Hej alla radiovänner!

KUNGSBACKA RADIOAMATÖRER

Hoppas att ni har haft en god sommar och att ni kanske även haft tid för radio relaterade begivenheter som t ex intressanta QSO:n, antennjobb, apparatbyggen eller annat.
Hösten gör sitt intåg och det är dags att planera för säsongens aktiviteter. Vårt rad ioschack är ju tillgängligt för medlemmarna 24 t immar o m dygnet, veckans alla dagar.
Där finns stationer för såväl KV som VHF och vi hoppas att snarast kunna förbättra
den befintliga antennparken. Kontakta kassören för att få nycklar t ill schacket!
Som vanligt ko mmer vi att ha månadsmöte den första onsdagen i varje månad och
dessutom satsar vi på en klubbafton per månad med antingen apparatbygge/
reparation, föredrag eller studiebesök.
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Har du någon idé o m vad vi skall hitta på, så hör av dig till mig eller någon annan i
styrelsen.
Ha en riktigt skön höst!

Bosse /SM6PID

Friedrichshafen 2015
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-

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

Var någon KRA-medlem aktiv under fyrhelgen?
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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

ODX under sommaren som gått

Manusstopp är normalt fredagen tre
veckor före månadsmötet.

Som vanligt har konditionerna har gått upp och ned och det har resulterat i dagar med
flera goda QSO, men också dagar utan QSO överhuvud taget. Jag jagar allt id kontakter med det lite speciella: rikt igt långväga, nya länder eller andra so m "sticker ut" lite
grann.

Medlemsavgiften för 2014 är 100:Postgironummer: 4867-8

1,8 M Hz har jag inte varit akt iv på. M in autotuner där ute vid antennen krånglar så
jag har tidvis fått köra med en manuell tuner. Den klarar för resten inte av 1,8 M Hz.

DETTA HÄNDER UNDER
SEPTEMBER!
Onsdag den 3/9 kl. 1900. Månadsmöte
i klubblokalen Onsala Hemvärnsgård.

De bästa resultaten (=ODX) har jag uppnått sydväst och sydost ut, både på morgon
och kväll. VK6 på 3,5 M Hz och ZL på 10 MHz sticker ut, speciellt VK6. Den 26
augusti var det riktig fina konditioner på 28 MHz, tyvärr fick jag inte till det alls.
Antennen har varit den gamla
vanliga W3EDP-wiren och uteffekten mellan 5 och 40W.
Samtliga QSO i QDX-listan
nedan har varit med mode JT65
eller JT9 o m inte annat sägs.
ODX för de band jag lyckades
på, ser ut som följer

VÄLKOMMEN!

3,5 MHz VK6IR OF77 13745 km
7 MHz UN7JQ NN19 4576 km
10 MHz ZL3NB RE66 17967 km
14 MHz LU1VDF FE48 13386 km
18 MHz ZP5YW GG14 11193 km
21 MHz CE2M VF FF47 12588 km
SSB

Det blev också några få QSO på 50 MHz, dock bara med stationer i Europa. Antennen var en lågt sittande dipol.
Carl-A xel SM 6NZV

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