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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
Cluster: 1K2: 144.900MHz
NODER: CA-3 433.775 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
Conny
Sverker
Rolf
Tommy

SM7NZB
SM7SEK
SM7OFY
SM7TQJ
SM7TVC
SM7NUN
SM7JMA
SM7GMD
SM7SHY
SM7HGY
SM7ATL
SM7WVG
SM7RDX
SM7NUN
SM7OFY
SM7OFY
SM7TQJ
SM7NNJ
SM7OHE
SM7SEK
SM7PXS
SM7OHE
SM7GMD
SM7THS
SM7OHE
SM7NZB

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

Detta nummer av KRAS-nytt har redigerats av Kaj SM7OFY.
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Ordförande
har
ordet
Vi har haft höstauktion som vanligt under ledning av Kaj SM7OFY och det gav ett bra tillskott i kassan.
Tack till alla som jobbade och köpte !
Vi har fått en tredje mast uppsatt genom Ola SM7UPK som ordnade själva resningen samt Tony
SM7NUN som byggt "rotorkorgen" och monterat rotorn med kopplingsplint. Masten fick vi av Rolf
SM7OHE för rätt många år sedan.
Masten skall bestyckas och när vi frågade medlemmarna efter förslag så blev svaret 50 MHz beamen,
som Sverker SM7THS byggt, och antenner för WARC banden. Styrelsen utsåg en grupp med Tobbe
SM7EOI, Ronny SM7RRF och undertecknad att ta fram ett förslag. WARC beam kostar mycket pengar
så gruppen experimenterar just nu med LOOP antenn(er) på 10 MHz och letar efter beam för 18 och
24 MHz.
Tyvärr så har vi även tråkigheter att rapportera. Det försvinner grejer från klubbstugan. Det saknas en
rig, klubbens FT-751 144 MHz all-mode station är försvunnen sedan någon vecka tillbaka. Polisanmälan skall ske och just nu letar vi även efter vår MFJ-259 antenn-analysator !
Ytterligar exempel är att de tre klätterbältena som donerades av en medlem lyser med sin frånvaro.
Jag har lånat ut ett av dom till SM7CIL som skulle göra ett mastjobb och vad jag vet har vi inte fått det
tillbaka. De övriga två vet jag inte vart de tagit vägen. Det är inte roligt att göra mastjobb utan bälte, ni
skulle sett Ola SM7UPK hänga i armvecket och såga grenar med MOTORSÅG !
Koax adaptrar behövs då och då och det är väldigt tråkigt när man åker in en helg eller en kväll för att
fixa med något och inte kan göra detta pga det fattas grejer som fanns veckan innan. 4 st. UHFdubbelhonor tex försvann på en gång häromveckan. Det tyder i alla fall på att det inte är någon
mikrovågsentusiast !
Apropå UHF, är det någon som har några korta koaxar med PL-259 i ändarna. Vi saknar
kopplingskablar ganska ofta och dom är inte lätta att löda.
Vi har fått en hel del grejer från den nedlagda tillvekningen på Intenna så det ser hoppfullt ut för en
vårauktion !
KRAS-Nytt produktionen har stött på patrull. Vi ser oss om efter någon annan tryck eller
utskriftsmöjlighet. Kanske vi får leva med en mindre tidning eller kanske tom ett PDF dokument en tid
framöver.
/ NZB
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Höstauktion på KRAS
Lördagen 19 oktober infann sig den årliga höstauktionen på KRAS. Mängder med intresserade
personer infann sig också till den lika uppskattade loppisen 2 timmar innan första klubbslaget föll.
I år kunde klubben tyvärr inte bjuda på uppehållsväder , utan alla möttes av kyla och strilande regn.
Vad att göra ? En ställd auktionsgeneral försöker överblicka situationen och vägde för och emot om
tältet skall resas eller om andra möjligheter finnes. Efter ett tag så beslöt Vi oss för att för första
gången ha all tillställning inomhus. Det tog ett tag att få i till en hyfsad golvyta så att alla skulle få plats
under dagens aktiviteter men efter ett tag så började en del loppisstånd florera inomhus och
intresserade spekulanter gick från bord till bord. Undertecknad som tidigare brukar lägga beslag på
18 m masten som tidigare låg nere på backen (numera rest) till att husera loppisbord intog en lite
tillbakadragen profil utan utnämner envåldsmässigt SM7VMM till tillställningens ”loppiskung”, då han
helt sonika kom med ett helt hästsläp med saker där spekulanter kunde vara inne under tak samtidigt
som man kunde klämma på sakerna.

