KRAS-NYTT
Kalmar Radio Amateur Society

Nr 2 , 2004

CW kravet borttaget

20 april 2004 togs CW kravet bort för att få tillgång till kortvågen för alla licensierade amatörer.
Att läsa i detta nummer:
-

Ordförande har ordet
Rapport från årsmötet
Inbjudan till KRAS vårauktion

-

Årsmötesprotokoll
Styrelseprotokoll
Köp och 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:

krasnytt@sk7ca.org
info@sk7ca.org
Tisdagar kl: 19.00
SK7CA
SK7CA/R RV48 och RU384
SK7MHH 432.440MHz + 1296.940MHz + 2320.940 MHz

Hemsida på internet:

http://www.sk7ca.org

Medlemsavgift:
Lyssnaramatör:

200:- och 25:- per familjemedlem, dock högst 250:75:-

OBS! Ny medlemsavgift för 2005= 250:- Övriga oförändrade (Högst 300:- vid familjeavgift)

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

Ulf
Örjan
Kaj
Bertil
Magnus
Tonny
Magnus
Conny
Ted
Magnus
Tommy
Bengt
Tonny
Kaj
Kaj
Sven-Åke
Rolf
Ulf
Örjan
Rolf
Conny
Sverker
Rolf

SM7SEK
SM7PXS
SM7OFY
SM7FCV
SM7TVC
SM7NUN
SM7HGY
SM7GMD
SM7SHY
SM7HGY
SM7WVG
SM7RDX
SM7NUN
SM7OFY
SM7OFY
SM7NNJ
SM7OHE
SM7SEK
SM7PXS
SM7OHE
SM7GMD
SM7THS
SM7OHE

0480-12622
0481-17944
0480-473004
0481-54066
0480-473834
0480-478304
0480-474856
0480-492333
0485-31936
0480-474856
0485-35440
0480-26959
0480-478304
0480-473004
0480-473004
0480-12552
0485-31609
0480-12622
0481-17944
0485-31609
0480-492333
0481-16176
0485-31609

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

Ordförande
Har ordet
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Hej KRASare
Så har man då släppt lös även oss icke telegrafikunniga på kortvåg.
Till glädje för många och till stort förtret för en del andra. Men man
bör nog betänka att detta stora steg är ett led i kampen för att vår
hobby skall kunna leva vidare. En äldre och vis amatör uttalade i
samspråk med en tvivlare att hobbyn skulle självdö inom 20 år om
man inte tog till detta radikala grepp och skakade om lite. Och jag är
böjd att hålla med. Man måste omvärdera saker och ting från grunden
efterhand som tiden går och samhället förändras. Det som var viktigt
för 30 år sedan bryr sig kanske ingen om alls idag. Vi förändras och
samhället med oss!
Så hur har det gått då? Själv har jag vid ett par tillfällen utnyttjat KRAS utmärkta klubbstation och
TH7DX-antennen som sitter i toppen på 36 meters masten. Och med detta kört ett å annat rart DX. På
80 meter har vi en horisontell quad (tysk quad!?) och med denna har jag snackat runt lite på 80 meter
med likasinnade. Quaden går dessutom väldigt bra på 40 meter. Ett väldigt kul band på den mörka
tiden av dygnet. Mitt i alla störningar och skrap kan man hitta en massa kul stationer att köra. Varför
inte höra av dig och hänga med ut en kväll och lufta din signal på kortvåg? Egentligen skall man
använda klubbsignalen från klubbstationen men det är ingen som hänger dig om du använder din egen
signal då och då
Har du hört talas om Powerline Communications PLC eller Broadband over Power Line BPL? Om inte
så kommer du snart att få höra det i din kortvågsrigg. PLC är en teknik för att sända höghastighetsdata
(bredband) via elnätet. Det är tänkt att dom vanliga elkablarna skall bära datatrafiken sista biten ut till
kundens hus. De modem som används för PLC sänder idag på frekvenser upp till och över 10 MHz.
Man räknar med att medelavståndet mellan närmsta transformatorstation och kunden är 300-400
meter. Elkablarna är för det mesta förlagda i mark men luftledningar förekommer. Gemensamt för
bägge typerna är att dom är helt oskärmade. Detta innebär att man får en 300-400 meter
långwireantenn som lägger ut en stördimma över hela kortvågsbandet. Problemet är att PLC inte
enbart kommer att störa i närmaste omgivningen utan man har konstaterat jonosfärsutbredning av
PLC-störningarna. Vad detta innebär för våra möjligheter att kommunicera på kortvåg överlåter jag till
var och en att fundera på. Klart är att det blir problem om man gör verklighet av dom planer som
kraftbolagen har.
Kleva fieldday går av stapeln helgen efter midsommar. I år blir det stor contest-station för VHF och
upp, plus det vanliga för kortvågen. Ta med tältet, husvagnen och annat du kan tänka dig behöva eller
kom bara förbi och besök oss under dagen.
Till sist vill jag slå ett slag för den kommande auktionen. Kom och fynda prylar och bra att ha saker. Vi
behöver varenda krona vi kan få in då andra inkomster som bl.a. radiosamband tyvärr upphört helt.
Vi hörs på banden!
de Uffe SM7SEK

