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Årgång 23 Nr 2
December 1998

Redaktör SM2WEW, Lars-Ove Bygdell E-mail: sm2wew@swipnet.se
För ett tag sedan blev jag tillfrågad om jag inte hade lu
att ta över distributionen av vår eminenta klubbtidning
AURORA eftersom Göran/DPS anser att han inte har 
tillräckligt med tid och kanske har lessnat lite.
Med tanke på att det har varit lite si och så med 
utgåvorna på sista tiden tänkte jag att jag kunde göra 
försök. Nu är det ju inte så att Göran har struntat i att 
skicka ut AURORA eller så, utan det är vårt fel, och me
vårt fel menar jag allas. Det är ju som ni vet allas uppgift
att skicka in bidrag till AURORA om det nu är så att vi
vill ha någon tidning. Vi ska nu inte älta det här till 
“dödagar” men jag tycker att det kan vara på sin plats 
nämna det, med förhoppning om att det blir mer fart p
bidragslämnandet från er intresserade amatörer.

Jaha! och vem är det som har tagit över distributionen 
AURORA då? undrar säkert många av er.
Jo! Som ni kan se, strax under rubriken i sidhuvudet, d
det står Redaktör....
Mitt namn är Lars-Ove Bygdell och min signal är 
SM2WEW. Jag är 30 år, gift med Anna 31och har 2 
söner “huliganer”, Fredrik som fyller fem i Mars -99 och
Henrik som blir fyra i Maj -99. Jag arbetar som pub-
likatör på ett företag här i Umeå som tillverkar skogs-
maskiner. En publikatör är en person som har till uppg
att skriva instruktionsböcker och annan teknisk inform
tion/dokumentation om företagets produkter. Jag fick 
mitt Cept 2 certifikat i Juli -96 och har sedan den dage
varit aktiv på 2-meter. En uppgradering till Cept 1 eller
klass 1 som det kommer att heta snart, är på gång och
lär det väl bli en hel del kortvågskörande också förmod
jag. Jag lovar att jag ska försöka att göra mitt bästa va
gäller utgåvorna av AURORA, bara jag får lite hjälp frå
er i form av bidrag till skriften.
Ja! då var inledningen avklarad då.

Som ni kan se så har jag på eget bevåg bytt ut bilden 
sidhuvudet mot en annan aurora-bild som jag har hitta
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på internet. Jag har inte fått tag i något som helst mat
rial från tidigare utgåvor så det blev till att skapa nya 
mallar för ändamålet. Jag har försökt att få dom att likn
den tidigare och hoppas att ni inte misstycker

Nu när Göran har slutat skriva i dessa spalter och öve
låtit uppgiften till mig så tycker jag att vi ska rikta ett 
stort tack till Göran som, i hur många år vet jag inte, 
skrivit AURORA tidigare. -Tack Göran, för ett förtjänst
fullt arbete.

Nu till innehållet i detta nummer av Aurora. Det har 
formligen “haglat” in bidrag vilket jag tror beror på att 
det var så länge sedan vi fick ut ett nummer. Jag hopp
att anstormningen är lika stor till nästa nummer :-)

Skellefteå har en del matnyttigt att bjuda på, likaså 
FURA, för att inte tala om STARK... “Jisses” vilken 
lunta Jan-Egil har bombarderat mig med. Killarna i 
Storuman med omnejd verkar vara aktiva på alla sätt o
vis, och det är ju bra.
Från Lycksele har det inte kommit något men det hopp
jag att det blir ändring på till nästa nummer.

En byggbeskrivning på en preamp för 2m och 70cm h
Mats-Ola/CKR hittat på nätet. Den verkar vara bra, lite
och nätt. Ett trevligt byggobjekt nu när snön förhoppn-
ingsvis börjar falla och kylan sätter in.

I slutet av detta nummer hade jag tänkt att vi skulle 
kunna ha en annonssida/spalt för den som eventuellt 
något att sälja, köpa, byta eller skänka.
Hittills har det inkommit två annonser.

