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Ordförande
har
ordet
Sommaren började som vanligt med nordiska VHF mötet, denna gång i Gavlestad och med stort
KRAS deltagande. Tobbe SM7EOI och jag åkte tillsammans med Kjell SM7GVF med bil och färja från
Strömstad. Magnus SM7HGY med XYL Kerstin kom en annan väg dit, men vi gjorde sällskap hem.
Kerstin kom tom med på bild i QTC.
Kras Fieldday besökte jag i tre omgångar. På lördagen var det badväder och vi var ett stort gäng, även
icke norrbottningar, i vattnet. På söndagen fick man lära sig vika tält av Bertil SM7FCV som verkligen
visste hur det gick till.
Nyligen hemkommen från en Europa biltur med sönerna och nu börjar det bli dags för Loppis / Auktion
igen. SRS ställer upp även denna gång med stor sponsring av lotteri vinsten, en IC-2100H.
Min tid i Kalmar verkar gå emot sitt slut. "jobbet" flyttar till Alingsås så jag är uppsagd här och har sökt
den utlysta tjänsten där.
Har börjat leta efter utlånade radiogrejer och då mitt minne är dåligt kommer jag inte ihåg vem som
lånat vad. Hjälp mig att komma ihåg, jag behöver säkert inte grejerna så vi kan nog komma överens på
något sätt. Räknar med att få med mig en uppsättning grejer så jag blir QRV på "alla" band
80m - 23cm även från nytt QTH men förstår att det kan bli svårt att flytta tex parabolen.
/ 73 Tommy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kräftskiva i klubbstugan
Lördagen den 16 Augusti gick för andra gången klubbens numera traditionsenliga kräftskiva av
stapeln. Vi var ett tiotal klubbmedlemmar plus två utsocknes som avnjöt medhavda kräftor och drycker
ända in på småtimmarna.
Tyvärr hade någon på vägverket fått för sig att stäng av bron precis denna helgen så våra ölänningar
uteblev. Tråkigt! Någon timma efter midnatt låste vi till slut lokalen då hade dom flesta tackat för sig.

/ sm7sek -Ulf
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APRS, vad är det?
Nu när paketradionätet är dött och samlar damm så har APRS kommit. Kul, om man vet vad det är och
vad det används till. Alltså ska jag berätta om det här och nu. Det hela bygger på att intresserade
hams har ett program i sin dator som kan hantera att sända sin position i rätt format, t.ex. Ui-view, som
blivit populärt. I detta program anger du din plats på jorden i grader, minuter och sekunder. Alternativt
ansluter du en GPS så blir allt enklare. Med programmet kommer några kartor, men de behöver oftast
kompletteras med egna. Men här kommer det fina i kråksången.