4

Kras Årsmöte

Kras årsmöte hölls på Högalids folkhögskola i Smedby 2004-03-27. Tillställningen lockade 23 personer
som intresserat följde med i årsmötesförhandlingarna. (protokoll sidan 8)

Till ordförande för årsmötet valdes SM7CRW John-Iwar, som med van hand svingade mötesklubban
på ett föredömligt sätt.
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Efter årsmötesförhandlingarna samlades alla deltagarna till traditionellt fika med lotteri. I år fanns det
en ny punkt också. Klubbens vandringspris i KKK (Kras Kvartalstest Kup) fick sin första inteckning och
den gick till SM7EIO Tobbe som med varm hand emottog den från ordförande SM7SEK Ulf.

1:a pris i KKK till SM7EOI Tobbe

PSU till en glad SM7HGY Magnus

Traditionellt hölls också ett lotteri till alla deltagarna. Stort intresse visades och lotterna var som vanligt
lättsålda. Första lottvinsten gick till SM7HGY Magnus som i sin hand fick ett kraftigt PSU (SEC1223).

SWR/Power instrument till SM7SHY Ted

Balun till SM7WVG Tommy

SM7SHY Ted var nästa person som fick sitt lottnummer uppläst. Han fick ett tillskott i SWR-mätar
hyllan då han tilldelades ett korsvisande SWR/Power SX40C instrument vilket med säkerhet kommer
till nytta i radiohörnan.
Sista lotterivinsten fick SM7WVG Tommy ta med hem, vilket var en balun. Antenner och tillbehör till
detta är ett hett ämne nu när kortvågen är fri för alla licensierade amatörer.
Foto och text: SM7OFY

6

KRAS VÅRAUKTION

Lördagen 22 Maj
Loppis kl 10.00

Auktion 11.00

Kalmar Radion Amatör Sällskap inbjuder alla intresserade till vårauktion Lördagen 22 Maj 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 10.00 och första klubbslaget faller kl 11.00. 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!
Nya tider
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Aktivitetskalender
MAJ
22

KRAS Vårauktion. Loppis kl 10:00 Auktion 11:00

JUNI
11-13
26

BOLMEN Fieldday. För vidare info www.sk7bi.com
Straight Key Day. Freq och tider se QTC 5:2004 sidan 32

JULI
2-4

KRAS Fieldday på KLEVA.

