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KRAS – Kalmar Radioamatörsällskap

KRAS
Box 322
391 23 KALMAR Pg  11 13 18-2

Besöksadress: Rigavägen 2b

Tidningsredaktionen    krasnytt@sk7ca.org  
E-mail info@sk7ca.org 
Klubbkväll: Tisdagar kl: 19.00
Klubbstation: SK7CA
Repeatrar: SK7CA/R RV48 och RU384
Fyrar: SK7MHH 432.940MHz + 1296.940MHz + 2320.940 MHz
Paketradio: Cluster: 1K2: 144.900

NODER: CA-3 433.775 MHz och SK7CA-5 144.900 MHz
Hemsida på internet: http://www.sk7ca.org
E-mailreflektor: sk7ca@ham.te.hik.se
Medlemsavgift: 200:- och 25:- per familjemedlem, dock högst 250:-
Lyssnaramatör: 75:-

STYRELSE och FUNKTIONÄRER

Ordförande Tommy SM7NZB 0480-498846
Vice Ordförande Ulf SM7SEK 0480-12622
Sekreterare Kaj SM7OFY 0480-473004
Kassör Ernst SM7TQJ 0480-24576
Ledamöter Magnus SM7TVC 0480-473834

Tonny SM7NUN 0480-478304
Lars SM7JMA 0480-87816

Suppleant Conny SM7GMD 0480-492333
Revisorer Ted SM7SHY 0485-31936

Magnus SM7HGY 0480-474856
Revisorsuppleant Ulf SM7ATL 0480-85451
Valberedning Tommy SM7WVG 0485-35440
Sammankallande Bengt SM7RDX 0480-26959
Materialförvaltare Tony SM7NUN 0480-478304
Redaktör Kaj SM7OFY 0480-473004
Auktionsgeneral Kaj SM7OFY 0480-473004
Hustomte Ernst SM7TQJ 0480-24576
QSL-manager in Sven-Åke SM7NNJ 0480-12552

    ut Rolf SM7OHE 0485-31609
Sambandansvariga Ulf SM7SEK 0480-12622

Örjan SM7PXS 0481-17944
Stationsföreståndare Rolf SM7OHE 0485-31609
Tekn ansv
Repeater Conny SM7GMD 0480-492333
Fyransvarig Sverker SM7THS 0481-16176
Paketansvarig Rolf SM7OHE 0485-31609
BBS ansvarig Tommy SM7NZB 0480-498846
    

Detta nummer av KRAS-nytt har redigerats av Kaj SM7OFY. 

http://www.torehed.nu/kras
mailto:sk7ca@ham.te.hik.se
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                             Ordförande 
              har 
            ordet

Sedan förra gången har mycket hunnit hända känns det som.

Vi hade vårauktion ledd av Kaj OFY och lyckades dra in  en rejäl slant till klubben. Jag var på nordiska
VHF-mötet på Jylland. 

Vi hade sedvanlig fieldday i Kleva och jag var för en gångs skull hemma utan att ha beredskap och
kunde vara med. Vi har bjudit på grillkorv under 10 tisdagar i sommar och kanske därför har det varit
ovanligt välbesökta träffar.

Vi hade kräftskiva på klubben, tack till SEK som arrangerade. Vi har haft arbetsdag där framförallt
Ernst TQJ och Ola UPK jobbade både kväll och nästa dag. 

Testgänget har kommit upp i varv ordentligt. Det började med att Ronny RRF dök upp från SM4, sen
kom Ola UPK och Tobbe EOI upp i varv och Magnus HGY skaffade mer grejer. Nenne NNJ kör lite
grann och Ulf ATL fick upp sin mast igen. SM7XON, SM7XWI, SM7XWM har kommit i gång och nu
senast Hasse SM7DLZ.

Vi är bästa klubb med marginal i VHF september ! Jättekul.

Just nu planerar vi en höstauktion och när detta skrivs så är det samband på gång.

/ NZB

_________________________________________________________________________________

Klubbkvällar på KRAS
Glöm inte bort att KRAS klubbstuga är öppen på tisdagarna mellan 19.00-21.00 .
Vi kör radio, möjligheter till att sitta och meka i verkstaden samt och köra dator (internet via radio LAN).
Trevlig gemenskap och fika snålar vi inte heller på, så utnyttja möjligheten att trivas i klubbhuset.
 