Med ett lite modem, som egentligen bara sänder, inte lyssnar, så kan man med hjälp av en radio och
en GPS visa var på jorden man finns. Har man då en digipeater typ SK7CA-1 så kan den rörliga
stationen ses på kartan i Ui-view. Det lilla modemet är oftast en TinyTrak (1,2 eller 3) och den
programmeras med call-9 om man är bilburen eller så väljer man en annan symbol att skicka. En
joggare har naturligtvis en bild på en joggare, en som paddlar kanot har en kanot o.s.v. Ju fortare man
färdas desto oftare sänder modemet ut sin beacon. T.o.m. ISS har en APRS-del så man ser när den
drar förbi. Vad ska detta vara bra för, säger pessimisten. Bra och bra? Vad är amatörradion bra för?
Byt hobby om du känner att frågan är nödvändig. Men jag har inget modem säger tvivlaren. Gamla
tnc:er finns i alla junkboxar värda namnet. Själv har jag en KAM och kan alltså köra HF samtidigt och
vara gateway. Snart när alla djävlar får använda kortvåg så kan man ta bort de spärrar som hindrar
cept2 all slinka ut på HF. Vidare kan man ha väderinfo som jag själv har ibland.
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Man hittar lämpliga data på lämplig plats, själv lyssnar jag på tornet på Kalmar flygplats, skriver in detta
i Ui-view och vips så sprids väderuppgifterna. Ganska kul när det väntas oväder. Då kan man lista alla
väderstationer och titta på vädret hur det ändras efterhand som det kommer. Det förutsätter ju att man
har aktuella uppgifter. En SM3:a påstår att han har -17 grader C nu i juni. Jag tvivlar.... Då är det bra
att sätta maxtid för hur gammal en rapport får bli för att alls sändas. En timme eller två kan väl vara
OK? Om man byter eprom i alla gamla noder som står ute i buskarna så finns ju redan ett bra nät.
Dessa noder kan ju fortfarande användas till vanlig pakettrafik, om sysop tillåter det. Programvaran
finns på internet och någon kan väl bränna själv (eprom). Jag gjorde på detta viset, noden heter
sm7rdx-2 och tillåter vanlig trafik också. Genom att flytta en bygel i tnc:n så är originalmjukvaran i drift
igen. APRS-noden kan fjärrstyras, naturligtvis. En variant är att ligga uppkopplad till i-net och sprida
stationerna den vägen. Då står det TCP/IP som symbol på stationen på kartan. Detta är ett mindre
lyckat sätt att delta i APRS-grejen. Om en sådan station tystnar av någon anledning så stannar
signalerna där. Bättre att använda de länkar som använts i "vanlig" paketradio eller att några fasta HFstationer upprättas. Hur har jag ordnat det då? Jo, eftersom jag har dåligt med antenner så har jag satt
ut en "hygglig" GP ansluten till noden sm7rdx-2. Via den kommer min Ui-view-station sm7rdx ut i
världen. Den stationen har bara en 1/4-vågspinne som står på en verktygslåda av plåt nere i källaren.
Men den sänder bara ca fem meter till noden som sedan skicka signalen vidare till sk7ca-1.

Min KAM är också kopplad till FT707 som är min röst ut på kortvåg. Det FT707:an hör sänds vidare på
VHF, men VHF sänds inte vidare till HF p.g.a. cept2. Vidare har jag gjort en programsnutt för att mata
in väder lite enklare. Finns en bild av det medskickat. Ev. frågor besvaras under vissa protester.
/Bengt sm7rdx
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Paris - Frankfurt resa sep 2003.
Mina söner ville besöka Apple Expo i Paris och Bilmässan i Frankfurt så vi tog en 420 mila tur.
Passade på att titta in hos Tysklands största amatörradiobutik Wimo strax söder om Frankfurt.

Passade på att införskaffa en Big Wheel för 2m. Testade den i tisdags på VHF testen uppsatt 4m najad
i flaggstångfästet vid klubben och fick 59 från Gotland.
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I Speyer finns ett mycket intressant museum med mängder av flyplan, stridsvagnar och bilar från flera
årtionden. Bla Jumbo-747, 2 st. Concorde !

På bilmässan i Frankfurt såg vi bla den nya SAAB 9-3 kombi i koncept modell.

