Kalmar Radio Amateur Society
Nr 4 , 2001

Något att värma hemmet inför kommande vinterkvällar?
Mer att läsa i detta nummer:
-

Mastflytt i Vassmolösa
Beräkning av lokatorruta
Straight Key Day 1 Jan 2002
Höstauktionen

-

Uppdaterad Maillista
Styrelseprotokoll
Köp & Sälj
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KRAS – Kalmar Radioamatörsällskap
KRAS
Box 322
391 23 KALMAR

Pg 11 13 18-2

Besöksadress: Rigavägen 2b
Tidningsredaktionen
E-mail
Klubbkväll:
Klubbstation:
Repeatrar:
Fyrar:
Paketradio:
Hemsida på internet:
E-mailreflektor:
Medlemsavgift:
Lyssnaramatör:

krasnytt@sk7ca.org
info@sk7ca.org
Tisdagar kl: 19.00
SK7CA
SK7CA/R RV48 och RU384
SK7MHH 432.940MHz + 1296.940MHz + 2320.940 MHz
BBS: 1K2: 144.900, 433.650 MHz 9K6: 433.700 MHz
NODER:CA-2 144.900 MHz, CA-3 433.775 MHz SK7CA-4 433.725 MHz och
SK7CA-5 144.900 MHz
http://www.sk7ca.org
sk7ca@ham.te.hik.se
200:- och 25:- per familjemedlem, dock högst 250:75:-

STYRELSE och FUNKTIONÄRER
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter
Suppleant
Revisorer
Revisorsuppleant
Valberedning
Sammankallande
Materialförvaltare
Redaktör
Auktionsgeneral
Hustomte
QSL-manager in
ut
Sambandansvariga
Stationsföreståndare
Tekn ansv
Repeater
Fyransvarig
Paketansvariga
BBS ansvarig

Tommy
Ulf
Kaj
Ernst
Magnus
Tonny
Lars
Conny
Ted
Magnus
Ulf
Tommy
Bengt
Tony
Kaj
Kaj
Ernst
Sven-Åke
Rolf
Ulf
Örjan
Rolf

SM7NZB
SM7SEK
SM7OFY
SM7TQJ
SM7TVC
SM7NUN
SM7JMA
SM7GMD
SM7SHY
SM7HGY
SM7ATL
SM7WVG
SM7RDX
SM7NUN
SM7OFY
SM7OFY
SM7TQJ
SM7NNJ
SM7OHE
SM7SEK
SM7PXS
SM7OHE

0480-498846
0480-12622
0480-473004
0480-24576
0480-473834
0480-478304
0480-87816
0480-492333
0485-31936
0480-474856
0480-85451
0485-35440
0480-26959
0480-478304
0480-473004
0480-473004
0480-24576
0480-12552
0485-31609
0480-12622
0481-17944
0485-31609

Conny
Sverker
Paul
Rolf
Tommy

SM7GMD
SM7THS
SM7SHR
SM7OHE
SM7NZB

0480-492333
0481-16176
0480-471140
0485-31609
0480-498846

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

Vår höstauktion blev lyckad trots att vi tyckte att vi inte hade så mycket grejer veckan innan.Lyckades
själv i sista stund få loss några bildskärmar som inte riktigt dög för dagligt tjänstebruk hos min kund.
Kaj SM7OFY vår auktionsgeneral, fick pga sent ankommet gods nästan jobba dygnet runt för att kolla
allt och göra lista över godset. Vi fick bra väder så tältet behövdes inte denna gång.
Vi hade fått tag på 2 handapparater från SRS till specialpris och lottade ut den ena, IC-T2E och
auktionerade ut den andra, IC-T8E. Jag var själv mycket intresserad av T8:an så jag bjöd "friskt" på
den men fick tufft motstånd. Lyckades till slut få hem den med god vinst framförallt för klubben. Stort
tack till framförallt Kaj och alla som hjälpte till och jobbade och givetvis även de som handlade.
Vi behöver ju inte nedervåningen under vintern så vi sätter igång direkt och samlar till vårauktionen.
Jag har själv flera kraftenheteter av 12V/30A modellen på gång med 12V/60Ah batterier. Plus några
laptops som passar till loggning. De är 486:or utan batteri, med 2MB minne och 80 MB hårddisk.
Vi behöver fler stugvärdar om vi skall klara att hålla schemat igång. En kompromiss är ju att vi alltid har
mikrovågsugn, snabbkaffe och kakor så är det bara att någon med nyckel kommer för att det skall
fungera hjälpligt. Hör av er om ni kan vara stugvärd någon gång per år !
/ Tommy SM7NZB.