Det var det om detta! Jag återkommer med lite mer in
på FURA-sidan...
//Redaktör’n Ó¿Ò
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SKELLEFTEÅ RADIOAMATÖRER SKRA
NYTT

Box 20959
931 02 SKELLEFTEÅ
Pg. 48 55 37-5
Bg. 706-4603

Klubbstation SK2AU
Repeater R4 SK2RFV
Repeater R6 SK2RLD

Klubbträffar Tisdagkvällar
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Distrikts mötet
Den 28 Nov. hölls det sedvanliga höstmötet, och den h
gången var det Skellefteås tur SKRA som stod som v
dar! Ett 30 tal glada amatörer från Umeå i syd och Lule
i norr samt Storuman och Jokkmokk i väst!  (innehålle
från mötet finns säkert med i red spalter får jag hoppa
Men så pass kan jag ju säga här att första mötet unde
1999 kommer att äga rum i Storuman den 20 mars, oc
då är det meningen att det ska bli med övernattning fö
de som så önskar! Det kommer mer om detta i QTC ef
nyåret! Som reservplats är Älvsbyn antagen!

Ökade aktiviteter:
Det kommer nu att sättas in krafter på Riks och dis-
triktsnivå för att förbättra vår status i samhället, så att 
folk på gatan börjar veta vad en radioamatör sysslar 
med, vi besitter ju en sådan fin kunskap om hur man 
kommer i kontakt med andra länder och deras kulture
Och många har ju en god utbildning och kunskap om 
regler som måste följas i vårt samhälle. Så vi måste u
och marknadsföra oss för de som vill veta mera om os
om det lyckas så kommer det säkert att komma unga o
nyfikna som vill komma ut till våra klubbar och prova 
sitta med vid någon
Sambandstjänst ,som vi brukar få göra ett par gånger 
året, vid biltävlingar och andra stora evenemang ex (V
delälvsloppet som Lycksele klubben brukar kalla in ext
folk till!)

På tal om rally>>
Radiosamband vid SM-Rallyt  i Skellefteå 
Den 26 och 27 feb. –99  första start kl 12.00 på lördage
det blir 4 + 6 sträckor  fördelade på de 2 dagarna, så v
snäll och pricka in det i era block så ni har möjlighet a
ställa upp som funktionärer!

Viktigt meddelande; Repeatern i Skellefteå som är 
SK2RFV 145.700 (R4) går tillsv. med en reservantenn
som sitter 110 m upp, riktning söderut, så vi hoppas n
fått förklaring att den går lite svagt norrut.
Enligt Sören SM2DLA som är repeater-ansvarig, även
på SK2RLD som numera är placerad på Storklinta i 
Jörn. Den har frekvensen 145.750 (R6)  >>

OBS!  Till alla som har E-mail!
Det är på gång en utfrågning till alla i distriktet vårt 
alltså D2 !  Att det ska bli möjligt för de som vill få 
Auroran i fortsättningen som E-mail, eller kanske att de
kommer att hämtas av de som vill i ex  FURA’s  Hem-
sida! Adresserna till  Fura och SKRA’s hemsidor kom-
mer att finnas längst ner på denna sida!
 

)

 

 
 

 

 
 

Interna listor för Skellefteå – SKRA!

SKRA’s hemsida...
där ni även kan länka er till FURA’s hemsida>>
http://www.qsl.net/sk2au/ och klubbens E-mail adress 
sk2au@qsl.net eller direkt till Tryggve som är op: för vå
hemsidelayot tryggve@iname.com

Här kommer lite utfyllnad.

Det var sågverksägar’n som hade en ny gubbe på 
gång…så han sade följande..
De va bra du kom.. det behövs lite nytt blod här…hi h

"Vad gör orkestern den 23:e december?"
"De har julstämning."

"Är du klar med julgodiset?"
"Jaa, men det tog nästan knäcken på mig!"

Från redaktören
Som red för denna sida får jag önska er alla läsare en
trevlig Jul och Gott nytt ÅR!
Tack för det gångna året! Önskar er Bengt SM2KYA.