På webben: http://www.speyer.de/de/tourist/museen/technik

/ Tommy SM7NZB
PS
Tips: Är ni i närheten av Hamburg så titta in på SATURN. 5 våningar med elektronik från
hushållsmaskiner till digitalkameror i mängd. Deras Internet kafé hade dock inte kaffe !
DS
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Hello Radiolovers!
Lite upprop för att förbättra våra gemensamma radiostationer, d.v.s repeatrarna. De mesta
funktionerna har ju blivit som jag tyckt att de skall vara, med några undantag då någon haft en ännu
bättre ide´. Men jag tycker att det är dags att gå igenom vad som kan göras bättre och roligare att
använda. SK7CA/R på 2 meter har ju varit i luften i mer än 30 år!! Flitiga Lisa var Sveriges tredje
repeater!
Visserligen på145.800 MHz först och med signalen SK7FL och sedan SK7RFL. För att slippa mer en
stationsavgift fick klubbarna möjlighet att köra med klubbsignal/R för repeater. Då blev det SK7CA/R.
För att nu se vad som bör göras för att bli bättre, vore det kul att du läste listan nedan och kom till
klubben med förslag som du tycker bör göras. E-posta till sm7gmd@telia.com eller skriv på
debattsidan t.ex.
Skall 2 och 70 vara ihopkopplade eller som nu helt oberoende av varandra?
Vi får prova med udda shift t.ex. 2MHz för att få infrekvensen på 70 utanför LPD bandet. Skall vi köra
ett test? Detta ger möjlighet att köra utan subton (CTCSS) på 70.
Flytta 70 cm till 434.600 ?
Logiken till 2M kan utrustas med väderstation som via serie-kommunikation kan läsa upp vind o temp.
Kostnad c:a 5000:- om ingen ger oss en väderstation, hi. ?
En telelina kan anslutas till logiken för direkt ut på telenätet, för nöd m.m. Plats för kortnummer och det
går även att ringa in på den från nätet. Linjekortet finns med modem. Allt som behövs är ett
teleabbonemang?
En Kenwoodrigg 2 eller HF kan styras via interface CAT som logiken stöder. Direktradio för att köras
på simplex eller link? Echolink-anslutning? personligen avråder jag att göra på 2M.
Signalrapport?
Voicekort till logiken så kan man spela in 7 sek för att prova hur man låter. kostnad 1500:- c:a Detta
ger möjlighet till andra röstmeddelande och ID än på Texasdialekt. ?
Andra informationer eller annat ID ? Annat pip?
Tidsstyrningar som ändrar funktioner efter klockan eller dagen? (vi har ju avstängning av id om ingen
använder den nattetid 23-07)
Sist glöm inte att identifiera er om du öppnar, om så bara för prov! Respektera ordningen vid "ringar"
och lämna lucka för mobila eller svaga handapparater. Tänk på att en stor del av Kalmar län kan höra
ett OSO.
Svara gärna om någon ropar! Man behöver ju inte sova med radion på för det.
Lade du märke till SK7CA/R fungerade trots den stora blackouten? Vi har batteribackup som räcker ett
par timmar i alla fall.
Detta får räcka för denna gång, men klura och fråga. Tyck till !
73 de SM7GMD Conny
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Aktivitetskalender
OKT
18

JOTA

25

CLUB-TV VIA SATELLIT FÖR RADIOAMATÖRER kl 0900 UTC

25

INTERRADIO 2003 Hannover ( Halle 20 ) 09-17.

25

FRO Norrköping, SL5ZYT och Norrköpings Radioklubb, SK5BN ordnar den sedvanliga
loppmarknad kl 10-13 i f.d. matsalen F13, Bråvalla industriområde.
(samma lokal som förra året)

25

KRAS Höstauktion med loppis på klubben

NOV
29

CLUB-TV VIA SATELLIT FÖR RADIOAMATÖRER kl 1000 UTC

30

AMTEC 2003 i Saarbrucken. www.amtec-ev.de

DEC
24

Tomten kommer kanske med hårda paket.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

När skrev DU en artikel eller annons till
KRAS-NYTT senast ???????
Bryt trenden och hör av dig till redaktionen
inför kommande nummer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

10

KRAS HÖSTAUKTION

Lördagen 25 Oktober
Loppis kl 09.00

Auktion 10.00

Kalmar Radion Amatör Sällskap inbjuder alla intresserade till höstauktion Lördagen 25 Oktober med
start av traditionell loppmarknad som följs med auktion. Rensa i garaget och junk lådan för att därefter
dela med dig av sakerna när Du säljer det till hugande spekulanter på loppisen. Deltagandet är givetvis
gratis och i år hoppas vi på att vi ännu en gång skall slå rekord på antalet deltagare och mängden gods
till denna trevliga tillställning.
Vi startar med loppisen kl 09.00 och första klubbslaget faller kl 10.00. Vi har givetvis ordnat att
kiosken är öppen där man kan få något gott i magen. Varm korv, kaffe/The läsk och smått och gott står
på menyn.

