KUNGSBACKA RADIOAMATÖRER

Friedrichshafen 2015

Nr 8 o k t o b e r 2 0 1 4

Traditionsenligt arrangerar KRA
även sommaren 2015 en resa till
HAM RADIO i Friedrichshafen.
Du hittar info om utställningen på
http://www.hamradiofriedrichshafen.de
Även nästa år är det alltså planerat
en resa och kanske har du funderat
på att följa med något år, men inte
kunnat bestämma dig? Nu har du
chansen att i god tid anmäla ditt in-

Årgång 38

tresse och boka in veckan efter midsommar då vi åker söderut!
I kommande KRA-blad kommer info
om priser och mer exakta datum,
men låt inte detta hindra dig utan hör
av dig redan nu till undertecknad.
Vill du ha mer information, kontakta
SM6GDU Bengt tel. 0300-61048,
0704-772583 eller via e-post
sm6gdu@ssa.se
SM6GDU Bengt

Välkommen till månadsmöte onsdag 1/10 kl. 1900
Även små bidrag till KRA-bladet är välkomna!
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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
OKTOBER!

ODX i september
Som vanligt har det varit upp och ned i konditionerna. 28 MHz har varit öppet några dagar, så också 24 MHz. Bästa notering den gångna månaden var
Nya Zeeland på 14 MHz med ett avstånd av 17967 km. Det är således drygt
2000 km kvar det absolut längsta avståndet, antipoden.
Det blev också premiär för kontakt med Antarktis: DP0GVN på 21 MHz.
Mode JT9 eller JT65,
antenn W3EDP som ett
inverterat L och utefffekt max 40 W.

Onsdag den 1/10 kl. 1900. Månadsmöte
i klubblokalen Onsala Hemvärnsgård.
Onsdag den 15/10 kl. 1900. Klubbafton i
Onsala Hemvärnsgård.
VÄLKOMMEN!
Följande ODX noterades under månaden
3,5 MHz 7 MHz WA1NGH FN31 5967 km
10 MHz VK5NG PF94 15432 km
14 MHz ZL3HAM RE66 17967 km
18 MHz 21 MHz DO0GVN IB59 14292 km
24 MHz HS0ZBS OK03 8696 km
28 MHz VK4FNQ QG39 14525 km
Carl-Axel SM6NZV

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