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Hej på Er alla.
Äntligen får ni några rader från oss i FURA. 
Varför det har dröjt så länge sedan sist får vi 
väl skylla på den mänskliga faktorn, alla har så 
många ”järn i elden” och tiden räcker tydligen 
inte till.

Som de flesta vet så har vi avslutat flyttningen, 
d.v.s. allt är nu på plats i vår klubblokal Aktris-
gränd 31. Det blev kanske lite trångt i vårt för-
råd, kök eller verkstad vad vi nu ska kalla detta 
rum, men får vi göra en genomgång av allt på 
förrådshyllorna så kanske det löser sig med 
trångboddheten.

Antennerna till klubbstationen är nu på plats. 
Det blev på HF: vert. R7, 160 mtr. Deltaloop 
fäst i fabriksskorstenen!!! Den senare måste 
kortas lite grann och borde då fungera bra på 
flera band. VHF/UHF : 2*15 el. cue-dee (144), 
2*21 el. F9FT (432), och 1*68 el l.y. (1296). Vi 
har lågförlust coax till alla VHF/UHF anten-
nerna och de tycks fungera ganska bra även om 
vi har lite ståendevåg på 144Mhz. Separata 
HF-steg (144/432) sitter uppe på ant. masten, 
och switchas automatiskt från tranceivern. Jag 
vill speciellt tacka Kurt/DXH, Janne/SXI för 
deras arbete, men inte glömma alla andra som 
har hjälpt till vid olika tillfällen med detta pro-
jekt. Vi hoppas nu att radiostationerna ska 
köras och att signalen SK2AT skall höras flitigt 
på banden.

När detta skrivs så har loggen för NAC-testen 
432 Mhz just skrivits ut, och det blev impon-
erande många rutor som kördes. Vad sägs om 
QSO´n till UA3 på 70 cm via tropo! Det blev 
33 kontakter, 24 rutor och längsta avstånd 1415 
km!!! Kurt/DXH körde ännu mera så han slår 
oss nog som vanligt. Finns det ingen i klubben 
som är intresserad av att köra VHF/UHF-test-
erna från SK2AT? Hör av ER.

Vår cluster och packet nod på Mariehem fick 
klubben hastigt och lustigt plockat ner för ca. 
en månad sedan. Stationen störde ut några LPD 
utrustningar bl.a. ICA´s inlastningsportar, så 
eftersom vi saknade kontrakt på stationsplatsen 
så blev det flyttning. Tack Roland/DR, Peder/
SUM och Janne/SXI för ett snabbt jobb. Den 
nya Clusternoden kommer att sitta uppe på 
Bräntberget där vi tidigare hade SK2AT-2 och 
nu får vi ”direktlina” ut till internet . Det blir en 
mycket bra lösning, som vi hoppas skall till-
fredställa alla. Det är lite datorjobb som åter-
står av Lars-Ove/WEW.

JOTA, scout radioaktivitets helg, gick av 
stapeln helgen 18/19 oktober, och vi hade 
planer på aktivitet även från SK2AT, men p.g.a. 
av andra aktiviteter hos scouterna gick det ej att 
genomföra.

Som de flesta känner till så slopas CW-kravet 
för klass 1 licensen fr.o.m. 1 januari 2004. 
Detta kommer att innebära att alla klass 2 
amatörer får chans att köra på kortvåg. För att 
förbereda alla för detta steg,så planerar vi att 
ordna en temakväll torsdag 27/11, där praktiska 
tips, QSO-teknik etc. kommer att diskuteras. Vi 
hoppas att många ”2-or” dyker upp.

Lilla Julafton eller Luciafirandet äger rum tors-
dag 11 dec. och vi hoppas den kvällen blir lika 
trevlig som det är brukligt. 

Ja det var allt för denna gång, men jag passar 
på att rekommendera ett besök i klubblokalen, 
där Du alltid träffar trevliga ”hams”!

