävjägare
(SM6BLT Bengt och SM6ERS Ingvar)
utrustade med karta, penna och kompass,
nya attribut för oss från KRA. Totalt är vi
nu 4 personer varav 3 ska pejla räv, var är
då alla andra från KRA ? Vi hade med
oss en hel låda med lånesaxar som inte
ens behövde öppnas.

Vi (RTN och HGA) kör hem till sjuklingen Christer, hämtar rävarna plus några
goda råd. Med detta i bagaget drar vi vidare till klubbstugan. Kartan och terrängen studeras för här ska gömmas räv på
bästa sätt. Dock får inte HGA veta var,
men han kommer med sina önskemål så
här gäller att hålla med och sedan göra
något helt annat och därefter kommentera
så han tror han vet var han ska leta.

Hur gick de då för jägarna ? Jo en av de
tre, Ingvar ERS höll sig innanför kartan
och letade medan de andra två, HGA Rolf
och BLT Bengt satte full fart efter en första pejling med lite fel riktning och fick
sedan vända om då signalen från rävarna
blev svagare och svagare. Rolf fick för
sig att på gärdet kunde rävarna inte finnas
då jag tidigare sagt att det var lite snårigt
att sätta ut dem.

Rävarna placerades på gärdet nedanför
klubbstugan, mest för att vid tidigare jakter brukar rävarna vara gömda i buskar
och snår. Det ligger många hus i närheten
och trädgårdar var inget alternativ.

Efter jakten blev det fika från medhavd
termos i klubbstugan. Bengt SM6BLT
hälsar alla medlemmar från KRA välkomna till Göteborgs Rävjägare och kommande jakter under året. Jaktkalender
kommer senare i KRA-bladet. Kolla på
nätet http://www.pejla.se allmänt om
RPO.
SM6RTN Anders
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Klubbaftonen den 17 januari
SM6BLT Bengt, som samlat
mycket material om SMUA sedermera SM6UA, kommer under
kvällen att berätta om denne pionjär inom amatörradion!
SM6UA John var en av de första
göteborgsamatörerna och hade sitt
radioshack ovanför Apoteket Korpen vid Redbergsplatsen där han
tjänstgjorde som apotekare.
I tidningen Radioamatören från
mars 1928 kan man bl.a. läsa om
att John detta år har en kombine-

rad telegrafi– och telefonisändare
med 80 watts uteffekt!
QSO:n med Europa på dagen kördes företrädesvis på 45 meters
våglängd medan ”De Transatlantiska förbindelserna, som bäst, erhållas vid 1-2-tiden på natten, gå
på 32 m.”
Välkommen den 17 januari till ett,
som jag är övertygad om, mycket
intressant föredrag!
SM6GDU Bengt

Var det nå’t under 2005?
Konditionerna går nedåt och närmar
sig botten med stormsteg. men ändå
finns det en hel del att köra på våra
olika band. Olika aktiviteter så som
tester och tjatnät är i legio och DXpeditionerna är många. Ofta känns
det skönt att ha WARC-banden att ta
till när det blir väl trångt med alla
testkörare.
På de högre frekvenserna ,144 MHz
och uppåt, hörs det inte så mycket,
men det är klart, jag ropar ju inte så
mycket heller. Men visst, de digitala
moderna fungerar alltid, ibland
förstärkta av intensiva meteorskurar.
Som alltid gäller det att vara på rätt
frekvens vid rätt tidpunkt.
Nedan följer ett urval av noteringar i
loggen för 2005.
I början på året hade jag flera QSO
på 21 MHz, bl a med UA0- och JHstationer. Oftast var det mode
PSK31, men även SSB. Ett SSB-qso
på 21 MHz var med OX3RZ i
Quassiarsuk. Ovanligt och skojigt. Ett
och annat QSO på 28 MHz blev det
också under vårkanten, RA9, 4Z5 och
inte minst 9J2 i centrala Zambia.
Så kom sommaren med flera
kontakter. I KRA-bladets oktobernummer berättade jag om
sommaraktiviteterna.

SM6UA John, februari 1928.

Fotografi: Radiomuseets arkiv

Hösten har inte bjudit på några större
sensationer, men några intressanta
QSO har det i alla fall blivit, oftast på
de mer högfrekventa HF-banden,
men också på 50, 144 och 432 MHz.
Här är några noteringar.

Den 10:e oktober var det dags för den
371:a lokatorrutan på 50 MHz, Z38C i
KN01.På något lägre frekvens, 24
MHz, körde jag en W3 i Maryland
några dagar senare.
Som sagt, en del QSO på VHF/UHF,
bl a DL6NAA i ruta JO50. På både
144 och 432 MHz. Goda konditioner,
men framför allt hade han hyggliga
antenner. Vad sägs om 8 x 9 el på
144 och 16 x 21 element på 432 MHz.
Kanske inte så konstigt att jag kunde
köra honom.
Under november -december blev det
åter f lera QSO på 24 MHz
(favoritband?), TA2, RX9 och EA5,
alla på SSB. På annandagen, tidigt på
morgonen, var det dags för en
premiär, NA på 3,5 MHz, mode
BPSK31. Det var VE9DX (inget vidare
call att tjata med!) i New Brunswick.
559 i båda riktningarna, jag med 50 W
uteffekt. Sista QSO under året var det
med EK6TA i Armenien, 21 MHz
BPSK31.
Antenner HF: multibands inverterad V
(vertikal dipol i något enstaka QSO på
24 MHZ), 50 MHz 5 el, 144 MHz 9 el,
432MHz 13 el.
Uteffekt HF SSB 100 W, BPSK31 3050 W, 50 MHz SSB 100 W, JT6M 50
W, 144 MHz SSB 75 W, FSK441A 50
W, 432 MHz SSB 50 W.
Ja visst, det var en hel del på banden
under 2005!
Carl-Axel SM6NZV