AUG
19-22

Radioträff Syd RS-04 För vidare info www.esr.se/RS04

_____________________________________
DAGS FÖR NY RADIO ??? RING TILL SRS

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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Årsmöte i Kalmar Radioamatörsällskap 2004-03-27.
Plats: Högalid folkhögskola i Smedby.
1. Vice ordförande Ulf SM7SEK öppnade mötet som samlat 23 deltagare.
2. John-Iwar SM7CRW valdes till mötesordförande.
3. Kaj SM7OFY valdes till sekreterare för mötet.
4. Till justeringsmän/rösträknare valdes Conny SM7GMD och Magnus SM7HGY.
5. På frågan om mötet utlysts stadgeenligt svarade mötet ja.
6. Dagordningen godkändes av mötet.
7. Kras verksamhetsberättelse lästes upp av Kaj SM7OFY.
8. Kassören Bertil SM7FCV gav en kassarapport.
9. Revisionsberättelsen lästes upp av Ted SM7SHY.
10. På frågan om styrelsens ansvarsfrihet svarade mötet ja.
12. Inga motioner har inkommit till årsmötet.
13. Av styrelsen väckta frågor fanns inga.
14. Ulf SM7SEK valdes till ordförande på två år.
14. Kaj SM7OFY valdes till sekreterare på två år..
15. Örjan SM7PXS valdes med fyllnadsval till vice ordförande på ett år.
16. Till revisorer valdes Ted SM7SHY och Magnus SM7HGY på ett år.
17. Magnus SM7HGY samt Magnus SM7TVC valdes till ledamöter på två år.
18. Conny SM7GMD valdes till suppleant på två år.
19. Till valberedningen valdes Tommy SM7WVG samt Bengt SM7RDX (sammankallande) på ett år.
20. Fastställande av årsavgiften till 2005 blev efter förslag från kassören Bertil SM7FCV höjd med
50:- till 250:- för amatörer. Detta beslut togs efter omröstning.
Övriga medlemsavgifter är oförändrade dvs 75:- lyssnaramatör samt familjemedlem 25:-.
Maxsumma 300:-/ familj.
21. På punkten övrigt förmedlade Åke SM7NJD en inbjudan till Grönhögens observatorium 14-15 Maj
då en komet skall passera jorden.
Styrelsen fick i uppdrag att försöka iordningsställa klubbstugan till ett bättre skick.
Tommy SM7WVG tackar alla som deltagit i Algutsrum på fötter, och hoppas att intresset för
kommande evenemang finns i år också. Kontakta Tommy om intresse finnes.
Frågan om nyckelkvittenser uppkom och styrelsen kommer att diskutera frågan vidare.
22. Mötet avslutades.
_____________________________________________________________________________________________

Glöm inte bort att tävla i Kras Kvartalstest Kup
Tävlingsregler i KRAS-NYTT
nummer 3-2003

Hälsningar SM7RRF Ronny

9
Protokoll från Styrelsemöte för KRAS (Kalmar Radio Amatör Sällskap)
30/03-04 i Klubbstugan.
Närvarande: SM7YTC, SM7VVG, SM7TVC, SM7PXS, SM7SEK, SM7RRF och SM7FCV.
1. SM7SEK, Ulf öppnade mötet.
2. SM7TVC, Magnus valdes till sekreterare.
3. Justeringsmän blev SM7PXS Örjan och SM7FCV Bertil.
4. Föregående protokoll upplästes och godkändes.
5. Kassarapport: Kassan är oförändrad sedan årsmötet.
6. Nästa styrelsemöte 27/4-04.
8. Nya medlemmar i KRAS: SM7USY Peder och SM7VTH Örjan. Välkomna!
7. Övriga frågor:
SM7JUR:s förslag om att återuppta renovering av stugan bordlägges till nästa styrelsemöte.
Förslag om en gemensam nyckel som medlemmar kvitterar ut på tex en mack eller jourbutik
diskuterades. En stor fördel är att fler medlemmar kan få tillgång till stugan utanför ordinarie klubbtid.
Säkerhetsproblem som detta eventuellt kan medföra gör att vi fortsätter med nuvarande nyckelsystem.
Förslaget är dock fortfarande intressant och utreds vidare. Ett alternativ kan vara att öka antalet
stugvärldar.
Antenner för warc-banden saknas. Kommentar var att gruppen som arbetar med antenner för denna
mast har i ett tidigare skede presenterat ett förslag som var för kostsamt och arbetar nu fram ett
billigare alternativ.
Ett förslag kom om att lagerhyllor skulle kunna göra auktionsgodset mindre dominant på
bottenvåningen. Ett bra förslag men vi väljer att avvakta ett tag eftersom vi kanske snart kan få tillgång
till ladan som förvaringsplats. Lagerhyllorna skulle dessutom vara i vägen vid en eventuell kommande
renovering av bottenvåningen.
SM7PXS, Örjan tipsar om att parkettgolv även kan användas som väggbeklädnad, vilket skulle kunna
vara ett gångbart alternativ för oss om vi får material till rätt pris.
8. Mötet avslutades