73 önskar Mats-Ola   SM2CKR 

PS.
Vi har begagnade antenner till salu hos SK2AT. 
Det finns allt från stora beamar 4 el. (14 Mhz), 
3 el. (21 och 28 Mhz) till 17 el.( 70 cm) . Vi har 
flera av de senare som är över efter clusterflyt-
ten. Kom och titta och ge ett bud så kanske du 
också blir ”aluminiumpamp”.  DS.
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Peder/SUM tipsar om DX-expeditioner:

Nov 23-Dec 07 T32
East Kiribati alla band och moden av ett antal 
operatörer från Usa.

Nov 24-Dec 15 TO5
Juan de Nova/Europa det femte mest efterfrå-
gade dxcc-landet av 8 st franska operatörer. 
Alla band och moden, 3 stationer igång.

Dec 04-Dec 17 5T5
Mauretanien ett antal japaner på ledig tid mest 
kvällar.

Jan 28-Feb 15 4v200yh
Haiti av tyska operatörer specialcall.............
Tyvärr är den emotsedda exp. 3Y0 till Peter 1 
uppskjuten till 2005.

Feb13-Feb 25 ZK3
Tokelau av ett gäng italienare.

Mar16-Apr 12 3B9
Rodrigues isl. Ett stort gäng ops. med upp till 
15 stationer igång samtidigt.

Apr 04-Apr 16 T33
Banaba isl. 15-16 operatörer alla band och 
moden.

Vidare att informera om kan väl vara att 
SK2AT har fått en förfrågan om vi är intresse-
rade av att ställa upp och sköta radiosambandet 
under SM-Rallyt som går av stapeln sista fred-
agen och lördagen (27-28/2) i Februari 2004.
Vi har lovat återkomma inom kort så om ni är 
intresserade att delta får ni gärna meddela detta 
redan nu till Mats-Ola/CKR

Janne/SXI har några saker till salu

Kenwood TH-21E Handstation 144 MHz.
1/0.5W tumhjul för frekvensändring. 1750 Hz 
tontuta trasig. ligger lite fel i frekvens i motta-
garen. Acc är modifiread för yttre DC-matning 
10-35V. Pris: 400:-

Ring Janne på: 010-6814808
NMT 450 mobiltelefon handmodell typ Nokia 
640. komplett med 12/24/220V laddare samt 
instruktionsbok. Pris: 1500:-

Ring Janne på: 010-6814808

Passningslista för våren 2004

PSE! Meddela om Du inte kan eller byt!

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.
VeckaTisdag  Torsdag  

     

3 13/1 SM2EKA 15/1 SM2SXM

4 20/1 SM2CKR 23/1 SM2HTI

5 27/1 SM2XVV 29/1 SM2AQT

6 3/2 SM2VHB 5/2 SM2JSX

7 10/2 SM2XBQ 12/2 SM2WLS

8 17/2 SM2MQL 19/2 SM2NOG

9 24/2 SM2DCU 26/2 SM2WTY

10 2/3 SM2UVJ 4/3 SM2OKD

11 9/3 SM2SXI 11/3 SM2CFG

12 16/3 SM2VHB 18/3 SM2KOT

13 23/3 SM2SXT 25/3 SM2DXH

14 30/3 SM2DR 1/4 SM2VHJ

15 6/4 SM2VJX 8/4 SM2MJC

16 13/4 SM2KXJ 15/4 Skärtorsdag

17 20/4 SM2CKR 22/4 SM2OXB

18 27/4 SM2XVV 29/4 SM2UVK

19 4/5 SM2WEW 6/5 SM2PYN

20 11/5 SM2DJK 13/5 SM2OQP

21 18/5 SM2WLS 20/5 Kr.him.f.d.

22 25/5 SM2WEW 27/5 SM2AZG

23 1/6 SM2HTI 3/6 SM2MQL

24 8/6 SM2AQT 10/6 SM2SXI