Klubbvärdar
Vecka Call Vecka Call

1 AGK 2 IKM

3 BYW 4 AYE

5 EIL 6 KYD

7 FAY 8 IXM

9 KIX 10 PDT

11 KYA 12 LCI

13 Stellan G 14 LWU

Städpatrull
Månad Call Månad Call

Januari PDT/JWG Februari KYA/KYD

Mars DLA/FHL April AYE/SXG

Maj EIL/FXT Juni IXM/RHL

Aurora-redaktör 1999
Nr. 1 SM2EIL Nr. 2 SM2VVD

Nr. 3 SM2LCI Nr. 4 SM2KYD
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Med bättre och bättre konditioner för varje dag i denna
solcykel så är det svårt att slita sig från riggen och skri
ner några rader över FURA´s aktiviteter denna höst, m
nu kommer något i alla fall. Som du säkert har märkt s
öppnar 28 Mc nu dagligen och då med fina signalstyrk
från när och fjärran. Bl.a. har det gått att köra Pratas 
island, BQ9P, FT5ZH från Amsterdam island, XZ1N 
Kampuchea m.m. så det är bara att damma av din rig
och lufta ditt call!
Du som är intresserad av DX-körande har några fina å
framför dig ---- KÖR HÅRT!!! 

Höstaktiviteterna startade i klubblokalen som brukligt ä
med en litet ”party” som blev en trevlig tillställning med
rostbiff och potatissallad, öl och andra godsaker som 
omväxling till den sedvanliga surströmmingen. Några 
saknade säkert strömmingen, men styrelsen lovar att d
kommer tillbaka under nästa år.
Under lördagseftermiddagen hade Mikael SM2KOT 
öppet hus med special mätningar av känslighet på HF
steg, frekvens-noggrannhet m.m. En miniatyrutställnin
från SRS fanns också att beskåda.

Vi har under hösten haft ett mycket trevligt besök av 
radioklubben SK3LH från Örnsköldsvik. Det hade 
framkommit önskemål om att få göra ett studiebesök h
FURA och diskutera eventuella samarbetsformer. 
Träffen blev en trevlig samvaro som resulterade i flera
förslag till kopplingar mellan klubbarna.

November månad har bjudit på två speciella tillställnin
gar av intresse. Först var det den sedan länge omtala
meteorskuren Leoniderna som var i antågande. Enligt
alla förutsägelser och dataprogram så skulle skuren h
sitt maximum 17/11 på kvällen och ge en verklig mete
orstorm som skulle skapa möjlighet till många och 
långväga förbindelser på 2-meter. Ett flertal av klubben
medlemmar hade samlats kring 144 Mc riggen vid den
tidpunkt, men tyvärr blev det en flopp för de flesta, då
det blev väldigt lite reflexioner som hördes den kvällen
Desto större hade glädjen varit för de som hade varit 
QRV under natten 16-17/11 till 12.00 GMT. Hela Europ
hade haft ”julafton” denna natt, och många hade lycka
köra mellan 100-200 Qso´n. OH1XT lär ha kört ca. 20
stycken. Ett flertal ryska stationer 150 och flera SM3:o
över 100 stationer.
Själv lyckades jag bara köra 10 stationer, men det 
berodde på att jag kom igång först 11.00 den 17/11. 
SYND! SM2UVK, Eskil och Lars, SM2GCR var även 
de QRV och körde ett antal nya stationer.
 
 

 

 

 

 

Det kan tänkas att meteorskuren Leoniderna blir ÄNN
BÄTTRE nästa år, och gissa om alla amatörer komme
att bevaka bandet i god tid!! Jag kommer att göra det 
alla fall.

Höstauktionen den 19/11 blev som vanligt intressant o
inbringade ca 1200:- i kassan. TACK ALLA som hade
skänkt material till auktionen!

Klubbaftnarna är som vanligt välbesökta, så om DU in
varit på klubben på ett tag gör ett besök. Vi hoppas få
dig på Lucia-kaffe den 10/12 då det blir gott fika och 
trivsamt i klubblokalen. Ett stort lotteri startas då med 
mycket fina priser - vinstvärdet  överstiger totala intäk
terna!!! Klubben har bara 200 lotter a´ 10 kronor så Du
får skynda dig om Du skall ha chans till storvinst!! Glöm
inte att ta med dig en julklapp till ett värde av 20 :- om
Du vill vara med i julklappsutdelningen.