Redaktionen tillönskar alla läsare en
God Jul
Och
Gott nytt år
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Straigt Key Day
1 januari Nyårsdagen 2002

SKD är ingen contest i vanlig mening, utan en aktivitet för att köra QSO med vanlig ”handpump”.
Nästa SKD äger rum den 1 januari, nyårsdagen 2002.
Tid: 0800-2200 UTC
Frekvenser: 3540-3580, 7020-7040, 10105-10125 samt 14050-14070 kHz.
Trafiksätt: endast CW med handpump.
Deltagarna uppmanas till trafik på 10 och 14 MHz för att ge våra icke skandinaviska deltagare större
möjlighet till QSO med oss.
1-2 QSO ger ingen rösträtt.
3-5 QSO:1 rösta att fördela.
6-8 QSO:2 röster att fördela.
9-11 QSO:3 röster att fördela.
Fler än 11 QSO:4 röster att fördela.
Max en röst/station.
Ett diplom, Straight Key Award, tilldelas den som erhåller minst tre röster.
Vinnaren på Nyårsdagen belönas även med vandringspriset ¨SKD Honour Key¨att behållas för ett år.
För att få någon utmärkelse måste man skicka in logg. Skriv logg på körda stationer och skicka in
loggen senast 7 januari 2002 till:
SM1TDE Eric Wennström
Vasagatan 9 – 324
SE-172 67 SUNDBYBERG
Loggar tas även emot via e-mail till:
Sm1tde@grk.se
Ge samtidigt dina röster på stationer med bästa handstilen.
En liten kommentar är också synnerligen välkommen.
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Antenner !
Vad är läget på antennfronten?
Dipolerna på 40, 80 och 160m samt G5RV har alla blåst ner eller på annat sätt slutat fungera. Vår
stolthet beamen på 10, 15 och 20 fungerar dock till belåtenhet. Den tyska quaden som vi satte upp på
låg höjd i sommar går ju bra som sverige antenn på låga-80 och 40 meter och har ju låg SWR även på
övriga band men med lite oberäkneliga lober.
Vad skall vi ha för antenner på klubben ?
Jag tycker att vi skall satsa på slopande 40/80m antenner för DX, typ dipoler eller 1/4-våg från toppen
av masterna. Högspänningsisolatorer på stagwirarna och tre relän som väljer en och kortsluter två. På
så sätt får man riktningsverkan. Detta har jag provat på SK0UX och det funkar bra.
I "sydkraft" masten vill jag ha en dipol eller beam för WARC banden, framförallt för 10 MHz som är det
band som är öppet mer än något annat sett på hela solfläckcykeln. Om vi kan ordna ett
bra topprör så kanske 50 MHz beamen sitta där också.
För de högre banden så har vi just köpt in en manöverbox så vi inte behöver låna mellan shacken.
Tonny SM7NUN har tagit hem ett 6 meter lånt 60mm topprör till 18 meters masten och just nu väntar
vi på att "klättraran" och skyliften skall ha tid samtidigt för att lyfta upp det.
Vi planerar sedan att börja med 18 el på 2m och sen 4-stack för 70cm, och sedan parabolen för 23cm
samt ev. en mindre parabol för 13 eller 3cm. Flytten av 23cm parabolen gör att vi slipper slåss om
beamriktningen den 3:e tisdagen i månaden med HF-folket. Det känns som om ytterligare en 2m 18 el
beam skulle bli för mycket men kanske någon kan räkna på det.....
/ Tommy SM7NZB.
_________________________________________________________________________________