Redaktören SM7OFY  Kaj

_________________________________________________________________________________
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Vårauktionen på KRAS

1 Juli startade den av KRAS återkommande vårauktionen. Mängder med personer kom och köpte
både på loppmarknaden och auktionen. Som vanligt en bra blandning på loppisgods och auktionsgods.
Hoppas att alla fick något som dom sökt efter. Givetvis så var kioskverksamheten öppen för hungriga
och fikasugna personer. Korv med bröd samt kaffe och läsk såldes i stor mängd till alla.

         Foto: SM7OFY
En mängd personer vid 18 meters loppisen                Ingela och Ann-Wiol står i kiosken

        Foto: SM7OFY
 Fikapaus                                                                   SM7ATL tar hem förstapriset i lotteriet

Klubben ordnade som tidigare även ett uppskattat lotteri, där förstapriset  var en ARRL handbok 2002
som togs av SM7ATL Ulf. 2:a pris respektive 3:e pris bestod i 256 och 128 Meg Ram minne. 
Som tidigare har jag försökt utse en eller flera saker som gått bra att utropa (tidigare fläktar,
antennspröt mm) men denna auktion var det inget gods som utmärkte sig utan allt rann ut i en strid
ström till nya ägare. Hoppas att alla deltagare såsom inropare, utbärare, kioskpersonal, och övrigt
inblandade kände som jag att denna dag var trevlig och att vi gjorde en bra sak för klubben.
Som vanligt vill jag på detta enkla vis tacka alla inblandade till att denna tillställning gick så bra.

 Väl mött igen till höstens auktion

Auktionsgeneralen SM7OFY Kaj
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Inbjudan till Höstauktion

Lördagen 19 Oktober
Loppis kl 10:00 Auktion 12:00

Lördagen den 19 Oktober går KRAS loppis och höstauktion av stapeln.  Som tidigare skall en mängd
loppisbord presenteras och därefter skall den välmatade auktionen gå igång. I år har vi stor mängd
med spänningskragg av grov kalliber, antenn materiel (spröt, kontakter, kabel mm), skrivbord,
12 volt blyacc, gottelådor mm mm.

Jag tror nog att alla skall hitta något som faller i smaken. Givetvis så är inte bara dagen riktad till att få
saker köpta, utan att vi träffas och har det trevligt. Som tradition så ordnar klubben förtäring med korv
med bröd, kaffe samt läsk. Givetvis så ställer vi till med ett trevligt lotteri med bra saker.

Varmt välkommen önskar auktionsgeneralen SM7OFY Kaj
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Radiosamband

En av klubbens inkomstkällor sen långt tillbaka har varit radiosambanden. Nu verkar det tyvärr
som om det är slut med det. Det blev ingen Ölandsrunda för oss i år.

Många radioklubbar har, precis som vi i KRAS, en stor del av sina inkomster från medlemmarnas
ideella arbete t.ex radiosamband, auktioner, lotterier och allt vad det nu kan vara. Utan dessa skulle vi
inte överleva rent ekonomiskt eftersom vi inte uppbär något som helst stöd från kommunen till vår
verksamhet och medlemsavgifterna inte räcker långt. Tvärtom så betalar vi faktiskt en ansenlig summa
pengar varje månad för det råtthål som klubbstugan faktiskt är. För att få någon form av bidrag av
kommunen i en eller annan form så måste man ha ungdomsverksamhet och som ni vet är vi inte så
unga längre………..

Men vad har då hänt med våra radiosamband?

Detta är ett försök att från mina minnesbilder berätta lite om sambanden under årens lopp. Som vanligt
kan jag minnas helt fel å så men det får ni ta.

När jag tog över radiosambanden första gången, nån gång i slutet av åttiotalet, så hade vi en fyra, fem
uppdrag varje år. Dessa var bl.a Ölandsbromaraton, Ölandsrundan på cykel, Gustav Wasa loppet och
stafetten Kalmar runt. Till detta kom en å annan orientering med lite obestämda intervaller. Aktiviteter
som gav ett gott tillskott till kassan.

