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Ordförar’n har ordet ...

Hej i hösten. 

Vi hade börjat att snickra på ett FURA-blad i början 
av sommaren där jag skrev det som finns under detta 
’ord’. Men bladet fastnade i sommarvärmen, nåja….
Sommaren gick som vanligt fort, jag har varit dåligt 
aktiv så jag kan inte berömma eller fördöma 
konditionerna på banden. Vad jag hört så börjar en del 
misströsta i devisen ’även solen har sina fläckar’….hi.
Nåja det kommer nog att komma igång igen. Vi kan ju 
i alla fall inte ha påverkat solens fläckar miljömässigt 
från jorden i alla fall!
QSL-korten för SM200PAX är nu tryckta och håller 
sakta men säkert på att skickas ut, i första hand till 
dem som vill ha direkt QSL. Så här ser det ut :

Nu är det snart slutet av september och jag hoppas att 
så många som möjligt av oss kör SAC-testen!
73 tillsvidare! Vi lär höras!
Rune SM2EKA

Ordförar’n har ett gammalt ’ord’ ….

(Beklagar, kanske lite inaktuellt, skulle ha varit infört i 
sommarnumret som aldrig kom ut…. )

Hej i sommarvärmen som dök upp efter midsommar. 
Har just återkommit efter nio nätter i husvagn tur och 
retur Eskilstuna. Det blev nästan ingen mobil radio. 
Jag har 706an med AH4-tuner samt mobilvippor för 
80 40 20 men den sociala biten med familj och vänner 
prioriterades. Däremot kunde jag konstatera att 80 m i 
ett villakvarter idag inte är kul. Konstant störnivå S7-8 
hela tiden där vi var parkerade på garageuppfarten.

Inte undra på att Micke SM2O får sälja en hel del 
fjärrstyrningar av riggar via Internet. Men då krävs 
förstås att man har någonstans att placera riggen som 
skall styras.

Angående aktivitet så har 6 m tydligen redan haft 
många fina öppningar. På klubbens avslutningskväll 
körde SK2AT med Per vid ratten rekordpoäng på 
NAC 6 m testen med EA8 i topp. Många är idag
aktiva och fler kommer, bl.a. undertecknad som 
hoppas få upp min 6 m beam under sommaren.

Tyvärr regnade RPO-kvällen bort men jag hoppas att 
vi till hösten gör ett nytt försök med Timo CVH och 
Kurt DXH som rävjaktsledare.

SM200PAX luftas också flitigt. På den senaste tiden 
mest på 6 m. Meddela Per LIY eller undertecknad om 
och när ni skulle vilja ha tillgång till signalen. 

Glöm inte att svara på alla amatörer som passerar vårt 
repeaterområde och ropar upp. Ni vill ju säkert själva 
gärna att någon svarar när ni passerar någon stad! 
Kom ihåg att repeatertrafiken i första hand skall gå 
mellan mobil-mobil och mobil-fast! Fast till fast trafik 
över repeaternätet skall ju endast vara av kortvarig 
karaktär. Försök att nå varandra på direkten, 
alternativt ta telefonen till hjälp!
Har ni hört detta förut? Vilken härlig hobby vi har! 
Pratade via repeatern med SM3VTS Magnus på väg 
söderut med aktiverad APRS så man kan följa honom 
på Internet, lite senare hör man Lennart SM2CGF 
aktiv på AntikModulering, förlåt AmplitudModulering 
(AM) på 80 meter. Man pratar om skärmgaller-
modulering, push-pull och sånt…finns inte i nåt 
datalexicon, hi! Härligt!

Ni alla medlemmar skall ha ett stort tack för den 
gångna vintern och jag vill verkligen önska er alla en 
riktigt fin sommar med kärlek, glädje, skratt och 
amatörradio så klar. 

En del av oss kommer att träffas i Burträsk SJ2W i 
början av juli och en del i samband med OT-mötet den 
22 augusti. Regelbundna klubbmöten drar vi igång i 
början av september igen.

Rune SM2EKA ordförande FURA
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Fieldday hos SJ2W 4 juli 2009

Skrivet av SM2EKA

Mikael SM2WMV (SJ2W)

Lördagen den 4 juli hade FURA ordnat en träff hos 
Mikael SM2WMV med contestsignalen SJ2W. Hans
QTH sedan ca ett år tillbaka är ett inköpt hemman
dryga halvmilen från Burträsk, en bit in i skogen långt 
från grannar. Mangårdsbyggnaden är från 40-talet och 
delar av den gamla ladugården från 1900-talets början. 

