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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
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Bläckpatroner och refillkit
+ lasertoner mm till bra priser!

Manusstopp är normalt fredagen tre
veckor före månadsmötet.
Medlemsavgiften för 2005 är 100:Plusgironummer: 4867-8

DETTA HÄNDER UNDER
OKTOBER !

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

Tisdag den 4/10 kl. 1900. Månadsmöte
i Onsala Hemvärnsgård.

Tel 0300-61048, fax 0300-569339
E-post: sm6gdu@ssa.se

Tisdag den 18/10 kl. 1900.
Bygg– och reparationskväll i Onsala Hemvärnsgård
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: Foto SM6ZN Per

10

Onsala Rusthåll
Du som vill vara med och stödja
Onsala Rusthåll, som är den förening som driver Onsala Hv-gård,
främst genom att hålla huset i sådant skick att lokalen kan hyras ut,
kan sätta in 100:- på pg 48 28 33-1
så blir du ”rusthållare” under år
2005 !

SM6-möte
Lördag 15/10 är det dags för SM6möte i biograf Odeons lokaler i
Bengtsfors.
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Ytterligare info kommer via SSAbulletinen.
Väl mött i Bengsfors hälsar

Mötet startar kl 11.00. Kaffe och
tilltugg finns på plats.
Efter SM6-mötet kommer Olle
SM6DJH att berätta om QROlletransceivern.

DL6 Solveig och Dalslands Sändareamatörer, SK6CM genom
SM6VKC Peter

Hög tid att betala medlemsavgiften!

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?

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 oktobermötet, 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 oktober. Priset är 140:-.
Passa på och köp ett eget exemplar!
SM6GDU Bengt
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SM6NZVs sommarrapport
Sommaren går mot sitt slut och det
är dags att sammanfatta vad som
hänt i shacket. En hel del visar det
sig. Mest har jag lyssnat, men visst
har det blivit några QSO också. Både
på HF och VHF.
29 maj Körde första QSOt, en IW4:a,
på 2M digitalt. På kvällen var det gott
om 9H och I på 6M.
30 maj Aurora på både 2M och 6M
på em och kväll.
1 juni Sporadiskt E på 6M, körde
5B4. Hörde LU på 10M på kvällen.
3 juni Hörde TZ9, Mali på 10M.
20 juni Körde LU på 15M och hörde
JX7SIX-fyren en stund.
2 juli Hörde TT, Chad på 6M och
körde PY på 15M.
4 juli JX7SIX hördes samtidigt som
UT5G-fyren.
5 juli Konditionerna på 6M fortsatte
och fyren OH9SIX och OH3 i KP36
hördes. På kvällen också LU och PY
på 10M.
6 juli 10m öppet med kortskip och
massor med G på 6M.
10 juli Återigen aurora på både 2M
och 6M.
14 juli Öppet på 6M horisonten runt.
Test!. Massor med EU-stn på 10M
17 juli Öppet mot Spanien på 6M
under flera timmar.
19 juli Hörde 9M6/G3OOK, Borneo
på 20M.
24 juli Körde en SM2:a i Luleå på 2M
FSK441.
27 juli Premiär-QSO på 17M: G på
Scilly-öarna. Antenn: inverterat V.
30 juli Lördag och helt tyst på 80M
och nästan knäpp tyst på hela
kortvågen! Men 6M öppet mycket

koncentrerat till rutorna JO10, 11, 20
och 21. Regn och åska kvällen före.
31 juli Indonesien hördes på 15M.
Hörde VK8 på 12M, men kunde inte
läsa honom. Premiär-QSO på 12M
med en F-stn. Vertikal dipol. Första
livet på 15M på kvällstid på länge.
10M öppet hela dagen, TA hördes på
6M.
1 aug Hörde JA på 15M på fm, HK på
17M på em och ZP på 15M på
kvällen.
2 aug Tidig morgon gott om
meteorscatter på 2M (Persiderna!).
4 aug Körde TF på 6M på kvällen.
5 aug Fyren JW6SIX hördes 20UTC.
Ingen trafik
6 aug AM-test. Några QSO. Trångt
och bökigt.
7 aug Premiärkörde HA på 6M
(digitalt). 50 tillstånd utdelade för
begränsad tid.
8 aug Körde HA igen, nu på 2M
FSK441.
10 aug Hörde V51 på 15M. Ropade
förgäves.
11 aug Konditioner på 6M (test
samtidigt!), 10M öppet hela kvällen.
Ersatte vertikal 12M-dipol med en
horisontell. HK3AK hörs på 17M kväll
efter kväll!
12 aug Hörde JA på 17M och på
80M.
13 aug Körde I och YO på 10 resp
12M.
21 aug Hörde Syd-Amerika, HI och
KP2 på 17M sen kväll. Spännande
kvällar väntar!
Carl-Axel SM6NZV
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Mottagare säljes
En ”f.d. kollega i branschen” ringde upp
mig för en tid sedan och undrade om det
bland radioamatörerna fanns något intresse för äldre mottagare av kända märken.
Han hade samlat på sig lite för många sådana och om intresse finns så vill han sälja några av dem.