SM7VMM utanför sitt släp

Foto:sm7ofy

Folket trängs framför loppisborden Foto:sm7ofy

Ett av loppisborden inne

Foto:sm7ofy

NKK tar förstapriset (till höger)

Foto:sm7ofy

Loppisen och auktionen passerade och många fick med sig godbitar med sig hem. Då vi traditionellt
ordnade ett lotteri fick även SM7NKK Kjell en ICOM T3H med sig i bagaget. Kiosken var öppen för
hungriga deltagare och min YL Ingela försåg oss både med korv med bröd samt drickbart. Personligen
tycker jag att hela tillställningen var helt OK. Visst var det trångt, men jag tror att vi inte saknade kylan
och vätan utanför husknuten. Ett varmt tack till alla som på ett sätt eller annat var delaktiga i
höstauktionen: bidragsgivare, kioskpersonal, bärhjälp samt sist men inte minst alla som ropade in gods
och på så sätt bidrog till klubbens ekonomi.
Auktionsgeneralen sm7ofy Kaj (väl mött igen till vårauktionen)
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GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
tillönskas alla läsare

Redaktionen
_________________________________________________________________________________

Aktivitetskalender
JANUARI
1

Straight Key Day (vidare info i QTC nr 12 2002 sidan 9)

12

SSA-Bulletinen startar efter juluppehåll

MARS
12-19

CEBIT i Hannover. (www.cebit.de)

APRIL
25-27

SSA 2003 i Göteborg

MAJ
30 -1/6

Bolmen

www.sk7bi.com
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Stulen utrustning
KENWOOD TR-751E

Kalmar Radio Amatör Sällskap har drabbats av
stöld i klubbhuset.
Klubbens 2-metser allmode 25 Watts radio
KENWOOD TR 751-E med ser nr: 7070256
har sedan en tid lyst med sin frånvaro. Vi har
efterhört om någon lånat den men utan
resultat. Polisanmälan är gjord och den är
spärrad på företag som säljer och reparerar
amatörradio.

MFJ259b

________________________________________

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.

Klubben
saknar
också
sin
MFJ259b
antennanalysator. Styrelsen hoppas att någon
medlem lånat den utan att kontakta
materielförvaltaren och ger på detta vis en
flagga om att personen ifråga skall återlämna
den omgående, alternativt kontakta styrelsen
så vi kan utesluta att även denna utrustning är
stulen och skall polisanmälas.
Sekreteraren -OFY