Bromaran gick i graven när dom två arrangerande föreningarna inte längre orkade. Man la helt enkelt
ner hela tävlingen. Bromaran var nog det roligaste och mest tekniskt utvecklade samband vi haft inom
klubben. Vårt uppdrag var, förutom sedvanlig säkerhetstrafik, att sköta resultatrapporteringen ute från
sträckan. I början satt vi inte långt från speakern och tog emot resultaten ute från sträckan, skrev ner
dessa på en lapp och lubbade över till speakern som läste upp det för alla åhörare. Detta var ju som ni
förstår lite ineffektivt och föga “High Tech” alltså måste något bättre till. Dessutom var det svårt att höra
vad som sades i radion när speakern öste på för fullt.

Vilket år det var minns jag inte, -90, -91, kanske som vi fick en snilleblixt att testa om packetradio
kunde vara en “High Tech” höjande faktor. Sagt å gjort. Vi hade en förvarning vid parkeringsplatsen
mittemot infarten till slottsruinen. Där satte vi Pålan –SHR med en laptop, packetmodem och lämlig
rigg/antenn riktad ner mot centrala Borgholm. I Borgholm satt vi i en husvagn ett tiotal meter ifrån
speakern och på speakerbordet placerade vi en matrisskrivare. Mellan skrivaren och en dator med
packetmodem i husvagnen drogs en parallelkabel som bestod av ett antal kortare snuttar ihopsatta
med buntband och tejp till en lagom lång kabel. Snabbtangenter programerades så att varje
meddelande började med varifrån det kom. Antingen från förvarningen vid slottsruinen eller från oss i
sambandscentralen. Allt fungerade till full belåtenhet, både för oss och arrangören. Och när det var
dags året efter funderade jag å Örjan –PXS om vi kunde utveckla det hela vidare.

Det året, som för övrigt var det sista,  gick vårt samband helt i teknikens tecken. Vi riggade
sambandscentralen i Åke –NJDs trädgård mittemot Bems korvkiosk, ungefär en 20-30 meter från
speakern ute i det fria. På så sätt hade vi tillgång till Åkes antenner på taket och hans telefon i
lägenheten. (Mobiltelefoner var ju bara yuppisar o direktörer som hade råd med på den tiden). På
speakerbordet placerades återigen den gamla matrisskrivaren men denna gång direkt ansluten till en
HK-232 (PK-232 kopia). HK-232 är ett multimode modem med både packet, rtty, amtor, fax o allt vad
det är, som fiffigt nog är utrustad med en printerport. Sambandet gick till som följer.
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Ute längs sträckan, mellan Kalmar och Borgholm, hade arrangören på lämpliga platser ställt ut
vätskekontroller. Vid ett antal av dessa fanns radiokillar som rapporterade glatt vem som sprang förbi.
Det var för övrigt vid en sådan som vår framlide vän Carl-Birger –MVR fick order från
sambandscentralen att rapportera första dam som sprang förbi. Carl-Birger ställde direkt mottfrågan.
- Jaha! Hur ser man det då?

Vi talade genast om för Carl-Birger att dom hade en annan nummerserie och att han om alla andra sätt
att identifiera en dam på fallerade så kunde han hålla utkik efter den speciella nummerserien. Det hela
gick bra och Carl-Birger rapporterade galant alla damer som sprang förbi �

Nåväl, all denna information togs emot av mig och Örjan i sambandscentralen. Vi knackade in
informationen i datorn och skickade iväg alltsammans till skrivaren på speakerbordet.
Förrapporteringen från parkeringen vid slottsruinen gick också till skrivaren men först digipeatades den
via vår radio eftersom vi bara hade en handapparat med gummipinnen vid speakern. Nu var det helt
slut med handskrivna lappar och spring.

Ungefär så här lät det när speakern läste upp vad skrivaren spottade ur sig:
“Jaha gott folk, nu skall vi se vad det kommer ur teleprintern här på bordet som Kalmar radioamatörer
sköter” och så läste han upp nått som vi skickat. Jag vet inte om folk reflekterade över det men det var
ofta som klubben nämndes vid namn och därmed en god pr för oss. Ibland kallade dom oss för Kalmar
radioklubb och ibland Kalmar amtörerna och ibland blev det nästan rätt i stil med radioamatörklubben i
Kalmar o.s.v

Hur många vi var minns jag inte exakt. Men vi hade radiokillar i uppsamlingsbussar, i läkarbilar, i
vattendepåerna, följebilar och tätbilen och som sagt förvarningen vid slottsruinen.