KRAS-NYTT Redaktionen tillönskar alla läsare en varm
och trevlig sommar. Givetvis är redaktionens brevlåda
öppen för artiklar och annat roligt till kommande
nummer.
Redax
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Protokoll från Styrelsemöte för KRAS (Kalmar Radio Amatör Sällskap)
27/4-04 i Klubbstugan.
Närvarande:
SM7SEK, SM7FCV, SM7HGY, SM7TVC, SM7UPK, SM7OHE, SM7YTC, SM7OFY, SM7GMD,
SM7ATL
1. SM7SEK Ulf öppnade mötet.
2. SM7OFY Kaj valdes till sekreterare.
3. Justeringsmän blev SM7HGY Magnus samt SM7FCV Bertil.
4. Föregående protokoll upplästes och godkändes.
5. Kassarapport: Kassa: 932:- Postgiro: 10 045:6. Nästa styrelsemöte 25 Maj 2004. (SM7RRF stugvärd).
7. Övriga frågor:
Mötet beslutade att SM7YTC Christian blir stugvärdsersättare efter SM6NZB Tommy.
Då klubben fått förfrågan om att lägga ett bud på arbetarboden beslöts att utgångsbudet är 2000:-,
med ett tak på 3500:-. SM7OFY Kaj utsågs till att förhandla.
Inför kommande auktion beslöts att SM7GMD Conny och SM7FCV Bertil skall inköpa passande
lotterivinster från SRS med ett tak på 2000:-.
Fortfarande är det intressant för klubben med att skaffa intressenter till telefonavtal. SM7UPK Ola
håller i trådarna i denna fråga.
Kvällens avläsning på elmätaren avslöjade en mätarställning på 30 124 kWh.
(Förbrukning = 508 kWh Mars-April. Månadsförbrukning 254 kWh/mån)
8. Mötet avslutades
________________________________________________________________________________________________

KLEVA
FIELDDAY
Foto: sm7sek Ulf

Glöm inte att reservera helgen 2-4 Juli (första helgen efter midsommar)
för att besöka klubbens fieldday i Kleva.
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KÖP & SÄLJ
Säljes:

Köpes:
Kristaller på ca: 455kHz köpes.
Rullbandspelare köpes.
SM7UJP Kurt 0480-474987

VGA-skärmar. 17, 20 samt 21 tum.
Kollade och utmärkt skick. Inkl VGA-kablage
Nokia, Eizo och andra kända märken.
17 tum 500:20 tum 700:21 tum 800:SM7OFY Kaj 0480-473004

NYHET ! För snabbare annonsering. Prova klubbens hemsida.

http://www.sk7ca.org

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
SM7YTC
SM7RRF
SM7EOI
SM7SEK
SM7PXS
SM7TVC
SM7NUN
SM7OFY
SM7HGY
SM7UPK

Förnamn
Christian
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

Medlemsavgiften 2004?
För Er som är osäkra om Ni har erlagt medlemsavgiften finns det en enkel lösning på problemet.
Om det står 2003-01-01 (eller tidigare) på adressetiketten har Du inte betalat medlemsavgiften. Detta
gäller givetvis inte ständiga medlemmar, klubbar, info mottagare (saknar datum) som är befriade från
avgift. Skulle det däremot stå 2004-01-01 är allt grönt. Om Du är säker på att DU betalat, men ändå
har 2003 på etiketten kontaktar Du SM7SEK 0480-126 22 för avstämning. (Visst släp i redovisningen
av inbetalningar finns idag tyvärr).
Redaktionen
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Nästa nummer av KRAS-nytt
kommer i September
Avsändare:

Plats för
föreningsbrevfrimärke

KRAS
Box 322
391 23 KALMAR

B

FÖRENINGSBREV