LOPPIS
+
AUKTION
+
LOTTERI

VARM KORV
+
FIKA
OBS! Ny tid
för auktionen
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Auktionslotteri
Till höstauktionen har Vi en ICOM-2100H som högvinst.
En perfekt 145 MHz mobilrigg med modiga 55/5 Watt valbart.

Gör som KRAS
Köp

hos

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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Fieldday i Kleva på Öland
Redan på torsdagen anlände dom första deltagarna till Kleva för att muta in sin plats. Men dom flesta
dök upp efterhand på fredagseftermiddagen. Då sattes ett av dom nyinköpta mektälten upp
tillsammans med vårt gamla sjukvårdstält. Dom två tälten passade bra ihop men nästa gång så tar vi
bägge mektälten istället. Förhoppningsvis har vi då fixat så kaminen från sjukvårdstältet passar även
dessa.

Foto:
SM7NUN

Vad gjorde vi då på fielddayen? Det kördes mycket radio. Camp VVG med Jan, VVG och Peter, TVZ
och Hasse, DLZ hade laddat upp med både antenner och radioapparater.

Foto:
SM7NUN

Erik, VMM och Jonas, VFQ hade som vanligt med sig parabolen för fast lina mot Internet. Det funkade
fin fint med ett WLAN kort i den bärbara. Tyvärr så är batteriet i undertecknads dator slut så den dog
efter en halvtimma men ett nytt ligger i kartong här hemma och väntar på nästa fieldday.
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Magnus, HGY kom inrullandes med sin Doge Dart som snabbt konverterades till en radiostation för
låga delen på 2 meter.

Foto:
SM7HGY

Grillen tändes ett antal gånger. Och det var som vanligt en fröjd för ögat att se den mångfald av mat
som plockats ihop. Allt från enkel varmkorv till grillspett i gourmetklass. Jag tror inte att någon var
hungrig någon längre tid.

Foto:
SM7NUN

I övrigt så badades det i Kalmarsund samt spelades kubb. Det är otroligt vad tiden flyter iväg fort när
man har så här trevligt. Snart kom söndagsmorgonen och det var dags att plocka ihop allt för transport
hem.
/ sm7sek - Ulf
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KRAS VÅRAUKTION
Som alla år lockades medlemmar och alla andra intresserade till att delta i klubbens årliga vårauktion
som inföll Lördagen den 24 Maj. Vädret såg till en början ut att inte bjuda på godkänt auktionsväder, så
tankar och planering på att resa tälten fanns. Men turligt nog så klarnade det upp och vi ställde ut
stolar och bord inför dagen aktiviteter.
Som alltid började dagen med att en välfylld loppis bland deltagarna gick av stapelen. Ett antal bord
som i mitt tycke innehöll en hel del godbitar. Radio och en del mätutrustning fanns att beskåda och om
det ville sig väl och priset var rätt blev det affär. Givetvis så fanns även en del junk men man skall inte
förringa detta, då en del saker som Du och jag inte tycker är något att ha kan vara oersättligt för någon
annan.
När alla affärer på loppisborden avstannat och klockan visade att det var dags att sätta sig till stols
inför dagens huvudattraktion kunde auktionsgeneralen med glatt sinne välkommna ett stort antal
intresserade personer.

Foto:
SM7OFY

Årets vårauktion var som tidigare inte lik en annan. Genom åren har jag kunnat utse auktionens i mitt
tycke "most wanted item". Tidigare har fläktar, antennspröt och spänningskraggar stått på köparnas
hetaste lista. Men denna auktion var det en jämn ström av bud på klubbens ihopsamlade saker som
lagts på hög sedan förra årets höstauktion.
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Givetvis så var kiosken öppen under dagen med möjlighet till att köpa varm korv med bröd samt
kaffe/läsk med tilltugg. Alla deltagarna verkade vara nöjda med serveringen, då kön till kiosken var
stundom ganska lång.
Traditionellt ordnar klubben ett auktionslotteri och även denna dag fick Vi fram ett pris till en lycklig
vinnare. Genom SRS så införskaffades en Diamond SX-1000 SWR-meter för alla band upp till
1296MHz.

