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Länge sedan sist, men nu kommer i alla fall ett 
FURA-blad. Jag som redaktör har flera gånger 
fått frågan varför det aldrig kommer något 
Aurora-blad. Vad svarar man på det? Jo! Varför 
skickar ni inte in något som jag kan skriva 
om?. Det är helt enkelt bidragsbristen som är 
orsaken och jag varken hinner eller vill sitta 
och jaga runt efter material alldeles själv.

I övrigt kan Fura meddela:
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Fura startade med klubbverksamheten på tisda-
gar och torsdagar samtidigt som skolorna star-
tade i mitten på Augusti.
Några nya ansikten har letat sig dit också tack 
vare vårt deltagande på Stora Nolia där Fura 
hade en egen monter i ungdomslandet där vi 
visade upp oss och ivrigt berättade för alla för-
bipasserande vad amatörradio är.
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De som ofta besöker klubblokalen har fått en 
egen nyckel (10 st.) så att de ska kunna ta sig 
in. Ni övriga får nöja er med att använda den 
porttelefon som vi ska sätta upp utanför loka-
len.

Vidare kan också meddelas att ��	
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�����  Det är ganska många nycklar ute på 
vift och de som har en sådan och nästan aldrig 
kommer upp på klubben uppmanas att åter-
lämna dessa till Jan - SM2SXI.
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Jag vet inte hur stor besöksfrekvensen på 
Fura’s hemsida är men av gästboken att döma 
så är det inte många som skrivit i alla fall. En 
räknare kommer att implementeras inom kort 
mest bara för skojs skull.
Adressen till hemsidan är : www.sk2at.eu.org
Mailadressen för er som vill komma i kontakt 
med Fura är sk2at@orexis.se
Redaktör: SM2WEW, Lars-Ove Bygdell Tel: 090-32985
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En ny dator har installerats på Bräntberget - 
SK2AT-2 eftersom den gamla “räser’n” inte 
längre ville vara med. Nu sitter det en vässad 
486’a där uppe och allt fungerar som det ska.
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Höstens programpunkter är inte så många men 
kan väl ändå vara värda att nämna.


���'����������) den 22/9 har redan varit 
och Fura visade upp sig utanför OBS stormark-
nad.

*+#!�'�������,�"�����) Uppföljning av 
rekryteringskampanjen kommer att diskuteras 
och eventuellt så kommer en ny vice DL2 att 
utses. Start för mötet är kl. 10.00 
Vi kommer även att ha en loppmarknad, fika 
och Wolfgang från SRS kommer upp och 
demonstrerar och försäljer grejor och utrust-
ning.
Är det något speciellt du vill se ur SRS sorti-
ment föreslår vi att du ringer till Wolfgang och 
ber honom att ta det med sig upp till Umeå.
Tel.: 054-67 05 00

�'���-�����) Fura kommer att hålla en höst-
auktion någon gång under november. Håll 
ögon och öron öppna för information via bulle-
tinen.

.-���/���) Det sedvanliga Luciafikat kommer 
att äga rum den 13/12 uppe hos Fura där alla 
som vanligt är välkomna att närvara.
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Teknik och telegrafikurser kommer att startas i 
mitten av oktober. Känner du någon som är 
intresserad av hobbyn? Be då denne att ta kon-
takt med oss eller meddela oss så att vi kan 
kontakta denne person.

Anmälan lämnas snarast till Mats-Ola/sm2ckr 
på tel. 090-127404.

Passa på att uppgradera ditt Klass 2 till ett 
Klass 1 certifikat. Kravet är numera bara 25-
takt på CW.
E-mail: sm2wew@svessa.se
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SSA hade beslutat att lördagen den 22 septem-
ber skulle vara “Amatörradions dag”. Under 
“Amatörradions dag” skulle det över hela 
Sverige hållas en rekryterings- och PR-kam-
panj för den trevliga hobbyn “amatörradio”. 
Intresserade klubbar kunde beställa nytt mate-
rial från SSA, (broschyrer, affischer, m.m.). 
Fura med Rune/EKA som organisatör beslu-
tade att vi skulle hålla till i köpcentrat vid OBS 
på Ersboda där det alltid passerar många män-
niskor på lördagar. Med en enkel antenn för 14 
MHz kunde SK2AT demonstrera PSK 31, 
RTTY, CW och även köra ett och annat QSO 
på SSB. Många visade intresse för hobbyn och 
ett stort antal broschyrer delades ut, så vi hop-
pas väl att det dyker upp några nya radioamatö-
rer så småningom.
Som ett första försök att sprida reklam för hob-
bynanser Fura att det var ett lyckat försök, och 
till ett annat år kan SK2AT vara QRV igen med 
kanske bättre antenner. Antenner i all ära men 
det viktigaste är nog ändå att prata för “varan”! 
Tack alla ni som hjälpte till denna vackra höst-
dag.

Mats-Ola - SM2CKR
Redaktör: SM2WEW, Lars-Ove Bygdell Tel: 090-32985
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Passningen innebär att Du ansvarar för att kaffe och bröd 
serveras under kvällen, att Du hämtar ev. post samt

att Du tar hand om ev. gäster.

9HFND 7LVGDJ 7RUVGDJ

34 21/8 SM2--- 23/8 SM2---

35 28/8 SM2MQL 30/8 SM2PYN

36 4/9 SM2UVJ 6/9 SM2WEW

37 11/9 SM2CFG 13/9 SM2DCU

38 18/9 SM2OQP 20/9 SM2KOT

39 25/9 SM2SXT 27/9 SM2AZG

40 2/10 SM2DR 4/10 SM2JSX

41 9/10 SM2SUM 11/10 SM2UVK

42 16/10 SM2KXJ 18/10 SM2DXH

43 23/10 SM2VHJ 25/10 SM2OXB

44 30/10 SM2XEV 1/11 SM2VJX

45 6/11 SM2SXM 8/11 SM2VHB

46 13/11 SM2HTI 15/11 SM2CKR

47 20/11 SM2EKA 22/11 SM2AQT

48 27/11 SM2XBP 29/11 SM2OKD

49 4/12 SM2WLS 6/12 SM2XBQ

50 11/12 SM2VHD 13/12 LUCIA

51 18/12 SM2WTV 20/12 SM2WTY
E-mail: sm2wew@svessa.se