Beräkning av lokatorruta
Det kan vara ett problem att beräkna sin lokator vid t.ex utflykter med radiokörande. Då är detta ett
enkelt sätt att snabbt få reda på aktuell lokator- för den som har tillgång till internet.
Kolla först upp aktuell longitud och latitud på sidan:
http://www.maponweb.com/se/start.html
(tryck på förstoringsglaset och klicka med 'krysset' var du vill förstora, notera värdena)
Gå sedan till:
http://www.la3f.no/locator/
Tryck på knappen 2 på sidan (ARRL's kalkulator for å regne om til Maidenhead GRID) Slå in din
longitud samt latitud (glöm INTE att ange EAST på den sista raden, annars blir det fel.
/ Kaj SM7OFY
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KRAS Höstauktion
KRAS höstauktion gick av stapeln den 20 oktober. Med tankarna fortfarande kvar från vårauktionen
som var den blötaste i klubbens historia hoppades vi att vädrets makter skulle visa sin goda sida.
Något jätte bra väder blev det inte men det var i alla fall inget regn och i det närmaste vindstilla, så det
verkade som att det inte gick någon nöd på intresserade närvarande personer. Som vanligt drog vi
igång kl 10.00 med loppis för medlemmar och övriga intresserade. Visserligen så var många med mig
ett bra tag innan denna tid för att fixa iordning det sista innan allt skulle gå igång (slå upp skyltar, dra
igång köket mm mm).

Kvalitetsloppis

Foto: SM7OFY Kaj

En trogen skara kom och bänkade upp sitt gods från bakluckorna från sina bilar och jag tycker att det
blir mer och bättre saker för varje gång vi ställer till med loppis.

18 metersloppis

Foto: SM7OFY Kaj

Jag fick med mig en hel del som vanligt och har fattat tycke för vår på marken liggande 18 meters mast
för enkelt upplägg av godset, men förhoppningsvis skall den snart resas för att bestyckas med trevliga
antenner.
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Auktionsgeneralen med publik.

Foto: SM7NZB Tommy

Auktionen startade kl 12.00 och inbjöd på en hel del blandat gods, både bra och annat. Billiga
pentiumdatorer för några tior !!!!! (undrar vad det skall ta vägen med datorer och dess värden) och till i
min mening en oumbärlig ”fuse blower device” (ni som var där vet vad jag menar). Buden gick i rask
takt och hoppas att alla inblandade hade lika roligt som undertecknad.

SM7NUN Tonny + Mattias

Foto: SM7OFY Kaj

Under dagen såldes även lotter för dragning i senare delen av auktionen. Högsta vinsten var en ICOM
T2H och ett tröstpris som var ett ramminne på 256Mb. Icom radion tog SM7NUN Tonny emot och
minnet fastnade i Mattias Wigrens hand.
Vi hade även en ny ICOM T8E i auktionsutropen som SM7NZB Tommy efter mycket budgivande
slutligen blev glad ägare till. Båda ICOM riggarna var sponsrade av SRS och skänker som vanligt lite
krydda åt verksamheten.
Avslutningsvis vill jag sedvanligt tacka alla inblandade, allt från godsskänkare, YL Ingela i köket som
servade oss med dricka och varm korv, alla som bar och hjälpte till och givetvis alla som bjöd på
godset som i handen med alla intäkter (gods som kökskassan) plussade på klubbkassan med lite över
7000:- .
Auktionsgeneralen Kaj SM7OFY
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Mastflytt i Vassmolösa
I påskas flyttade jag från Kalmar till Vassmolösa. Nu har jag stor tomt och mycket skog runt omkring,
och framför varken grannar eller störningar. Alltså en mast måste upp…

Mast köper jag här i byn, på Gästgiveriet stod masten ännu kvar, jag kontaktar ägaren och han blir
väldigt glad över att bli av med den. Då skall det grävas och gjutas – men snål som jag är försöker jag
undvika att gjuta. Min tanke är att även försöka ta med fundamentet, har hört talas om att Sydkraft
brukar göra så. Jag kontaktar Conny-Gräv (sm7wuu) han och ett helt gäng hjälpsamma amatörer
kommer den 14 oktober, då monterar vi ned masten och lyckas med möda få med oss fundamentet.

Framåt eftermiddagen är arbetet färdigt, masten står stolt på baksidan av huset. Ett litet missöde
inträffade, alltid är det något, elkabeln till det ena uthuset hade någon grävt ner på ett dumt ställe, den
råkade bli avgrävd, det var snabbt lagat.
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Cirka en vecka efter masten kom upp så kom även antennen upp, nyrenoverad med alla skruvförband
utbytta mot rostfria sådana. Sammanfattningsvis kan man säga att allt har gått fort och bra, målet var
att ha masten och antennen upp till min semester i december, allt var färdigt en månad tidigare. Ett
slutsteg har hamnat i schacket, nu ligger det grillade sparvar under antennen till katternas förtjusning.