Den glade amatören blev SM7EOI Tobbe som för övrigt kom med idén att införskaffa denna SWRmätare, så glädjen var nog dubbel när "rätt nummer" drogs ur lotturnan.
Klubben gav vinsten med varm hand till Tobbe, då Vi alla vet att han är en flitig amatör på alla band
och han har användning för denna SWR-meter.
Jag vill på detta enkla sätt tacka alla personer som på något sätt bidragit till att klubben kunnat
genomföra denna välbesökta loppis och auktion.
Allt från de personer som ordnat fram saker till auktionen, de som hjälpt till med att bära och dra i allt
som hör till denna tillställning. Min sambo Ingela som försett oss hungriga stackare med varm korv
med bröd och värmt oss med kaffe med tilltugg, till de personer som ropat in gods till YL/XYL's förtret
och på så sätt stöttat klubben ekonomiskt.
Vi får inte glömma de personer som närvarar vid klubbens loppisbord och på så vis även bidrar till att
Vi träffas och har det trevligt utanför våra välfyllda radiohörnor i hemmets lugna vrå.
Med hopp om stor uppslutning till kommande höstauktion.
Högfrekventa hälsningar Auktionsgeneralen
SM7OFY Kaj
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Protokoll från Styrelsemöte för KRAS (Kalmar Radio Amatör Sällskap)
29/04-03 i Klubbstugan.
Närvarande:
SM7SEK, SM7TVC, SM7SPP, SM7NUN, SM7OFY, SM7HGY, SM7EOI, SM7NZB, SM7XWI,
SM7RRF, SM7GMD, SM7FCV, SM7UPK, SM7NNJ, SM7WMY.
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 kunde ej ges pg a att den avgående kassören lyste med sin frånvaro.
6. Nästa styrelsemöte 27 Maj 2003. (SM7TQJ stugvärd).
7. Övriga frågor:
Klubbens QSL-kort har kommit. Kostnad 2450:-. Allt detta tack vare Tobbe SM7EOI som har jobbart
hårt på att ta fram lämpliga kort till klubben. För att få överblick av ifyllnaden av utgående QSL-kort
beslutades att Tobbe SM7EOI ansvarar för HF och VHF och högre tas av Tommy SM7NZB.
Klubben har fått låna 1296 MHz PA från SK0CT.
Inför kommande auktion klubbades att Tommy SM7NZB efterhör på SRS om lotterivinst på max 1500:.
Klubben godkände också inköp från årsmötet i Göteborg, där SM7RRF inköpt utrustning till klubben för
650:-.
Förslag om att flytta CA/R 432MHz till RU368. Det beslutades om att berörda personer kontrollerar in
och utfrekvensen ang störningar till kommande styrelsemöte.
Auktionsgods har hämtats av Växjö (SK7HW) till deras auktion.
Kvällens avläsning på elmätaren avslöjade en mätarställning på 27 159 kWh.