Boka likaså in den 21 Januari i din kalender, för då ha
Mikael lovat bjuda på ”Radioteknisk Show” i vår klub-
blokal. Det låter kul och spännande eller hur?

Sist vill jag att ni redan nu bokar in FURA´s ÅRSMÖTE
som vi har planerat till den 11 februari 1999.

En liten historia jag fick berättad för mig av Frank 
ZK2FT när han körde från denna ö-grupp.
Han hade endast 100 watt och ville förstås ligga runt 
21295 där expeditionerna brukar ligga. Han bad därfö
en lokal old fellow om han inte kunde flytta 5 kc för att
inte störa EU-signalerna. Det visade sig vara helt 
omöjligt! Denna ”OLD HAM” visade sig vara 85 år 
gammal och han skulle minsann inte flytta på sig därfö
han hade haft dagliga sked på samma QRG i 64 år!!! 
Sådana gossar är inte lätta att flytta på!!!

På återhörande och en riktigt GOD JUL och GOTT 
NYTT ÅR önskar FURA alla sina medlemmar.
73 Mats-Ola SM2CKR.

Örnsköldsvik
Mats-Ola berättade för oss att SK3LH från Örnsköldsv
har varit på besök. De är även intresserade av att få ta
av Aurora. Det tycker jag att de ska få bara de lovar a
komma med egna bidrag till tidningen. Det blir väl kul 
med en SK3LH-sida. Vad tycker ni??
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FURA-sidan December 1998
SM2-möte i Skellefteå
Höstens SM2-möte samlade ett tjugofem deltagare frå
om jag minns rätt: Jokkmokk, Älvsbyn, Piteå, Lycksele
Storuman, Skellefteå och Umeå. Möteslokalen var ho
Skelleftekraft och SK2AU stod som arrangör.
De frågor som främst väckte intresse var PTS nya 
föreskrift och hur skall vi bli flera medlemmar i klub-
barna.
PTS nya föreskrift beräknas gälla från årsskiftet 98/99
Bland det nya är att det kommer bara att finnas två ce
fikatsklasser: 1 och 2. Från SSA har man framfört att d
är logiskt att C+T-amatörer uppgraderas då det nya 
telegrafikravet kommer att vara 25-takt. PTS lär inte 
enligt vad som sägs ha något att invända mot detta. S
kommer fortsatt att ha hand om och ge ut UN och UC
certifikat.

Det nya telegrafikravet bör kunna verka stimulerande f
T-amatörer om möjligheterna att komma ut på kortvåg
banden. På klubbnivå är det därför bra om cw-kurser k
startas som kan ta hand det ökade intresset.
Många klubbar har idag betydande svårigheter såväl 
med vikande medlemsantal som med minskade aktiv-
iteter. Även på SSA-nivå ser man utvecklingen av 
medlemsantalet som ett problem. Därför har man nu s
igång ett projekt som kallas medlemsrekrytering och 
som avser att både få fler medlemmar i SSA och i klub
barna.
Projektet startar samtidigt i alla distrikt med en kurs 
bestående av tre träffar då man får lära sig motivation
konsten att skapa intresse, sätt att rekrytera mm. Sam
digt sker ett arbete med att ta fram ett nytt information
material anpassat till dagens digitaliserade värld. 
Projektet genomförs av SM6CYX, Gunnar och som re
erensgrupp fungerar SM3FJF, Jörgen, SM6KAT, Solve
och undertecknad. Vi är alla mycket glada för synpunk
ter.
Gemensam sommaraktivitet i SM2? Det var en annan
fråga som diskuterades under mötet. Tanken är att 
arrangemanget skulle kunna bidra till ökade aktiviteter
och engagemang. Vi får se vad det blir, annars har ju 
FURA sin Buberget fieldday…..
Med stor sannolikhet kommer det att anordnas ett nyt
distriktslotteri för att distriktskassan skall få ett nödvän
digt tillskott.
Ja, det här var något taget helt ur minnet från SM2-
mötet. Efteråt samlades de som ville ute i SK2AUs fin
klubbstuga i Rönnbäcken där klubben serverade kaffe
med dopp.
Nästa möte hålls i mars i Storuman med Älvsbyn som
reservplats.
(Bo Nilsson, SM2PYN, DL2)
 

 

 

 

Sekreteraren har ordet
Jaha! så var jag här och ska försöka klottra ner något 
tigt då. Redaktör’n alltså, men nu iklädd rollen som 
sekreterare för FURA’s styrelse.
Det var ju meningen att jag skulle nämna det där om 
Luciafirandet, Mickes radiotekniska show och årsmöte
Hehe.. Nu bar det sig inte bättre än att Mats-Ola “den
boven” hann före, men det gör ju inget. Huvudsaken ä
ju att det blir nämnt. Han glömde dock några saker so
jag då kan berätta för er.

