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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

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 2010 är 100:Klubbens plusgirokonto är 4867-8.

DETTA HÄNDER UNDER
SEPTEMBER!
Onsdag den 1/9 kl. 1900. Månadsmöte
i klubblokalen Onsala Hemvärnsgård.

Antennarbetet är avklarat med hjälp av min duktige medhjälpare och chaufför Abdoulaye.

Onsdag den 22/9 kl. 1900. Bygg– och
reparationsafton. Onsala HV-gård.
VÄLKOMMEN!

Vi har varit på en tur söderut med till ett märkligt landskap. Området heter Palmarin.
På en orginell lodge kan man bo antingen på pålar i vattenbrynet eller i en "koja" i de för Senegal
så typiska Baubab-träden.
Omslaget: Akvarell av SM6ZN Per.
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Rapport från Senegal
Här kommer några bilder som bor- En hel del har hänt sedan dess,
de varit med redan i våras.
men mer om det i kommande
Text: Mats SM6AGR.
nummer av KRA-bladet.

Ordförarrader
Hej, alla KRA-bladsläsare!
Nu känns det att hösten är på ingående och det mörknar allt tidigare
på kvällarna.
Det är dags att dra igång klubbaktiviteterna för fullt efter sommarstiltjen. Ja, helt stilla har det inte
varit. Vi har haft extrainsatta möten både i juni och juli och på lördagseftermiddagarna har det oftast
varit några som greppat mikrofonen, trots att det ordinarie KRAnätet legat nere.

Vi bor på udden nästan längst upp.
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Dessutom har vi nu lyckats få tillgång till ett nytt QTH för vår repeater. Detta är beläget i ett av höghusen på Kungsbackas södra höjder. Vi hoppas att komma igång
därifrån i början av september.
Mera info kommer på lördagsnätet
och i nästa utgåva av KRA-bladet.

Vad skall vi ha för aktiviteter under hösten och framåt? Ja, där vill
vi ha in så mycket tips och idéer
som möjligt från er läsare. Alla
förslag är välkomna! Vi kanske
t.ex. skall engagera föredragshållare i något intressant ämne, ordna
studiebesök, fieldday eller annat?
Bland medlemmarna finns säkert
kreativa tankar - kontakta mig eller
någon annan i styrelsen, så kan vi
nog gemensamt "sy ihop" ett bra
säsongsprogram.
I vår klubblokal finns diverse stationer och antenner som alldeles
för sällan användes. Kom och
titta på och kör med grejorna.
Nyckel kan fixas via sekreteraren.
Hjärtligt välkomna till höstsäsongen!
Bosse - SM6PID

Silent Keys
Under sommaren har två av klubbens
medlemmar lämnat oss.
Senegal har numera inte så mycket stora djur. Fåglar finns det dock gott om. Här är en
koloni med ca 10000 pelikaner. Dom luktade inte så fräscht om man råkade befinna
sig i vindriktningen.

SM6ZN Per Elfving och SM6RPY Sture Anzén
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Repetern på t.f. QTH

KRA-nätet för senaste nytt
inom och utom klubben!
Vi kör via repeater SK6KY/R,
utfrekvens 145,725 MHz, eller på
reservfq 145.350 MHz
lördagar kl. 1700.

Den här veckan checkar
väl även DU in?
Medlemsavgiftsinbetalning!
Nu är det hög tid att betala medlemsavgiften! Kolla gärna om Du har betalat för 2009 när du ändå betalar in 100:- till pg 4867-8!
För 2010 är dessa klara: SA6AVT, YLE, SM6ALF, BLV, BWT,
CMU, DBQ, DOI, EHY, FFG, FHZ, FRJ, FSK, FXW, GDU, GNL,
HGA, IBH, JNS, JVU, KAT, KZX, LJ, NZV, PID, RIG, RSI, RTN,
RWW, YIV, YIY, YKG, Lars Hammar
(Har du betalat kontant på något möte och inte finns med på listan,
skicka ett mail till sk6ky@tele2.se)
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Som har meddelats på nätet och vid våra sommarträffar så befinner sig SK6KY/R tillfälligt hemma hos vår ordförande Bosse.
Inom en snart framtid hoppas vi att den skall vara uppsatt på ett nytt QTH på BrittaLenas gata.