8. Mötet avslutades
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Protokoll från Styrelsemöte för KRAS (Kalmar Radio Amatör Sällskap)
27/5-03 i Klubbstugan.
Närvarande:
SM7FCV, SM7TVC, SM7SPP, SM7NZB, SM7NUN, SM7OFY, SM7SEK, SM7TVZ, SM7RRF,
SM7WVG, SM7GMD
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: Kassa = 6089:- Postgiro = 5869:- Fodringar = 6100:6. Nästa styrelsemöte 24 Juni 2003. (SM7TVC stugvärd).
7. Övriga frågor:
Total inkomst från KRAS vårauktion: 12842:- Detta gavs med varm hand över till kassören.
Auktionsgeneralen tackar alla inblandande såsom funktionärer, godsgivare samt inropare.
SM7SEK Ulf skall framtaga en ACCESS databas för medlemsregistret.
Mötet beslutade att en arbetsgrupp bestående av SM7SEK Ulf samt SM7NUN Tonny skall agera som
"stugfixare", där man planerar inför klubbstugans upprustande tex: lysrörsarmaturer, färg, element mm
mm.
Mötet beslutade att klubben bjuder på korv med bröd för alla besökare på tisdagarna under sommaren.
Ansvaret inför detta har stugvärdarna. SM7SEK Ulf skall skicka ut mail till alla inblandade.
En tidig planering inför årets Kleva fieldday kom upp för behandling (bl a elverket).
Kvällens avläsning på elmätaren avslöjade en mätarställning på 27 448 kWh.
( månadsförbrukning = 289kWh )
8. Mötet avslutades
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vad tål kärnan?
Hittade en tabell på Toroidkärnor vid lindning av 4:1 balun på röda kärnor= -2
T80-2
max 60W 25 varv
T106-2
100W
16 varv
T130-2
150W
18 varv
T157-2
250W
16 varv
bifilärt lindade
T200-2
400W
17 varv
T200A-2 400W
13 varv
T400-2
1000W
14 varv
Detta gäller vid matchning, d.v.s. låg SWR ! Minska till mindre än hälften om ni kör vild anpassning!
/sm7gmd -Conny
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Protokoll från Styrelsemöte för KRAS (Kalmar Radio Amatör Sällskap)
24/6-03 i Klubbstugan.
Närvarande:
SM7TVC,SM7NUN,SM7EOI,SM7SPP,SM7WSS,SM7OHE,SM7OFY,SM7WVG,SM7GMD, SM7VMM
1. SM7EOI Torbjörn öppnade mötet.
2. SM7OFY Kaj valdes till sekreterare.
3. Justeringsmän blev SM7NUN Tonny samt SM7TVC Magnus.
4. Föregående protokoll upplästes och godkändes.
5. Kassarapport kunde inte avläggas då kassören lyste med sin frånvaro.
6. Nästa styrelsemöte 26 Aug 2003. (SM7PXS stugvärd).
7. Övriga frågor:
I tältfrågan beslutades att ytterligare lägga till 1000:-, så att klubben kan inköpa en stor tältställning.
Drivande i denna fråga är SM7UPK Ola.
Algutsrum på fötter körs 12 Juli mellan klockan 11-15. Alla intresserade är välkomna att besöka eller
vara med att visa upp vår trevliga hobby. SM7WVG Tommy ansvarig.
Inför klubbens fieldday planerades vad som skall med från klubben.
Transverter för 2.3GHz togs upp för diskussion. SM7EOI Tobbe jobbar vidare med frågan.
Kvällens avläsning på elmätaren avslöjade en mätarställning på 27 683 kWh.
( månadsförbrukning = 394kWh )
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

19
Protokoll från Styrelsemöte för KRAS (Kalmar Radio Amatör Sällskap)
26/8-03 i Klubbstugan.
Närvarande:
SM7SPP,SM7FCV,SM7PXS,SM7OFY,SM7XRO,SM7TVC,SM7SEK,SM7NZB,SM7GMD
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: Kassa:1379:- Postgiro:13 375:6. Nästa styrelsemöte 23 Sep 2003. (SM7HGY stugvärd).
7. Övriga frågor:
SM7FCV Bertil gav en rapport från RS03. Inför nästa RS skall klubben försöka närvara med fler
personer.
Den i klubbens mast monterade 2 meters Preamp med tillhörande kontroll boxen köper klubben av
SM7NZB Tommy för 1000:-.
Kvällens avläsning på elmätaren avslöjade en mätarställning på 28 233 kWh.
( 550kWh / 2 månader = månadsförbrukning 275kWh/mån)
8. Mötet avslutades
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
SM7NZB
SM7RRF
SM7EOI
SM7SEK
SM7PXS
SM7TVC
SM7NUN
SM7OFY
SM7HGY
SM7UPK