Universitetskurs
En fem-poängs radiokommunikations kurs har startat 
universitetet med ett antal intresserade elever. En av d
skyldiga... inblandade menar jag, är Daniel/SM2VEC 
som, om någon frågar, säkert kan lämna ytterligare 
information om detta.

Kepsar
FURA har fått ett erbjudande av ett nystartat företag i 
Vännäs att köpa snygga kepsar av god kvalitet med 
CALL och Namn broderat på framsidan till ett bra pris
Rune/EKA hade med sig ett demoex. på senaste sty-
relsemötet som vi andra lite avundsjukt fick beskåda. 
Det roliga för oss andra var dock att killen som broder
inte var riktigt vaken när han gjorde “demot” till Rune. 
Klockan var visst enligt Rune, långt efter läggdags och
resultatet blev tydligen därefter. På kepsen stod det:

SMZEKA
Rune Grundström

Vi kan dock lova att det inte kommer att bli fel på dom
kepsar som vi beställer om det nu blir något av det. H
av er till Rune/EKA om ni är intresserade av en keps. 
Priset landar på ca: 85 kronor.

Julvitsen
Som alla piloter får Jultomten reguljära besök av Inter
nationella FlygInspektionen, och det var dagarna före 
som IFI kom på besök upp till Nordpolen.
Jultomten väntade besöket, och hade därför sagt åt n
sarna att ha släden och renarna i topptrim.Tomten tog
fram sin loggbok och såg till att alla hans papper var i 
ordning. Tillsyningsmannen gick långsamt runt släden
Han kollade renarnas seldon, landningsställen och 
Rudolfs mule. Med yttersta noggrannhet räknade han
över Jultomtens vikt och balanseringen av den enorm
lasten. Så var de klara för testkörningen. Tomten hop-
pade upp i släden, spände fast bältet och kollade 
kompassen. Tillsyningsmannen hoppade in vid sidan 
Tomten som blev lite förundrad då han såg att tillsyn-
ingsmannen hade ett hagelgevär med sig.
"Vad är den där bra för?" frågade Tomten undrande.
Tillsyningsmannen flinade och viskade:
"Det här får jag egentligen inte tala om, men vi ska tes
hur det går om du förlorar en motor vid starten!"

God Jul och Gott Nytt År på er allihopa!!
Önskar sekr. Lars-Ove / SM2WEW
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STARK-sidan

STARK’s Årsmöte 1997
STARK hade årsmöte den 6 April 1997. Mötet lockade 7 deltagare och hölls i Boksjöns bygdegård.
Styrelsens sammansättning.
Ordf: Jan Egil/SM2UWM
V. Ordf: Thure/SM2MPL
Sekr. Erik/SM2UYK
Kassör: Thure/SM2NDK
Ledam: Ivar/SM2TEC
Suppl:
Revisorer: Sven Göran SM2GRZ samt Esther Gustavsson
Valberedning: Katti/SM2UYI samt Christer/SM2VSX
Akivitetsk: Daniel/SM2VEC samt Jonas/SM2VSD

Styrelsemöten.
Under året har ca. 3 styrelsemöten avhållits.
Täta radio och telefonkontakter har hållits mellan styrelsemedlemmarna.

Kurser.
En cept 2 kurs påbörjades vid Storumans FHSK. Den är ej avslutad.

Storumandagarna 1997.
Helgen den 27-29 Juni gick den årliga marknaden Storumandagarna av stapeln. STARK fanns som vanligt repre
senterade med gissningar på stocken för de stora och björken för de små, utöver detta sålde vi också dricka.