Masten: 24 meter hiss och tiltbar.
Antenn: TH6DXX 6 element på 10, 15 och 20 meter
Rigg: Yaesu
Slutsteg: ’Full legal power’ and add some…
Grannar: Nä, finns inte.
Tack till alla goda vänner som hjälpt mig.
/Peter SM7TVZ
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Aktivitetstesterna
Vi håller 10:e platsen i klubbtävlingen med liten
marginal. Om några fler kan vara med och köra
tex kvartalstesten söndagen 16/12 08 - 11z OCH
sända in logg, så ger det mycket poäng till
klubben.
KLUBBTÄVLINGEN efter 14 omgångar av 16.
Nr Call Anta Kl.poäng Förra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

SK1BL
SK0CT
SK7MW
SK4AO
SK4BX
SK3BP
SK6HD
SK0UX
SK4RL
SK7CA
SK2AT

14
14
14
14
13
14
14
13
14
14
12

13106,07
10587,63
8020,40
3399,21
3188,96
2795,87
2550,18
2461,19
2433,55
2162,50
2131,65

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)
( 6)
( 7)
( 9)
( 8)
(10)
(11)

av 87 klubbar.
KRAS:are på TIO i TOPP listan:
VHF efter 11 omgångar.
Nr
Call
Antal Summa Förra
52
62
78
87
220

SM7ATL
SM7HGY
SK7CA
SM7NNJ
SM7NZB

9
10
9
7
1

122653 (52)
106001 (54)
75885 (79)
66764 (84)
3484 (214)

av 236 deltagare.
UHF efter 11 omgångar.
Nr
Call
Antal Summa Förra
15
22
32
39
59

SM6CEN
SM7HGY
SM7ATL
SM7NNJ
SK7CA

11
10
11
7
4

90043
64247
42925
33830
16445

(14)
(23)
(35)
(39)
(56)

av 120 deltagare.
SHF efter 10 omgångar.
Nr
Call
Antal Summa Förra
12
29
31

SK7CA
SM6CEN
SM6EAN

9
4
2

35186
8138
7192

(12)
(28)
(31)

av 48 deltagare.
MIKRO efter 10 omgångar.
Nr
Call
Antal
Summa Förra
16

SM6EAN

2

2530

(15)

av 19 deltagare.
SIX efter 10 omgångar.
Nr
Call
Antal
Summa Förra
31 SM7HGY 5
18755 (32)
36 SM7NNJ 3
14194 (33)
av 77 deltagare.

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
SM7NZB
SM7TQJ
Vakant
SM7SEK
SM7PXS
SM7TVC
SM7NUN
SM7OFY
SM7HGY
SM7JUR

Förnamn
Tommy
Ernst
Ulf
Örjan
Magnus
Tony
Kaj
Magnus
Bennthy

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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SKROTNISSE
Av någon underlig anledning har jag fått tillnamnet skrotnisse på jobbet. Det har gått så långt att folk
kommer först med grejerna till mig INNAN dom slänger det. Datorer blir fort gamla, eller ej
kostnadseffektiva som ekonomerna säger, men samtidigt är ju utvecklingen snabb så mycket är inte
värt besväret att ta hand om. Nedan några exempel på min "hobby"

Just nu plockar jag ut kraftenheter som på bilden ovan. De klarar att ge 5 Volt / 120A och 12 Volt /30A
och några amp på 24 och 55 volt.

De laddar en batteri låda med 4 st. 12 Volt / 60Ah batterier, som skall klara att driva kragget.
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Apropå notis på annat ställe om att vattenkylda datorer kommer tillbaka så kan jag visa insidan på en
stordator model 1994. Min arbetskompis Åke byter vattenfilter på bilden.