På cykelrundan eller Ölandsrundan som den egentligen heter har vi kört sambandet sen urminnes
tider. Första gången för mig blev i 1987 i en skralltig vw-pickis fullastad med reservdelar till cyklar.
Några år senare satt jag i sambandscentralen med allt vad det innebar. Cykelrundan var till skillnad
från bromaran ett mycket enklare samband. Eftersom cykelrundan inte var en tävling utan ett
motionslopp så var det inte så mycket resultatrapportering som bromaran och det räckte gott med att
kladda ner på en lapp hur det gick och knalla iväg till speakern. Nä, den största utmaningen var att
samordna alla följebilar och skicka iväg dom dit folk behövde hjälp. Det kunde vara allt från punktering
och skoskav till dödsfall. Vi råkade ut för det mesta och förvarnade alltid SOS-alarm om att det var
dags och lämnade aktuellt telefonnummer till dom.

2001 blev det ingen cykelrunda alls för oss eftersom den var inställd och i år är det en ny förening som
tagit över och dom anser sig inte behöva oss eftersom man kör hela sambandet på mobiltelefon. Något
som man har erfarenheter av sen tidigare och påstår fungera utmärkt…………..

Gustav Wasa och Kalmar runt är mindre arrangemang som är överstökade på ett par timmar. Dessa
har aldrig dragit in några stora summor pengar till klubben utan tvärt om har enskilda medlemmar gått
back med resor och andra utgifter. Därför beslutade vi att inte erbjuda våra tjänster förra året och i år
har man inte hört av sig. Man kanske skulle smyga iväg och kolla hur dom löst sambandet!?

Sen har vi hjälpt till vid olika orinteringstävlingar. Både stora och små. Den som jag kommer ihåg bäst
var Smålandsbudkaveln där vi hade en massa stationer ute i skogen nästan dygnet runt en hel helg.
Det var kul de!

Under dom år som jag varit med på sambanden har det inträffat en massa både roliga och mindre
roliga episoder som jag tyvärr inte har utrymme att redogöra för här eftersom det, när man tänker efter,
finns material för en hel bok.
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Ja, med detta kunde jag nu avsluta min “artikel” om samband och bara konstatera att det är ett minne
blott! Men skall vi bara ge upp och lägga oss platt ner och konstatera att vi inte behövs längre? Finns
det inga uppgifter kvar till det vältrimmade gäng sändaramtörer som vi utgör? Skall all den kunskap
och erfarenhet vi samlat på oss under alla år med sambanden bara glömmas bort? 

Nä jag tycker inte det. Hjälp till nu och kom med förslag till hur vi tar oss vidare och genom
marknadsföring eller vad vet jag skaffar nya sambandsuppdrag. För det är kul att vara med på
samband. Det är nyttigt, man tränas och lär sig agera i radionät med tiotalet stationer. Inte så stort men
diciplinen är viktig för att det skall fungera. Tänk om alla tio sänder samtidgt!? Blir inte mycket framfört
där inte. Ungefär som när man hör en pile mot ett rart dx på kv. Ingen hög qso-rate där inte!

Du som har något att tillföra kan höra av dig till mig eller styrelsen på lämpligt sätt så kan vi kanske
komma fram till något tillsammans, något som kanske skulle kunna innebära en nytändning inom
sambandsuppdragen. 

73 de Uffe
sm7sek  

När skrev 
DU 

en artikel eller annons
till KRAS-NYTT senast

???????
Bryt trenden och hör
av dig till redaktionen

inför kommande
nummer

Stugvärdslista
Klubbkvällarna är på tisdagar, kl 19-21.
Samtliga stugvärdar har nyckel till klubblokalen i
Berga. Om du inte kan sköta ditt åtagande en viss
klubbkväll (gäller även under semestern), skall du
själv ordna med ersättare.