Stocken & Björken.
I år vägde stocken 592 kg. Den gissade medelvikten var så låg som 454 kg. Björken vägde i år 14,8 kg.
Det lämnades in 171 gissningar på stocken ganska jämt fördelade över de tre dagarna som Storumandagarna p

Marknadsmilen 1997.
Under lördagen skötte STARK radiosambandet på den årliga tävlingen Marknadsmilen för tredje året. Här bidrog
4 personer som först skötte överföring av efteranmälningar via packetradio. När tävlingen sedan startade hade v
tering från förstabilen samt förvarning från två ställen på banan. Radiosambandet var uppdelat i två delar, den fö
delen var överföring av efteranmälningar på data via radio och den andra delen var förvarningar och rapporter u
banan. Sambandet totalt gick helt problemfritt utåt mot arrangörsklubben Storuman RC som var mycket nöjda oc
anmälde att de ville ha hjälp nästa år också. Den ersättning som STARK fick för radiosambandet var reklam i et
mationsblad, reklam av speakern i högtalarna, ett tack i Storumanbladet av Storuman RC samt batterier till våra 

Deltagare i sambandet.
• SM2JAP - Rune Ludvigsson
• SM2UYN - Konrad Persson
• SM2VEC - Daniel Stenvall
• SM2VSD - Jonas Lidgren
• SM2VSM - Jonas Birmé

Radiosamband vid Tärnavirveln 1997.
Lördagen det 12 April klockan 11.00 gick starten för det årliga skoterlångloppet Tärnavirveln. STARK stod som v
för radiosambandet som bestod i förvarningar och säkerhetssamband, i år behövdes 8 stationer.
Som tur var så slapp STARK rapportera några olyckor bland de tävlande, däremot fick en åskådare ambulanshjä
han huggit sig i benet med en yxa.

För Starks räkning deltog följande i sambandet:
• SM2GRZ - Sven-Göran, Sambandscentral
• SM2LEV - Ulrich, Säkerhet och Ambulans
• SM2MPL - Ture, Förvarning och protokoll
• SM2OJZ - Mats, Rapportering och protokoll
• SM2PWB - Kaj, Skoterchaufför
• SM2UYK - Erik, Säkerhet
• SM2VEC - Daniel, Säkerhet och kontroll
• SM2VSD - Jonas, Säkerhet och kontroll
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Medlemsantal
Under 1997 har klubben haft ca: 30 betalande medlemmar.

Alujobb
Under året har Caj SM2PWB arbetat för STARK som Aluarbetare. Se bilaga.

Aktiviteter

Rävjakt med scouterna i Hemavan
I samråd med scouterna i Hemavan så fann vi att det fanns intresse för att anordna en rävjakt. Utrustning lånad
Umeåamatörer. Efter en testjakt så samlades vi i Hemavan på SMU gården där vi instruerade ungdomarna hur 
hanterade utrustningen. Sedan började en spännande jakt. Jakten avslutades av ett frosseri i korv av både barn
amatörer. Intresset var stort bland både barnen och en del av de anställda på SMU.
Vi som ordnade och deltog i detta var Sm2uyk, Sm2tec, Sm2pwb, Sm2ndk, Sm2grz.

Radiosamband under Luspenloppet 1997.
Söndagen den 13 april skötte STARK förvarningen under den årliga skidtävlingen Luspenloppet i Storuman. I år
rade drygt 370 skidlöpare mellan 8 och 21 år Starks förvarningskontroll under de fyra timmar som tävlingen höll
Ersättningen för detta var batterier till stationerna, mat efter tävlingen samt fin reklam för STARK i startlistor och
speakern i högtalarna. Skidtävlingen Luspenloppet arrangeras av SIK Skidor (Storumans Idrotts Klubb) och är d
ungdomskidtävlingen under vintern.
De från STARK som skötte förvarningen var:
• SM2UYN - Konrad Persson
• SM2VEC - Daniel Stenvall
• SM2VSD - Jonas Lidgren
• SM2VSM - Jonas Birmé

STARK på internet.
Sedan sommaren 1996 har STARK en egen hemsida på internet som är konstruerad av Daniel Stenvall: SM2VE
Adressen är http://www.acc.umu.se/~sm2vec/stark/
Hemsidan kostar inte STARK någonting då den ligger på Umeå Universitets teknologsektions www-server.

