
                 
 
 

FIELDDAY 
 
Hej alla FRO:are och Radioamatörer i Västerbotten 
 
FRO Umeå och FURA anordnar en fieldday lördagen den 5 juli på Fjälltoppsberget (Svettåker) vid 
Östra Spöland, Vindelälven. 
 
Vi startar kl 1200 med att sätta upp riggar o antenner och ev tält. 
FURA tänker upprätta amatörradiostation (er) och aktivera bl a Region 1 – testen på VHF/UHF. 
 
FRO Umeå Avdelningen har med hjälp av UG61 Västerbottensgruppens försorg till denna helg 5 
Juli fått låna Radioterrängbil 1112 och även Radioterrängbil 1313. Utifrån dessa kommer FRO att 
göra räckviddsberäkningar på PC med TCT och Radio Mobile program. Räckviddsberäkning på PC 
är riktigt häftigt och intressant, inte bara för sambandspersonal inom FRO, utan för alla med 
radiointresse. De teoretiska beräkningarna tänker vi följa upp med Garnisonsradio 41Mhz. samt 
RA146 (30 till 75Mhz). Vad vi lär oss av ovanstående skall vi ta med oss till en riktig sambandsrek 
senare under hösten. 
 
Med RA146 tänkte vi testa en specialare; relätrafik med två antennspröt i en högantenn2. Vi har 
länge velat testa relätrafik, men det har varit svårt att få fram information om hur man gör. Nu har vi 
dock en hel del info om saken och tror oss kunna få detta att fungera. Är det någon som är klippa på 
RA146 och relätrafik så är ni särskilt välkomna att hjälpa till med denna punkt! 
 
Sedan så har vi med oss RA763 kortvåg, där tänkte vi prova digital kommunikation med  
PC-Dart. 
 
Du hittar till platsen/berget genom att köra E12an fram till bron vid Vindelälven i Vännäsby och där 
svänga höger mot Rödåsel (förbi Slöjdarnas Hus). Kör ca 2-3 km  där du finner en skylt ’Svettåker’ 
pekande till höger! Följ sedan skyltarna. Vi har passning på 145.550 samt R2/R5-repeaterkedjan! Se 
karta på nästa sida. 
 
FRO passar även 41.10MHz, anrop SL24501 
 
Det är inte planerat någon övernattning eller aktiviteter under söndagen men eftersom testen pågår 
till söndag kl 1600 så kan det (om vädret tillåter) bli någon eller några som övernattar. Men ni får 
själv ordna sovplats (i bilen eller i nåt tält) 
 
Du är välkommen och vi håller tummarna för fint väder och ser fram emot en fin radiogemenskap för 
oss alla radio- och sambandsintresserade. 
 
 
 
 
 
 



                 
 
 
 
Kontaktpersoner för FRO är:  Kontaktpersoner för FURA är: 
Göran Granström SL28529 070-231 34 66 Rune Grundström SM2EKA 070-640 63 29 
Nicklas Svedberg SL24501 070-694 95 64 Robert Eklund SA2AVR 070-582 82 68 
 
 
Kom med och gör denna Fieldday lyckad. 
 

 