Signal         Förnamn     Vecka
SM7NZB Tommy  1,11,21,31,41,51
SM7TQJ Ernst  2,12,22,32,42,52
SM7EOI Torbjörn  3,13,23,33,43
SM7SEK Ulf  4,14,24,34,44
SM7PXS Örjan            5,15,25,35,45
SM7TVC Magnus  6,16,26,36,46
SM7NUN Tony  7,17,27,37,47
SM7OFY Kaj  8,18,28,38,48
SM7HGY Magnus  9,19,29,39,49
SM7UPK Ola             10,20,30,40,50

  

SWEDISH RADIO SUPPLY AB, BOX 208, 651 06 KARLSTAD.
Tel.: 054-67 05 00                   FAX: 054-67 05 55

http://www.srsab.se
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Aktivitetskalender
OKTOBER

8 NAC 432 Mhz

8 Tekniska Mässan i Älvsjö.

15 NAC 1.3 GHz & UP

19 Loppis samt Auktion KRAS

22 NAC 50 MHz 

26 SK5BN Loppis i Norrköping på Folkborgen  

26 INTERRADIO 2002 Hannover ( Halle 20 )

29 NAC 2.3 GHz & UP

NOVEMBER

5 NAC 144 Mhz

12 NAC 432 Mhz

19 NAC 1.3 GHz & UP

26 NAC 50 MHz 

DECEMBER

3 NAC 144 Mhz

10 NAC 432 Mhz

15 Kvartalstest 3.

17 NAC 1.3Ghz & Up.

24 NAC 50 MHz ????

26 DAVUS Xmas contest
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Kalmar län får vägradiobas 1977

SM7NJD Åke inkom med en kopia ur Barometern 9 Aug 1977 där en artikel beskrev dilemmat att
Kalmar och Gotlands län saknar vägradiobaser. Televerket, som det då hette på den tiden avdelade
våren –76 kanal 18 på privatradiobandet för vägradiobaser i Sverige.

Kanalen var tänkt att utnyttjas i trafiksäkerhetssammanhang te x trafikolyckor, bärgning, motorhaveri,
trafikstockningar mm. Genom anrop kan den hjälpbehövande få kontakt med andra bilister eller som
tänkt närmaste vägradiobas för vidare insatsstyrning.

I artikeln beskrivs vägradiorådet som huvudman bestående av privatradiofolk och företrädare för
trafikantorganisationerna. Med fanns också Röda korset, Trafiksäkerhetsverket, Sjöfartsverket samt
NTF. 2 personer omnämns i artikeln: Håkan Sandberg (sedermera Adelsköld numera avliden) samt
Tommy Abrahamsson (numera SM7VVY). Dessa personer inredde i en hörna på Motorelektras lokaler
på Engelska vägen i Kalmar, för att täcka upp ”vita fläcken” på kartan över vägradiobaser i Kalmar län.

Den lokala föreningen som då var inblandad var Kalmar Radio Klubb som då hade 30 aktiva
medlemmar. Klubben var den första klubb i landet som fick klubbtillstånd (1967). För att få igång ett
fungerande radionät sattes all kraft till att engagera samtliga radioklubbar i länet till en samordnad
verksamhet.

Den 25 Aug –77 var ett stormöte planerat där trafiksäkerhetsförbundet bjudit in representanter från
samtliga privatradioklubbar i länet för att sätta sig ner tillsammans med läspolischefen, polismästarna
samt vägförvaltningen. Mötet skulle försöka dra upp riktlinjer och diskutera möjligheten för vägradio i
Kalmar län.

Genom provverksamhet på utvalda platser i landet kunde man konstatera att skadade kommit i
genomsnitt 17 minuter snabbare under läkarvård, vilket är livräddande minuter. Tänk på att allt detta
skedde i tidevarv då mobiltelefoner lyste med sin frånvaro i bilisternas fordon.

Kan tänka mig att Tommy Abrahamsson (SM7VVY) har en del minnen från denna tid då
vägradiobaserna i Kalmar län tog form. Vill också skänka en tanke till Håkan Adelsköld som jag
personligen haft kontakt med både personligen samt att vi hade ett brinnande intresse för FRO tills
sjukdom tog Håkan i från oss för många år sedan.

Då artikeln är en kopia från tidningen lämpar sig inte ett insättande med bilder i KRAS-NYTT utan
artikeln finns på klubben för de som finner intresse att läsa artikeln i sin helhet och titta på bilderna
gällande pionjärstegen för att höja trafiksäkerheten i Kalmar län.

Redaktören sm7ofy Kaj

PS! I artikeln fanns även Gotland med som en ”vit fläck” på kartan. Har någon information om hur det
ordnade sig för gotlänningarna ordnade sina vägradiobaser DS!