STARKs bildspel.
STARK har ett bildspel med 21 amatörradiobilder från Storuman.

Radioamatörer med hemsidor i Klubben.
• SM2LEV Ulrich Ibsch, Åskilje
• SM2TEC Ivar Olofsson, Hemavan
• SM2UWM Jan-Egil Hemfjäll, Storuman
• SM2UYK Erik Johansson, Tärnaby
• SM2UYN Konrad Persson, Storuman
• SM2VEC Daniel Stenvall, Skarvsjöby
• SM2VSD Jonas Lidgren, Storuman
• SM2VSM Jonas Birmé, Storuman
• SM2WLT Robert Östhagen, Tärnaby

Ny repeater i Storuman.
Nu har det kommit upp en ny R5a i Storuman. På Skärtorsdagens förmiddag (den 27/3) som Jan Egil, SM2UWM
Gunnar, SM2NZK startade SK2RMR inne i klubbstugan på Stenseleberget. Numera sitter repeatern i den 30 me
mast som vi äger på toppen av Stenseleberget. Antennen är en stackad 5/8 antenn som sitter i toppen av maste
ten är cirka 8W. Repeatern är den som tidigare suttit i Sorsele men har tack vare SM2KOT genomgått en rejäl u
ning. Eftersom repeatern kommer att användas i den nya Blåvägenlänken sitter det också fyra stackade dipoler f
i masten.

Blåvägenlänken.
Den nya repeatern på Stenseleberget ingår som en del i den nya Blåvägenlänken mellan Umeå och Storuman, 
jekt är ett samarbete mellan FURA i Umeå, LYRA i Lycksele och STARK i Storuman. Samordnade och ansvarig
Mikael, SM2KOT, i Storuman är det Jan-Egil, SM2UWM som ansvarar för arbetet med våra repeatrar. Lördagen
4 genomfördes det första QSO:t över Blå Vägen länken.

Tärnaby Marknad
För första gången så provade vi lyckan under Tärnaby marknad.
Med ett förtält, bord plus lite hoplånade saker erbjöd vi marknadsbesökarna att köpa dricka samt att fylla i ett frå
mulär. Priserna var sponsrade från olika företag i Tärnaområdet. På plats fanns även radiostationer för kortvågs
samt på 2 metersbandet. Sammanfattningsvis var det en lyckad marknadshelg. Förslagsvis bör vi vara på plats 
1998.
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Här kommer lite urdrag ur vårt årsmötesprotokoll för 1998.

Val av styrelse
a) Till ordförande i 2 år väljs SM2UWM Jan Egil.
b) Till kassör i 2 år väljs SM2NDK Thure.
c) Till styrelseledamot i 2 år väljs SM2TEC Ivar
d) Till revisor i 2 år väljs SM2GRZ, Sven-Göran och Ester Gustavsson.
e) Till styrelsesuppleanter i 2 år väljs SM2JAP Rune, SM2TEF Per Johan, SM2OJZ, Mats, SM2VSM Jonas.
f) Till valberedningen 2 år väljs SM2VSX Christer, SM2WPQ Anna.
g) Till aktiviteskommité i 2 år väljs SM2VEC Daniel, SM2PWB Caj.

Verksamhetsplan
En muntlig plan som innehöll aktiviteter som:
• Tärnamarknaden, SM2PWB svarar för att kallelse till förmöte sker i tid.
• Storumandagarna., SM2VEC svarar för att kallelse till förmöte sker i god tid.
• Scoutsamarbete, på begäran.
• Repeater SM2PWB och SM2GRZ fortsätter med att kolla eventuella placeringar.
• Packetnoden, SM2UYK och SM2TEC ser till att den reparerade noden kommer på plats på laxfjället.
• Kursverksamhet på begäran.
• Iordningställa klubblokalen i Laisholm, Tärnaby Ansvarig SM2UYK.
• Fler medlemsmöten/styrelsemöten, sammankallande SM2UWM och SM2UYK.
• 20 års jubileum Storuman Tärnaby Amatör Radio Klubb. Ansvariga ALLA.