Hur ser man skillnad på en vanlig och en stordator frågar folk ofta. Se bilden, mycket större stickpropp
! ( 100A - 3-fas. )
Just idag så har jag lyckats få igång en UPS ( Uninterupptable Power Supply ) som leverersats 1996
och stått i förråd sedan dess.
Blåa batteriet ovan som stått på laddning i 3 ÅR (!) får ersätta de inbyggda som tagit skada av 5 års
lagring. Vem behöver 220 Volt / 2 KW till båthuset eller husvagnen ?
Finns 2st. till säger vaktmästaren....
/skrotnisse. SM7NZB Tommy
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Protokoll från Styrelsemöte för KRAS (Kalmar Radio Amatör Sällskap)
25/9-01 i Klubbstugan.
Närvarande:
SM7NUN, SM7KDB, SM7WYV, SM7MCH, SM7JMA, SM7UJP, SM7SPP, SM7TVC
SM7SEK, SM7OFY
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. Ingen kassarapport. Kassören närvarade inte och har ej skickat information till mötet.
6. Nästa styrelsemöte 30 Okt. (SM7NUN stugvärd, istället för -SEK som är i utlandet).
7. Övriga frågor:
Kras klubbnät på kortvåg diskuterades. Ingen intresserad har inkommit med synpunkter till Lasse SM7JMA.
Klubbens höstauktion/loppis är satt till 20 oktober. Saker som skall doneras till detta kan lämnas till auktionsgeneralen, dock
senast 1 oktober. ansv SM7OFY
Då flertalet amatörer störs av en förmodad packet signal på utfrekvensen av SK7CA/R
ombedes all information om denna störning samlas hos SM7JMA Lars.
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)
30/10-01 i Klubbstugan.
Närvarande:
SM7NUN, SM7NZB, SM7JMA, SM7UJP, SM7SPP, SM7TVC,SM7GMD,SM7OFY
1. SM7NZB Tommy 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:13130:- . Kassa:15401:- (efter tillskott 7115:- från auktionen)
6. Nästa styrelsemöte 27 Nov. (SM7OFY stugvärd).
7. Övriga frågor:
Höstauktionen har löpt enligt planerna. 7115:- tillfördes välbehövligt till klubbkassan.
SM7TVZ skall anskaffa en manöverbox till klubbens rotor.
SM7NZB jobbar vidare med att få till en balunbyggar kurs med SM7UFW som ledare.
SM7NZB ligger I stratgroparna för APRS (tinytrack hemma och så även radio). Endast en GPS saknas.
Packet nätet har stora brister. CA-2 är svårkörd (fel I frekvens) .Länken Aboda-Ekekull är nere. SM7NZB kontaktar SK7IJ
för information. (ev resa till Aboda)
Lokal cluster planer jobbar SM7NZB vidare med.
En digital timer har SM7NZB tagit hem för användning av uppvärmningen av klubbstugan.
SM7GMD jobbar vidare med renoveringen av värmefläkten till radioskåpet vid masten.
Beslut på att ta bort all batteriladdningsutrustning och accar. Ansv SM7TQJ
Kassören skall skicka delbetalning med 2000:- för lokal/elkostnad för fyr QTH.
SM7JMA har störningar på 145.550MHz, vilket torde vara satellit trafik.

8. Mötet avslutades

SSA-Bulletinens juluppehåll
Årets sista SSA-Bulletin läses söndagen den 16 december
SSA-Bulletinen återkommer söndagen den 6 Januari 2002 med manusstopp onsdagen den 2 jan
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Protokoll från Styrelsemöte för KRAS (Kalmar Radio Amatör Sällskap)
27/11-01 i Klubbstugan.
Närvarande:
SM7SPP, SM7TVC, SM7SEK, SM7UPK, SM7UJP, SM7JMA, SM7TQJ, SM7NZB, SM7WVG
SM7NUN, SM7TVZ, SM7GMD, SM7WYV, SM7ATL, SM7OFY
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:11130:- . Kassa:15373:- .
6. Nästa styrelsemöte 29 Jan 2002. (SM7PXS stugvärd).
7. Övriga frågor:
Klubben har inköpt en rotor HAM 4 genom SM7TVZ för 1600:-.
SM7NZB arbetar vidare med APRS.
Enligt SK7IJ är vår radio på 70cm problemet med den svårkörda länken Aboda-Ekekull.
SM7NZB jobbar vidare på vad vi kan göra (reparation/ev nermontering).
Lokal cluster planer jobbar SM7NZB vidare med.
SM7GMD lämnade en frysvakt till radioskåpet vid masten. Den tidigare värmefläktens lager var helt slut. Frysvakten
monterades under kvällen.
Beslut på att ta all utrustning som bortmonteras i batteriladdningsrummet skall kontrolleras och säljas på kommande
klubbauktion. Sammanhållande i denna fråga är SM7TQJ