Förnamn
Tommy
Ronny
Torbjörn
Ulf
Örjan
Magnus
Tony
Kaj
Magnus
Ola

Vecka
1,11,21,31,41,51
2,12,22,32,42,52
3,13,23,33,43
4,14,24,34,44
5,15,25,35,45
6,16,26,36,46
7,17,27,37,47
8,18,28,38,48
9,19,29,39,49
10,20,30,40,50
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Protokoll från Styrelsemöte för KRAS (Kalmar Radio Amatör Sällskap)
23/9-03 i Klubbstugan.
Närvarande:
SM7NZB,SM7SEK,SM7OFY,SM7NUN,SM7UJP,SM7FCV,SM7HGY,SM7VVG,SM7GMD,
SM7UPK,SM7SPP
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: Kassa:1379:- Postgiro:14 375:6. Nästa styrelsemöte 28 Okt 2003. (SM7SEK stugvärd).
7. Övriga frågor:
SM7NZB har för avsikt att flytta från Kalmar. Tommy ber om hjälp med att stämma av all utlånad
utrustning, både från och till honom innan flytten.
Det finns även ett par punkter där Tommy varit ansvarig för verksamheten tex APRS-nod på högskolan
samt driften av DX-clustret. Det senare verkar ha löst sig av sig självt då clustret inte startar igen efter
det stora strömavbrottet i södra Sverige idag.
Fyren på 70cm är flyttad i frekvens och går i provdrift på klubben med 432.440MHz. Fyrarna på
1296MHz samt 2,3GHz är på reparation och skall monteras tillsammans med 70cm fyren.
Mötet beslutade att en summa på 2000:- skall avsättas till ett lotteri till kommande höstaktionslotteri.
Inför kommande vinter skall 2st konvektorelement samt 2st korttidstimers inköpas till klubben.
Till kommande KRAS-NYTT framförde redaktionen önskemål om artiklar från alla medlemmar.
Kvällens avläsning på elmätaren avslöjade en mätarställning på 28 446 kWh.
(månadsförbrukning 213kWh/mån)
8. Mötet avslutades
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Tävling
För att försöka höja radioaktiviteten för KRAS medlemmar utlyses tävlingen KRAS KVARTALSTEST
KUPP (K.K.K.). Varför köra kvartalstest? Förutom att det är roligt att tävla kan det vara ett sätt att för
dig att aktivera din signal och sina radioprylar. Speciellt på VUSHF är det svårt att få till random-QSO
på samma sätt som på kortvågen. Tycker du dessutom att du inte har tid eller uthållighet att delta i
månadsvisa tävlingar på VUSHF, eller för den delen kortvåg, är kvartalstesten en utväg.
Med endast fyra tävlingar, en var tredje månad, är det lätt att planera i god tid. Har du inte provat att
köra test tidigare är kvartalstesten en lätt och trevlig test att delta i. Om du tidigare hållit på en hel del
med radio, men nu kommit på glid så är det en möjlighet att hitta hem till aktiviteten igen, att påminnas
om vad som är roligt med radio.
Undertecknad sponsrar tävlingen med ett fint första pris från konstglasindustrin.
Regler: Deltagare ska vara medlem i KRAS. För att poäng ska tillgodoräknas i K.K.K. måste logg
skickas in i rätt tid till SSA:s VUSHF testledare och tävla för KRAS i klubbtävlingen.
Endast privata call räknas, SK7CA, SK7C eller annan signal som tillhör KRAS deltar ej i tävlingen.
Sammanlagd poäng i max tre bästa av fyra kvartalstester räknas. Vinnare måste ha deltagit i minst tre
tester för att kunna utses. Vid lika slutpoäng avgörs placeringsordningen i första hand av den enskilt
högsta poängen av de tre tester som räknats, därefter av flest antal körda rutor (JOXX) räknat på
samtliga insända loggar.
Tävlingsledare är Tommy, -NZB och tävlingsjury är KRAS styrelse. Lycka till! Ronny, SM7RRF
Ställningen efter 3 omgångar.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Call
SM7EOI
SM0LCB
SM7XWI
SM7XON
SM7NNJ
SM7HGY
SM7ATL
SM7RRF
SM7Z

