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DX på gång?
Kom till mötet onsdag 5/9 så kanske
du får höra Sten berätta!
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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 två
veckor före månadsmötet.
Medlemsavgiften för 2012 är 100:Plusgironummer: 4867-8

DETTA HÄNDER UNDER
SEPTEMBER!
Onsdag den 5/9 kl. 1900. Månadsmöte i
klubblokalen, Onsala HV-gård.
Onsdag den 19/9 kl. 1900. Klubbafton
i Onsala HV-gård
Välkommen!

Ordförarrader
Radiohöst
Sommarmånaderna har runnit iväg och
under tiden har det hänt en del i Hemvärnsgården, som renoverats och fått nya
möbler, gardiner, köksutrustning mm.
Vårt radioschack har återställts och fungerar igen. Christer SM6NYJ har skänkt
en repeaterstation för 70 cm och den har
vi installerat i schacket, där den går i
provdrift. Christer har också donerat antennkablar och lånat ut kavitetsfilter till
repeatern. KRA lyfter på hatten och bugar
tacksamt.
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gerade som banläggare och tillbringade många
timmar ute i den
bitvis oländiga terrängen på den omkring 8 km långa
banan, ett tufft jobb!
GRJ, Göteborgs Rävjägare, har skänkt
sina äldre pejlsändare (”rävar”) med
kringutrustning till KRA och vi kan nu
således arrangera egna ”jakter” med hjälp
av de 5 sändarna, som jobbar i 80.m bandet. KRA tackar för gåvan!

70 cm-repeatern är av fabrikat Motorola
och den sänder på 434,725 och lyssnar på
432,725 MHz. Öppnas med 1750 hz, logiken är av samma typ som den vi har på
R5:an. Antennen är en 4-stackad gammamatchad dipol. Prova gärna repeatern!

Jag skulle bli glad om det kom in förslag
till vilka aktiviteter vi skall anordna under
den kommande säsongen. Föredrag? Studiebesök? Byggobjekt? Field-days?
Fundera gärna kring detta och återkom
till mig.

Ett par dagar i augusti var KRA medarrangörer av SM i radiopejlorientering,
som gick i skogarna kring Bunketorp,
öster om Lindome. Mats SM6AGR och
Bosse SM6SIM skötte bl a matinköp och
stod för förplägnaden av orienterare och
funktionärer, en beundransvärd insats! Ett
och annat QSO från Bosses terrängbil
hanns också med. Christer SM6NYJ fun-

En field-day tillsammans med GSA är
under planering och mer info kommer.
Jag önskar alla en härlig höst och hoppas
få träffa många på kommande månadsmöten och klubbaftnar.
Bosse SM6PID

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.

Välkommen att checka in, du också!
Omslagsbilden är fotograferad av Eva Johansson, XYL SM6EAT