8. Mötet avslutades

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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Maillista
SMOBKZ Stig Schyffert
SMOPVG Håkan Andersson
SM6UBC Fredrik Bonde
SM7ATL Ulf Näsström
SM7BDF Stig Danielsson
SM7BGE Egon Jonsson
SM7CBS Tore Sandström
SM7CIL Arne Gustavsson
SM7CLM Lennart Holmberg
SM7EDN Lennart Andersson
SM7FAW Paul Rosén
SM7GEI Lennart Branthle
SM7GMD Conny Johansson
SM7HGY Magnus Olsson
SM7IAN Ola Fransson
SM7JMA Lars Bagge
SM7MVY Carl-Evert Petersson
SM7NBY Jonny Williamsson
SM7NJD Åke Johansson
SM7NKK Kjell Karlsson
SM7NNJ Sven-Åke Ringdahl
SM7NUN Tony Karlsson
SM7NZB Tommy Björnström
SM7OFY Kaj Hedberg
SM7OHE Rolf Törehed
SM7OUV Håkan Sandberg
SM7RDX Bengt Carlsson
SM7RTQ Stefan Björn
SM7SEK Ulf Holmer
SM7SHR Paul Malmquist
SM7SHY Ted Jondal
SM7TOJ Ernst Löfling
SM7TVC Magnus Andersson
SM7TVZ Peter Hammarquist
SM7UHX Jonas Agerhed
SM7VAJ Kurt Ekström
SM7VFQ Jonas Törehed
SM7VFR Lena Törehed
SM7VFT Tomas Petersson
SM7VGF Henrik Sjöberg
SM7VMM Erik Johansson
SM7VVG Jan Öhberg
SM7WSS Leif Karlsson
SM7WUT Kjell Israelsson
SM7WVG Tommy Strand

stig@schyffert.com
hakan.andersson@ajl.se
f@etek.chalmers.se
ulf.nasstrom@mbox302.swipnet.se
sm7bdf@svessa.se
sm7bge@svessa.se
tore.sandstrom@comtech-data.se
arne.g.gustavsson@telia.se
sm7clm@svessa.se
lennart.i.andersson@telia.se
paul.rosen@hogalid.itkalmar.se
sm7gei@swipnet.se
sm7gmd@svessa.se
sm7hgy@svessa.se
ola.fransson@mbox301.swipnet.se
sm7jma@swipnet.se
carl-evert.048577527@telia.com
jowil@ebox.tninet.se
sm7njd@fro.se
kjellk@itkalmar.se
sm7nnj@svessa.se
sm7nun@svessa.se
sm7nzb@algonet.se
kaj.hedberg@telia.com
rolf@torehed.nu
hakansandberg@spray.se
sm7rdx@passagen.se
sm7rtq@telia.com
sm7sek@svessa.se
paul@malmquist.nu
tedjondal@neonteknik.se
sm7tqj@svessa.se
sm7tvc@hotmail.com
sm7tvz@svessa.se
jonas@olandstryckarna.se
kurt.ekstroem@mbox301.swipnet.se
jonas@torehed.nu
lena@torehed.nu
tomas.petersson@hs.irf.se
henrik_sjoberg@hotmail.com
sm7vmm@hotmail.com
sm7vvg@telia.com
sm7wss@hotmail.com
sm7wut@swipnet.se
toSt33@hotmail.com

Ovanstående adresser är hämtade från medlemslistan. Saknas din signal med adress eller är
adressen felaktig så kontakta undertecknad så uppdaterar vi listan.
Sekreterare SM7OFY Kaj Hedberg
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Nya kanalindelningen
145MHz

432MHz

Äldre nr

Kanal

In MHz

Ut MHz

Äldre nr

Kanal

In MHz

Ut MHz

R0
R0X
R1
R1X
R2
R2X
R3
R3X
R4
R4X
R5
R5X
R6
R6X
R7
R7X

RV48
RV49
RV50
RV51
RV52
RV53
RV54
RV55
RV56
RV57
RV58
RV59
RV60
RV61
RV62
RV63

145.0000
145.0125
145.0250
145.0375
145.0500
145.0625
145.0750
145.0875
145.1000
145.1125
145.1250
145.1375
145.1500
145.1625
145.1750
145.1875