Internetlänk 
Ett förslag på en mycket bred länksida är www.catweb.se  

Helt enkelt fantastisk, men inte bara radio förståss!!  
73 de Conny  SM7GMD
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KRAS Fieldday i Kleva 2002

Foto: SM0DOU

Redan på fredagseftermiddagen hade många hams och intresserade hittat till fieldday 2002 i Kleva. Vi
uppskattar deltagandet som all time high i år. Kul! Hoppas att trenden håller i sig.

Foto: SM0DOU

Till höger ser man Janne -vvg, Peter -tvz och Hasse -dlz basläger. Gemytligt inrett med alla viktiga
attribut såsom värme, ljus kylskåp, microvågsugn etc förutom ett antal radioprylar. Till vänster syns
dom två seriekopplade tälten. Vi kanske skall ha tre tält nästa år? Det var stundtals ganska trångt men
väldigt gemytligt. Framåt midnatt tände vi upp kaminen och värmen strålade ut i tältet. Nästan så man
upplevde lite gamla lumparminnen med röklukten o allt.
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Foto: SM0DOU

Tobbe –eoi körde mest 20m ssb och då med störst uppslutning inom europa men även lite ryssar.
Likaledes blev det en enorm pile på 17m när alla hörde att EU37, öland alltså, var qrv.

Foto: SM0DOU

Här ser vi hur trevligt radioshacket var inrett hos Peter, Janne å Hasse. Det går åt mycket el när vi har
med oss alla prylar ut i fält och i år hade man ett eget elverk med sig vilket var bra då det klubben hade
lånat inte visade sig vara alltför tillförlitligt.
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Foto: SM0DOU

Det blev tid över till annat än radiokörande. På lördagen spelade vi kub och i år var banan i utmärkt
skick. Förra året var gräset så högt att man knappt såg kubbarna. I full aktion syns Tonny –nun
tillsamans med övertonen Jocke.

Foto: SM7SEK

Och så var det det där med elvärken! Jo man fick faktiskt huvudvärk av elverket i år då det inte alls ville
som vi. Här ser vi hur Erik –vmm och Ted –shy kämpar med att få fram bensin. Förmodligen var det
smuts i nån nålventil som ställde till det. Vi tog genast ett beslut om att inköpa ett elverk till klubben för
att på så sätt slippa vara beroende av andras utrustning.

73 sm7sek Ulf
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Arbetsdag på Klubben

31 Aug var det arbetsdag på klubben. Vi hade ett digert arbetsschema med saker som skulle göras.
Fokus blev att försöka att få bort all trävirke som legat sedan länge på olika ställen på tomten. Vi hade
även ett träd som hotade att falla ner på klubbhuset som måste tas ner omgående. Som tur fick vi med
sm7upk Ola som är en van trädklättrare samt underbarn när det gäller traktorkörning.

      Foto : SM7OFY
   sm7upk Ola precisionskör med traktorn       Här är Ola uppe i takkronan för att såga grenar

Ett  antal medlemmar med familjer deltog i aktiviteterna där klubben bjöd på korv med bröd och dricka.
Finns nog ytterligare saker att köra bort, men det känns som att det största lasset (Ola körde flera
vändor) är gjort och att endast ”småfix” återstår för att få till en snygg trådgård runt klubben.

73 SM7OFY Kaj
_______________________________________________________________________________

INTERNET Tips
How Stuff Works, välj electronics och
därefter Radio Electronics !
http://www.howstuffworks.com/

Alladinpower, hand och fotgenerator !
http://www.aladdinpower.com/main.shtml

I want one of those !
http://iwantoneofthose.com/

Maila dina digital foton för utskrift 
på tex en T-shirt !
http://www.colormailer.com/se

/ NZB 



15

Toalettmöjligheter på klubben

    
       Foto:SM7OFY

Klubben har numera tillgång till en toalett med duschmöjligheter i närbelägen industrifastighet.
Detta underlättar för alla besökare till klubben (klubbkvällar, auktioner mm) då vi har tillgång till toalett
samt att nytt vatten till kaffekokning kan hämtas här. De som arbetar med tyngre arbeten
(antennarbeten, trädgårdsarbete mm) kan här också duscha efter arbetspasset.