SP-600, Eddystone 830, Drake R4A och
Siemens Shortwave Receiver.
De angivna priserna är inte absoluta utan
det finns säker en liten prutmån.
Ring direkt till Rune Hagelqvist tel. 030071678 och ge ett bud på en eller flera av
mottagarna.

Följande mottagare är till salu:
SM6GDU Bengt
Hammarlund SP-600 VLF, Hammarlund

SP-600 VLF, 1500:SP-600, 2000:Eddystone 830, 1000:Drake R4A, 1500:Siemens 2500:-
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HJÄRTLIGT TACK
Till alla mina KRA-vänner för den fina,
vackra ”Krya på dig-blomman”.
Det gladde mig mycket, jag önskar Er alla en
trevlig höst!
73 från
ARTHUR, SM6ALF

På KRA-nätet i lördags...
Lördagar kl. 1700 är en bra tid att
inhämta information och lära sig
något nytt!

ger oss kommer via internet från
mätutrustning på Onsala Rymdobservatorium.

Det blir ännu lättare om du ”rattar
in” frekvensen 145.725 MHz och
checkar in på KRA-nätet via repeater SK6KY/R.

SM6YIV Ingemar var den som
hade adressen till denna hemsida
snabbast åtkomlig och härmed delges den även KRA-bladets läsare!

Bland mycket annat framkom att
de temperatur– och vinduppgifter
mm som Carl-Axel SM6NZV del-

http://www.oso.chalmers.se/%7Eweather/index.html

SM6GDU Bengt

Om någon undrar över formuleringarna i SM6NZVs sommarrapport på sidan 8 i detta
nummer av KRA-bladet, så beror det inte på att Carl-Axel har en annan tidsuppfattning
än vi andra utan mer på att publiceringen var tänkt i ett ”sensommarnummer” som av
olika anledningar inte blev som planerat. C-A skrev detta runt den 22-23 augusti!
Fortfarande finns dock tanken på ett KRA-blad med lite info, bilder etc. bl a från våra
”fyraktiviteter” i sommar. Har du några bilder eller annat material som kan lämpa sig,
hör av dig till mig snarast! Speciellt gäller detta dem som aktiverade Skalla fyr!
SM6GDU Bengt
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VLF-mottagning i klubbstugan
På en av byggkvällarna på försommaren talade vi om att försöka
lyssna på någon eller några av de
sändningar från SAQ som ägde
rum 2-3 juli.
Söndagen den 3/7 från kl. 0930 var
lokalen öppen och utrustningen,
bestående av mottagare Yaesu
FRG-7000 och den av Christer
SM6NYJ hembyggda VLF-konvertern, uppkopplad och ansluten
till en longwire.
En handfull medlemmar och andra
intresserade hörsammade den inbjudan som skickats med e-post

några dagar före och med signalstyrkor på ca S5 kunde vi ta emot
sändningen från Grimeton.
Vi hade även möjlighet att jämföra
uppkopplingen med en kommersiell mottagare, ICOM R71, som
Bosse SM6PID välvilligt ställt till
klubbens förfogande.
Med god marginal var FRG-7000
+ VLF-konvertern helt överlägsen
i känslighet. Signalen via R71:an
kom inte med någon av den antenner vi provade upp i mer än S1-S2.
SM6GDU Bengt

SM6WJM Anton, SM6WLH Anders och
SM6JNS Göran