145.6000
145.6125
145.6250
145.6375
145.6500
145.6625
145.6750
145.6875
145.7000
145.7125
145.7250
145.7375
145.7500
145.7625
145.7750
145.7875

RU0
RU1
RU2
RU3
RU4
RU5
RU6
RU7
RU8
RU9
RU10
RU11
RU12
RU13
RU14
RU15

RU368
RU370
RU372
RU374
RU376
RU378
RU380
RU382
RU384
RU386
RU388
RU390
RU392
RU394
RU396
RU398

433.0000
433.0250
433.0500
433.0750
433.1000
433.1250
433.1500
433.1750
433.2000
433.2250
433.2500
433.2750
433.3000
433.3250
433.3500
433.3750

434.6000
434.6250
434.6500
434.6750
434.7000
434.7250
434.7500
434.7750
434.8000
434.8250
434.8500
434.8750
434.9000
434.9250
434.9500
434.9750

Glöm inte bort att checka in på KRAS klubbring på söndagar
kl 20.00 på RV48 där SM7JMA Lasse håller i micken. Vi talar
om veckan som varit och kommande vecka.
_________________________________________________________________________________

Använd gärna det bifogade inbetalningskortet för att erlägga
medlemsavgiften till KRAS. Observera att avgiften för radioamatör är höjd till 200:-, allt enligt årsmötet 2001.
Tänk på att Du måste betala innan årsmötet för att ha rösträtt.
_________________________________________________________________________________
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KÖP & SÄLJ
Säljes:

Säljes:

Philips 21’ SVGA 1600 x 1200 72Hz 1000:-

Specialkabel med 10 st 1/4" Andrew Heliax
LDF1-50A samt 1 st 1/2" Heliax LDF4-50A
Cannon PC-printer 70. Microfish-läsare med
korrugerad kabel i samma mantel. Diameter ca 55
inbyggd kopieringsmaskin. Skriver ut på vanligt A4 mm. Skumdielektrikum med låg dämpning; 2.2
papper. Manual medföljer. 2500:dB/100m@30 MHz, 8.9 dB/100m@450 MHz.
Kontakter finns typ N hane och N hona.
Oöppnad original Win 95b handbok+CD. 100:Pris 25 kr/m.
Sony CD-växlare (6 disc) NY i originallåda. 1500:Glasfiberrör 50/46 mm, längd 6 m, vit, UV-stabil.
Beg datatillbehör. Lådor, moderkort, I/O kort,
minnen, CPU’er, nätdelar, grafikkort. Ring för pris. PA 144 MHz 8877 / 3CX1500 enl ARRL
Handbook med två PSU för 1-fas resp 3-fas.
Tillbehör till MAC datorer. Ring för info och priser.
Niklas SM7UFW 0480-33133
Oljebrännare Bertone BO10V 2000:niklas@antennspecialisten.se
Anders 0485-34454
agel@swipnet.se
________________________________________

Säljes:

Säljes:

Monofoner Zodiac MOS-01. 100:-/st

1 st KV-radio ICOM IC-701+PS+sm2-bordsmick
(160-10meter) till salu för 2000kr eller bytes mot
preamp (70cm) eller ett slutsteg för 2/70 med
preamp.

Ultraljudslarm 12DC med känslighets inställning
slinga till larmcentral NC. 100:-/st

Mast typ "flaggstång" ca 11.60 m i alu den är
tredelad med 60mm i toppen och ca 120mm i
botten 500kr eller byter mot en
70 cm yagi med ca 17 el eller fler element
Patrik SM7UCV
sm7ucv@svessa.se

Handic-PRO line (28-30MHz)AM/FM komradio
med 5-ton CCIR selektiv, ett antal. Ring för info
och priser.
Motorstyrning till Parabol 250:Personsökarsystem med sändare (12V) samt
2 st sökare (nya accar), med laddställ. 800:Video2000 samt Beta band. Större antal 5:-/st
SM7OFY Kaj 0480-473004
kaj.hedberg@telia.com

NYHET ! För snabbare annonsering. Prova klubbens nya hemsida.

http://www.sk7ca.org
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Nästa nummer av KRAS-nytt
kommer i Februari

Avsändare:

Plats för
föreningsbrevfrimärke

KRAS
Box 322
391 23 KALMAR

B

FÖRENINGSBREV