73 SM7OFY Kaj
_________________________________________________________________________________
 

Kursverksamhet på Högalid
Höstens kurser går på  måndagar klockan 18:30.

Både klass 1 (CW-kursen fortsätter) och klass 2 . 

Frågor? Ring Högalids Folkhögskola 0480-84482 (Paul Rosén),
eller Conny Johansson säkrast via email sm7gmd@svessa.se . 

SM7GMD Conny, SM7WSS Leif och SM7WVG Tommy hälsar välkomna.

_________________________________________________________________________________

Goda råd för amatörradio
Skydda framtiden för amatörradio genom att:

•  Var aktiv på banden
•  Ge stöd till nybörjare
•  Stödja den egna amatörradioföreningen

mailto:sm7gmd@svessa.se
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Protokoll från Styrelsemöte för KRAS (Kalmar Radio Amatör Sällskap) 
28/5-02 i Klubbstugan.

Närvarande: 
SM7SEK, SM7NUN, SM7TVC, SM7SPP, SM7UPK, SM7EOI, SM7OFY, SM7GMD, SM7XRO

1. SM7SEK Ulf öppnade mötet.

2. SM7OFY Kaj valdes till sekreterare.

3. Justeringsmän blev SM7NUN Tonny samt SM7TVC Magnus.

4. Föregående protokoll upplästes och godkändes.

5. Kassarapport. Postgirot: 8 795:- . Kassa: 9 379:- .

6. Nästa styrelsemöte  25 Juni 2002. (SM7TVC stugvärd).

7. Övriga frågor:

Stugnyckel från SM7TVJ skall överlämnas till SM7EOI. Ansv SM7NZB

En kontakt med ansvarig på närliggande industrifastighet skall tagas om möjligheten att disponera
toalettutrymmen för klubbens räkning. Ansv SM7NUN

Beslut på att klubben bjuder på korv med bröd i sommar på klubbkvällarna. Detta ansvar för inköp skall
ligga på stugvärden, som erhåller mot kvitto ersättning ur klubbkassan.

Elektrisk grilltändare skall inköpas för max 100:-.  Ansv SM7OFY

Planering i stort inför Kras Fieldday diskuterades:
Släp ordnas. Ansv SM7SEK
Lån av sjukvårdstält. Ansv SM7OFY
Lån av elverk. Ansv SM7SEK

Sista planeringen inför helgens loppis och vårauktion diskuterades.

8. Mötet avslutades

SAKNAD UTRUSTNING

Du som lånat utrustning från klubben (ex magnetantenner, 12 Volt blyacc, säkerhetsselar mm) ombeds
att omgående återlämna dessa till klubben.
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Protokoll från Styrelsemöte för KRAS (Kalmar Radio Amatör Sällskap) 
25/6-02 i Klubbstugan.

Närvarande: 
SM7NUN, SM7TVC, SM7OFY, SM7TVZ, SM7SPP, SM7UPK, SM7WVG, SM7XRO, SM7GMD,
SM7ATL

1. SM7TVZ Peter öppnade mötet.

2. SM7OFY Kaj valdes till sekreterare.

3. Justeringsmän blev SM7NUN Tonny samt SM7TVC Magnus.

4. Föregående protokoll upplästes och godkändes.

5. Kassarapport. Postgirot: 7 664:- . Kassa: 11 799:- .

6. Nästa styrelsemöte  27 Aug 2002. (SM7PXS stugvärd).

7. Övriga frågor:

Klubben har nu tillgång till toalettutrymme med dusch i närliggande industrifastighet.
Detta är ordnat genom SM7NUN Tonny, som står som utkvitterare av nyckel.

Sista planeringen inför fieldday på Kleva. Alla saker skall efter detta möte packas på nedervåningen för
att förenkla transporten på fredag.

Mötet tog beslut på att inköpa ett sjukvårdstält. 3500:- bifölls till detta. Ansv SM7OFY

Ett nyckelskåp till klubbens nycklar skall ordnas. Conny SM7GMD skall se efter i gömmorna.

8. Mötet avslutades

Bygg AB AGNE LORENTSON
Ostmästargränd 2

Tel bostad:0480-47 36 79
Lager:0480-47 52 10
Lindsdalsvägen 111

Mobiltele:070-249 44 44
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Protokoll från Styrelsemöte för KRAS (Kalmar Radio Amatör Sällskap) 
27/8-02 i Klubbstugan.

