KRA-utflykt lördag 17 maj

KUNGSBACKA RADIOAMATÖRER

Som tidigare meddelats kommer vi att åka på en dagsresa, bl.a. till Motala Rundradiomuseum och Motala Motormuseum. Kostnad 150:- per
person. Eventuella inträden till museerna tillkommer. Anmälningsavgiften 150:- skall vara bokförd på KRA pg 4867-8 senast fredag 9/5.
Avresa från Coops parkering i Kungsbacka kl 0800.
SM6GDU Bengt
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Årgång 38

Friedrichshafen 2014
Traditionsenligt arrangerar KRA
även sommaren 2014 en resa till
HAM RADIO i Friedrichshafen.
Du hittar info om utställningen på

Har du speciella krav när det gäller
boende på resan eller på plats i
Friedrichshafen, hör av dig snarast
med dina önskemål om du planerar
att följa med!

http://www.hamradio-friedrichshafen.de

Kontakta SM6GDU tel. 0300-61048,
Vi åker från Kungsbacka kl 0800
0704-772583 eller via e-post
måndag den 23 juni. Åter i Sverige
sm6gdu@ssa.se för mer information.
onsdag den 2 juli på kvällen. Priset är
beroende på antalet deltagare och blir Resebrev nr 1 utkommer inom kort!
ca 3000:I detta ingår endast resan, logi och
mat tillkommer.

SM6GDU Bengt

Häng med på KRA:s vårutflykt!
Läs mer på sidan 4 (baksidan)
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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 2014 är 100:Postgironummer: 4867-8

DETTA HÄNDER UNDER
MAJ!
Onsdag den 7/5 kl. 1900. Årsmöte och månadsmöte
i klubblokalen Onsala Hemvärnsgård.
Lördag den 17/5. Bussresa till Motala.
Läs mer på sidan 4.
OBS! Sista anmälningsdag 7/5 !

April, sämre än mars på HF
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April blev något sämre än mars, åtminstone hos mig. Jag hörde en hel
del, men lyckades inte riktigt få till det. I alla fall inte på 3.5, 7, och 24
MHz. På 28 MHz hörde jag mängder av DX, både i öster och i väster.
Det verkade dock mest vara envägs- utbredning och få stationer hörde
mig.
Solfläckstalet har pendlat ordentligt, lägsta talet var 46, det högsta 296.
Efter några utbrott på solen steg A- och K- index rejält och det var
mycket tyst på de högfrekventa HF-banden. Flux-värdet har varierat
mellan 118 och 184.
ODX för de band jag
trots allt lyckades på,
ser ut som följer
28 MHz JA4GVA
PM64 8424 km
21 MHz LW2EIY
GF05 12143 km
18 MHz HK3EU
FJ24 9401 km
14 MHz VK3BOB och
VK3HBF
QF22 15988 km
10 MHz VK3XQ QF22 15988 km
Maj månad började bra med ZS6EA i KG44 på 21 MHz och N2ADV i
FN23 på 18 MHz med endast 3 W uteffekt.
Carl-Axel SM6NZV

Omslagsbilden: hämtad från: http://bilder.alltinggratis.se/