Mangårdsbyggnaden med 10m antenn till höger

Målsättningen Micke har är att bygga upp ett QTH 
med stationer och antenner som med råge skall kunna 
hävda sig mot liknande storsatsande contest stationer i 
Europa. Idag har han en 4-square för 80 meter som 
varit igång dryga halvåret. De som kört med den 
antennen vidimerar att ’den går som spjut’.

4-square för 80 meter

Ett antal ’Bävrar’ imponerar också. Det stora projektet 
är 60-meters masten med bl.a. 6:a över 6:a över 6:a på 
20 meter. Hela antennanläggningen med styrningar, 
stationer etc. skall ses som ett projekt klart i god tid 
innan kommande solfläcksmaximum. Inte att 
förglömma på antennsidan är SM2LIYs hemsnickrade 
6 m QUAD på husets skorsten!

Trots lite tveksamt väder (nåja vi slapp regn!) kom 
mellan 20 – 25 personer under dagen förbi och tittade 
och fikade och frågade och undrade och undersökte. 

Micke tog emot oss med stora famnen, var positiv och 
glad och visade med stor entusiasm sin anläggning. 
Även Per SM2LIY som numera rätt ofta är där uppe 
var en duktig guide!

Deltagarna samlas hos SJ2W

Några av besökarna var CFG, BJS, EKA, SE2T, 
DMU, HTF, MZF, JCG, OKD med xyl, FUM, FQB 
med xyl, XQB, XJP, SA2or BCO, YLM, AWO o AXJ  
samt förståss WMV och LIY. Men vart var SKRA-
folket? Dom hade också fått inbjudan.

Ett stort tack till Micke som dessutom sponsrade allt 
fika! Vi återkommer gärna igen och lycka till!

Jamboree On The Air i Vindeln

Mats SA2AWO 
kommer att aktivera 
JOTA hos Scouterna i 
Vindeln under JOTA-
helgen den 17-18 
oktober. Scouterna i 
Vindeln har en vilande 
signal SK2TT som de 
KANSKE får aktiv 
igen! 

VEM aktiverar JOTA 
i Umeå???
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NOSTALGI! 

Skrivet av SM2EKA

Vi var ett antal medlemmar som var och besökte 
Kurt SM2DXHs gamla härliga radiosamling den 
3 september. Själv har man varit med i 
amatörradion i mer än 45 år. Då har man ju 
självklart många minnen. Några bilder från 
besöket finns på en annan plats i detta nummer

Leif SM3COZ (nu  SM3RL) mopedmobilt med RA-200

Häromkvällen när jag bläddrade i ett gammalt 
fotoalbum hittade jag ett kort som framkallade 
många minnen. Kortet föreställer dåvarande 
SM3COZ, Leif (numera SM3RL) i Härnösand.
Bilden är tagen ungefär 1965. Ni kan nog se att 
Leif har en RA200 med marschantenn på ryggen. 
Jag minns att han körde på 80 m AM men att dels 
räckvidden var precis inom Härnösand samt att 
batteriet inte räckte så länge. Dessutom var det 
säkert halt med rem-moppen.

SK2SHF – 23 och 13 cm fyren

SK2SHF - FURA's fyr för 23 och 13 cm är åter QRV.
Efter ett ha varit QRT i 6 månader så har fyren 
äntligen fått ett nytt QTH. Den är placerad utanför 
Vännäs, väster om Umeå. Ruta JP93vu.

Frekvenserna är 1296.985 MHz och 2320.985 MHz

PASSNINGSLISTA HÖSTEN 2009

Som Klubbvärd ansvarar Du för följande 
uppgifter under kvällen,

- att klubblokalen är öppen från ca 18.30
- se till att fika serveras
- städa efter fikat

Nycklar finns att låna hos bl.a. SM2WLS, SM2LIY, 
SM2DXH och SM2CKR.
Har du ytterligare frågor eller funderingar kontakta då 
någon av SM2CKR, SM2DCU eller SM2EKA för 
information.
OBS! Byt med någon annan på listan om tiden Du fått 
inte passar.
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FURA Old-Timer träff 22 augusti

Den av Bertil SM2BJS anordnade OT-träffen den 
22 augusti blev en allt igenom mycket trevlig och 
lyckad tillställning.