Signal
SM7NZB
SM7TQJ
SM7TVJ
SM7SEK
SM7PXS
SM7TVC
SM7NUN
SM7OFY
SM7HGY
SM7UPK

Förnamn
Tommy
Ernst
Tomas
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) 1/10-02 i Klubbstugan.
Närvarande:
SM7TVC, SM7SEL, SM7SPP, SM7NZB, SM7PXS, SM7JMA, SM7SEK, SM7GMD, SM7TQJ,
SM7FCV, SM7OFY
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: 5 305:- . Kassa: 5 552:- .
6. Nästa styrelsemöte 29 Oktober 2002. (SM7SEK stugvärd).
7. Övriga frågor:
Kalmar runt har betalat fakturan på 500:- rapporterar kassören Ernst -TQJ.
Bestyckningen på den liggande masten skall behandlas på klubbens hemsida under debatt.
Nyckelkvittenser skall framtas till nästa styrelsemöte. Ansv -OFY
Inför den kommande auktionen diskuterades en hel del. Den viktigaste punkten var att mötet beslutade
att Tommy -NZB skulle ta fram något från SRS till lotteriet på auktionen.
Denna utgift lades ett tak på 1000:-.
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)
29/10-02 i Klubbstugan.
Närvarande:
SM7NZB, SM7SEK, SM7NUN, SM7JMA, SM7SPP, SM7TVC, SM7TVZ, SM7EOI, SM7VVG,
SM7FCV, SM7RRF, SM7WVG, SM7XWI, 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 kunde inte lämnas då kassören lyste med sin frånvaro.
6. Nästa styrelsemöte 26 November 2002. (SM7OFY stugvärd).
7. Övriga frågor:
Bestyckningen på den liggande masten togs upp till behandling. Många röster om sammansättningen
blev hörda. Det verkar som om klubbens 50 MHz antenn är aktuell.
Även ett inköp på en WARC (10, 18, 24 MHZ) var intressant. Mötet tillsatte en antenngrupp som består
i SM7EOI, SM7NZB, SM7RRF. Dessa personer jobbar vidare med frågan.
Nyckelkvittenser har tagits fram av SM7OFY. I kvittensen ingår även ett kontrakt på vad som skall ingå
i stugvärdssysslan. Mötet godkände innehållet och de närvarande berörda skrev under. Övriga på
stugvärdslistan kommer löpande att beredas tillfälle att skriva under.
APRS. Problemet med att ingen symbol lades ut jobbar SM7UCZ Johnny med.
Märkning av KRAS inventarier skall komma igång till nästa möte. Ansv SM7NUN+SM7OFY.
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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Protokoll från Styrelsemöte för KRAS (Kalmar Radio Amatör Sällskap)
26/11-02 i Klubbstugan.
Närvarande:
SM7NZB, SM7OFY, SM7SEK, SM7FCV, SM7EOI, SM7TQJ, SM7SPP, SM7XWI, SM7NUN,
SM7GMD, SM7TVZ, SM7RRF
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 Postgiro 12 685:- . Kassa kunde ej lämnas p.g.a. datorhaveri.
6. Nästa styrelsemöte 21 Januari 2003. (SM7SEK stugvärd).
7. Övriga frågor:
Den tidigare tillsatta antenngruppen arbetar vidare med att hitta en lämplig antenn för montering i vår
nyresta mast. Gruppen består av SM7EOI, SM7NZB, SM7RRF.
Då Ernst SM7TQJ ensam är insatt och kunnig i det innersta av vårt inbrottslarm beslöt mötet att vi
snarast får en person till utbildad på larmet. Då SM7GMD ställde sig till förfogande valde mötet honom
till vice larmansvarig.
Då vi även haft larmkoden ett tag nu beslöt mötet att koden till inbrottslarmet skall bytas vid årsskiftet.
Ansvarig SM7TQJ som också ser till att alla stugvärdar får info om ny kod.
Antalet nycklar till klubben är i dagsläget 16st. Av dessa är det 10 klubbvärdar som enligt tidigare
beslut har skrivit kontrakt med klubben, där klart och tydligt beskrivs vad som gäller för att ha tillgång
till klubbnyckel. Av de övriga 6 nycklar har vi endast kännedom om 4st vilket visar att Vi har 2 st
nycklar oredovisade. Styrelsen arbetar vidare med att genom studier av t.ex. äldre KRAS-NYTT kan
spåra äldre nyckelinnehavare . Skulle någon person känna att den har en sådan oredovisad nyckel
ombeds personen ifråga kontakta någon i styrelsen.
Klubbens sedan en tid försvunna Kenwood TR751E har inte kommit tillrätta. Klubben ser ingen annan
råd att polisanmäla den stulen. Materialförvaltaren tillsammans med ordföranden ser till att nödvändig
information kommer polisen tillhanda. Det skall också lämnas information till företag som
handlar/reparerar amatörradio för spärrning.
Olika kassor efter årets auktioner avstämdes och kvitterades mellan auktionsgeneralen och kassören,
där det visade att vi fått in en hel del pengar för vårt arbete. Se kommande årsmöte för exakta siffror.
8. Mötet avslutades
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KÖP & SÄLJ
Säljes:

Säljes:

KRAS säljer följande saker:

Psion Organiser med massor av tillbehör.
Pris 200:-

Lågförlustkabel koax Ø 1.8 mm säljes 1:-/m.

Polisradio Handic 0012 programmerbar.
Pris 500:-

Antenn-spröt i olika längder från 10:-/st
Monofoner Zodiac MOS-01 100:-/st
Kragg (bl.a 12 volt 30 A) 300:-/st
Snowboard Crazy Creek Tickler 145 cm
Inkl bindningar. Pris 1000:-

Skrivbord med hurts 100:-/st
Kontakta auktionsgeneralen:
SM7OFY Kaj
0480-473004 kaj.hedberg@telia.com

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

NYHET ! För snabbare annonsering. Prova klubbens hemsida.

http://www.sk7ca.org

KRAS Redaktionen informerar

Som Du troligtvis redan märkt så är tidningen Du håller i annorlunda mot tidigare. Detta beror på att
redaktionen inte längre har möjlighet att trycka denna publikation i högupplösning längre.
Tidningen kommer fortsättningsvis att tryckas ut med kopieringsmaskin vilket tyvärr kommer att ge en
viss försämring i bildkvalité. Redaktionen hoppas att läsarna har överinseende med detta och att vi i en
snar framtid kan lösa detta.
Att tidningen är något tunnare än vanligt beror på att redaktionen har fått mycket dålig respons från
läsarkretsen. Att planka och kopiera från andra tidningar tycker jag inte ger något utan då ser jag hellre
att tidningen blir mindre och istället innehåller aktuell och lokal information.
Redaktionen har också tappat en medarbetare sm7sek Ulf som fr o m nu inte är med i redaktionen
utan jag är nu själv med alla sysslor runt denna tidning. Jag tackar Ulf för den tid som jag fått hjälp med
att färdigställa de nummer som tidigare utkommit.
Redaktören sm7ofy Kaj
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Nästa nummer av KRAS-nytt
kommer i Februari

Avsändare:

Plats för
föreningsbrevfrimärke

KRAS
Box 322
391 23 KALMAR

B

FÖRENINGSBREV