Närvarande: 
SM7SPP, SM7TVZ, SM7EOI, SM7PXS, SM7OFY , SM7FCV, SM7WVG, SM7NNJ, SM7XWI,
SM7SEK, SM7RRF , SM7TQJ 

1. SM7NZB Tommy öppnade mötet.

2. SM7OFY Kaj valdes till sekreterare.

3. Justeringsmän blev SM7NZB Tommy samt SM7SEK Ulf.

4. Föregående protokoll upplästes och godkändes.

5. Kassarapport. Postgirot: 6 899:- . Kassa: 6 552:- .

6. Nästa styrelsemöte  1 Oktober  2002. (SM7UPK stugvärd).

7. Övriga frågor:

Abodalänken har gått igång igen, men skall plockas ner enl tidigare beslut. Ansv NZB
Radio och TNC på Noden CA-2 nerplockad (antenn nedplockas senare). Ansv SEK + OHE
Låscylinder på bakre dörren skall bytas enl tidigare beslut. Ansv TQJ
Info till välkomstpaketet ang Högalids folkhögskola skall tagas fram. Ansv GMD + WVG
Uppdatering av kommunens medlemsregister skall göras. Ansv NZB
Inköp av tält. Vi står på tur av att köpa sjukvårdstält via ÖB. Ansv OFY
All personlig utrustning som ligger i klubbhuset skall märkas med signal. Ansv resp ägare
Brädor till renoveringen av boden inköpt via SM7TQJ Ernst försorg. Summa 1000:-
Kommande arbetsdag på klubben valdes till 31 Aug. Information kommer via reflektor samt
debattsidan på nätet. Ansv TQJ  
Klubben skall inköpa en rörelsesensor med lampa för montering på övervåningen. Ansv TQJ
Mötet beslutade att klubben betalar medlemsavgiften i AMSAT med 130:-. Ansv TQJ
Mötet beslutade också att klubben skall vara med i DUBUS, vilket kostar 200:-. Ansv TQJ
Stadsbiblioteket har önskan av att få tillskickat sig exemplar av KRAS-NYTT samt informationshäften
från SSA. Dessa skall utplaceras på bibliotek i länet. Ansv TQJ
Sambandsansvarige SM7SEK Ulf informerade att klubben inte fått sambandet på Öland runt då
arrangörerna beslutat att använda GSM telefoner. Skulle dock behov uppstå lovade arrangörerna
återkomma. Vidare informerade Ulf att vi kommer att köra sambandet på Kalmar runt och kommer där
att yrka 500:- i ersättning till klubben. Ansv SEK
 

8. Mötet avslutades
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             KÖP & SÄLJ         
Köpes:

Laserskrivare
Mindre modell

SM7RDX Bengt
070-6611401
_______________________________________
Köpes:

Yagi antenn för 432 MHz.

Se över i dina gömmor och kom med förslag.
Allt av intresse.

SM7OFY Kaj
0480-473004  kaj.hedberg@telia.com 

________________________________________

Tänk på att utnyttja möjligheten att sälja eller
hitta fynd på kommande Höstauktionen.

Se vidare på inbjudan på sidan 5

Varm välkomna önskar auktionsgeneralen
med personal

Säljes:

Koaxrelä  TOHTSU CX-120P (kretskortsmont)
12 Volt  <0.2dB loss, 150W@ 500MHz

Helt nya (8st) 350:-/st  (Nypris 427:-)

Lätt begagnade (4st) 250:-
För ytterligare data:
http://www.vargardaradio.se/radio/ham/ssb/omk_1
.htm     

SM7OFY Kaj
0480-473004   kaj.hedberg@telia.com

Säljes:

AP2000
144MHz 12,5kHz steg, minnen, pilottoner.
Repeaterskift  samt massa andra finesser.
Toppskick .
Priside 2000:-

SM7RDX Bengt
070-6611401

NYHET ! För snabbare annonsering. Prova klubbens nya hemsida.
http://www.sk7ca.org

mailto:kaj.hedberg@telia.com
mailto:kaj.hedberg@telia.com
http://www.torehed.nu/kras
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Avsändare: KRAS
Box 322
391 23 KALMAR

     

Nästa nummer av KRAS-nytt
kommer i December
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