Antal
3
3
3
3
2
2
1
1
2
/ nzb

Summa
56205
35524
32533
29174
23682
15129
10763
6980
1705
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Packet radio
Efter strömavbrottet den 23 sep. så ville inte Dx spider applikationen starta mer. Linux går igång men
inte clustret. Fixade ett problem men fanns fler så men jag ger nog upp Cluster satsningen då jag ju
ändå inte kan underhålla detta pga kommande flytt till annan ort. Är det någon som vill driva DX cluster
så hör av er, grejer finnes.
Jag har ju hållt i APRS noden som just nu står på högskolan. Även där behövs det någon som kan
vara kontaktperson annars får vi ta ner den.
/ 73 Tommy NZB.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EFTERLYSNING
Hej, då jag planerar att flytta från Kalmar vill jag EFTERLYSA alla RADIO grejer som jag lånat ut under
åren. (Data utrustning är jag inte intresserad av.)
Exempel: 1 CueDee 10el, 4 CD 17el, 1 CD 23 el. manipulator, liten tuner m instrument, mm....
Hör av er för en förmånlig uppgörelse !
Jag har en del lånegods så påminn gärna om detta oxo.
/ 73 Tommy NZB.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FYR Nytt
Alla våra fyrar är QRT just nu. 70 Fyren togs ner för byte av frekvens. 432.940 skall bli 432.440 enligt
nya bandplanen. Kristallbyte är gjort med hjälp av Mats SM6EAN som höll med grejer och Tobbe
SM7EOI som bytte och justerade in den. Provdrift för inbränning av kristallen pågår i klubbstugan med
dummy load eller 23 el. beam, men utan slutsteg.
13cm fyren har varit på reparation och modifiering hos konstruktören Morgan SM6ESG. Tobbe
SM7EOI har åkt dit med den och hämtat hem den igen.
Den är klar att sätta upp men just nu väntar vi på att 23cm fyren skall fixas till av Sverker SM7THS. Det
var lite prototyp över den, men nu skall den in i riktig låda. Vi räknar med att sätta upp alla samtidigt
någon av de kommande helgerna.
/ 73 Tommy NZB.
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KÖP & SÄLJ
Köpes:

Säljes:

Manipulator.

Moderkort med cpu och fläkt 266Mhz. Kortet heter
GA-686LX4 och klarar 200-633Mhz cpu. 300Kr

Fredrik Bonde, SM6UBC 0705 - 46 42 99 73
________________________________________
Säljes:
Blyacc 12Volt 24 Ah

100:-/st (få kvar)

Högspänningskondensatorer 23uF 4100V
100:-/ st (få kvar)
GP-antenner med kabel och kontakt.
Nya. Klippes till rätt frekvens.
100:-/st

Säljer också ett switchat nätagregat som klarar
20-22A.
500Kr
Kan tänka mig att byta mot något kul data eller
radio-relaterat kom med förslag så
skall jag tänka på det.?
Patrik Robertsson SM7UCV Tel: 0481-30006
sm7ucv@svessa.se

Säljes till förmån till klubben. Kontakta
Auktionsgeneralen. SM7OFY Kaj

NYHET ! För snabbare annonsering. Prova klubbens hemsida.

http://www.sk7ca.org

KRAS HÖSTAUKTION
OBS! Ny Tid
för auktionen

25 Oktober
26

Kl:0900 Loppis Kl:1000 Auktion
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Nästa nummer av KRAS-nytt
kommer i December
Avsändare:

Plats för
föreningsbrevfrimärke

KRAS
Box 322
391 23 KALMAR
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