20 Års jubileum
I år är det 20 år sedan klubben bildades.
För att planera inför detta jubileum beslöt årsmötet att vi samlas i Umnäs den 16/5 1998 till ett styrelsemöte.
Sammankallande för mötet är Erik/Sm2uyk och Jan Egil/sm2uwm. 
I samband med Storumandagarna så genomfördes en Jubileumsmiddag där ett tjugotal medlemmar träffades o
tillsammans. 

Klubblokal Tärnaby
Arbete fortsätter med att iordningställa de lokal vi får hyra i Laisholm.
Sm2uyk kollar med fastighetsägaren angående avtal för hyran av lokalen och eventuellt om placering av en mas
ning till lokalen.

Repeater R2
R2:an är nu klar för drift och det som nu saknas är ett lämpligt QTH, Sm2pwb fortsätter att finna ett lämpligt såd
Sm2uwm fortsätter att ta kontakt med Comviq angående masten på Laxfjället.
Sm2uyk tar kontakt med Göran angående filter, slutsteg och antenner.
Sm2ndk kontaktar sm2grz och sm2pwg för att samordna igångsättandet av R2:an eventuellt i samråd med sm2
Paul Mörtsell. 

Ja det var lite från årsmötet.......!
Du hittar våra senaste Starknytt under: http://home.bip.net/sm2uyk/starknytt.htm

Lite information från Distriktskassekassören. 
I dagsläget så har Distriktskassan ett saldo på 5227,70 kr. Då är inte räntan för 1997 medräknad samt inte ett b
bidrag till STARK- Storuman Tärnaby Amatörradio Klubb. 
I ”regler för SM2-Distriktskassa” står följande: 

Ändamål 
SM2- Distriktskassa skall användas till: 
• Ändamål som befrämjar amatörradioverksamhet inom SSA:s distrikt 2 (SM2)
• Stöd till ungdomar och handikappade som är intresserade av amatörradio. 
Detta innebär att det finns möjlighet att söka bidrag ur Distriktskassan till ändamål som överensstämmer med D
triktskassans regler. 
Det är naturligtvis inte förbjudet att lämna bidrag / donationer till kassan. Dessa sättes in på konto 1582 43 2808
dbanken. Skriv: ”bidrag till Distriktskassan” samt avsändare på blanketten. 
Kanske vi skulle utlysa en liten tävling: Vem lämnar största donationen till Distriktskassan??? 

Ha en trevlig jul önskar: SM2UWM Jan-Egil Hemfjäll
Elbrev: jan@egil.nu
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144 - 432 Mhz Preamp with the FHX35LG
Här kommer en byggbeskrivning på en kanonbra preamp som Mats-Ola/CKR har hittat på internet.

The schematic and the suggestion for this good and easy to build preamplifier good for the EME use also come 
Yoshiro, JA4BLC who does not need any presentation. 
He sent me a working prototype which I replicated with the same good result . 
Due to the little dimensions a adapter for the fet is recomended even if it is not necessary if you have good eyes
steady hands. 
The adapter is made of a little piece of single side copper fiberglass or teflon board, on were are cutted four "isla
were to solder the fet.
I built my prototypes into a commercial 50x50x30 mm box, the position of C2 and L1 is not critical, only the two 
partments must be RF sealed, you can solder a finger stock on the divisory wall. 
I completely closed the output side with a square of 5mm thick conductive foam used for cmos protection, this s
some self-oscillation problems I found on the 432 Mhz one. 
The results should be about 20 db gain and 0.3 - 0.5 db NF with a drain current abt. 10-15 mA. 
More to come soon ... Heat up your Iron !

För mer info om se http://www.qsl.net/ik5qlo/pre432.html

Annonser

SÄLJES KÖPES BYTES SKÄNKES

YAESU FT 1000 MP/AC
Köpt 980906
Utrustad med:
TCXO-6 (1400:-)
INRAD MOD (600:-)
Pris 23000:- eller seriöst 
bud. Nyskick!
Nicklas/SM2VHD
090-125104

Interface Kenwood IF-10b 
köpes omgående.
Nicklas/SM2VHD
090-125104

Bird view of the tiny box

Enlarged view of 432 Mhz preamp