Under eftermiddagen samlades alla deltagare (ett 
25-tal) på klubben där FURA bjöd på fika. Bertil 
berättade om hur han kom tillbaka till hobbyn 
efter nästan 30 år QRT. Rune SM2EKA berättade 
om FURA idag. 
Efter det att gruppbilden hade tagits åkte alla till 
Kurt SM2DXH. Där visade han upp sin samling 
av fina rariteter i ’veaboa’. Ett uppskattat inslag.

På kvällen blev det middag i IFK Umeås lokal 
som visade sig vara en mycket fin och 
ändamålsenlig lokal med mycken idrottshistoria 
på väggarna. Timo SM2CVH berättade om 
lokalens tillkommelse och IFK Umeås 
verksamhet innan middagen tog vid. Till kaffet 
visades ett stort antal bilder från 50 och 60-talet. 
Det blev ända in på småtimmarna innan de sista 
deltagarna lämnade lokalen!

Tack Bertil för en mycket uppskattad dag! 

FURA Old-timer deltagare samlade för det obligatoriska gruppfotot.

Följande personer var med under dagen, från vänster;
Sif Ericsson (ex-SM2AYI), Lennart Holmström SM2SXM, Hans Granberg SM2DHG, Kurt Wiksten SM6BGG, 
Bertil Andersson SM2BJS, Sten-Åke Frykholm SM2DBG, Sune Sandgren, Lars-MG Tirén,  Torgny Wigren 
SM0DAG, Lennart Conradsson SM2CFG, Mats-Ola Fredriksson SM2CKR, Hans Liljequist SM2AHY, Karl-Erik 
Lundgren SM2ALT, Kurt Lundström SM2DXH, Kjell Ågren SM2AZH, Yngve Olsson SM2DHS, Gerd Ericsson, 
Tom Andersson SM2DJK, Roland Boström SM2DR, Karl-Evert Eriksson SM2BJQ, Pergöran Ylvinger SM3PYB, 
Rune Grundström SM2EKA.
(Timo Malmberg SM2CVH samt Ingegerd Boström xyl-SM2UD med dotter var med enbart på kvällen och saknas på bilden)

Glada miner vid ett av middagsborden! 
Timo SM2CVH, Yngve SM2DHS, Torgny SM0DAG, Hans 
SM2DHG, och Mats-Ola SM2CKR

Syskonen Sif ex-SM2AYI, Torgny SM0DAG och Gerd 
Ericsson
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Fler bilder från Old-Timer träffen

Hans SM2AHY och Lennart SM2CFG

Hans SM2DHG och Kjell SM2AZH

Sif ex. SM2AYI 
på tiden det begav sig!

Här med en R-1155 RX

Besök hos Kurt SM2DXH den 3 sep

SM2DXH QTH – Känt landmärke på Västerhiske 

Kurt med en Vidor bland många andra radioapparater

Kurt bland sina riktigt gamla radioklenoder

En vacker kristallmottagare från L.M. Ericsson
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Vacker fungerande replika byggd av Kurt

ULTRAHETERODYNE – ”Aristokraten bland mottagare”

En vacker konstruktion hos ovanstående radio.
Här behövs knappast något kopplingsschema!

Gamla radiorör är väl vackrare än dagens SMD-kretsar?

En vacker högtalarfront med Heathkit IT-12
Jägarmotiv signalföljare

Viktiga verktyg för dåtidens tekniker. 
Avlödningsstrumpan har väl ändå hamnat i fel sällskap?

Gammal Voltmeter i fickursutförande! 
Observera den inre resistansen på 200 resp. 4000 Ohm!

TUDOR anodbatterier på 67,5 ! och 90 Volt
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Protokoll

Styrelsemöte 2009-05-28

Tid: 19.00 – 21.30
Plats: Klubblokalen

Närvarande ledamöter: CKR, EKA, VTS, AVR, DCU samt CVH 
inbjuden.  Frånvarande: WLS, AVU

§ 1. Mötets öppnande

Rune, EKA öppnade mötet.

§ 2. Uppföljning och justering av föregående protokoll
Föregående protokoll justerades och lades till handlingarna.

§  3. Kassörens rapport

Kassa  ............................................. 1 125,00 kr
Pg ........................................... 72 534,41 kr
Handkassa .............................................. 500,00 kr
S:a tillgångar: 74 159,41 kr

Not. Restfordringar på såld material 2.000 kr

§  4. Skrivelser

- En 60-tal brev med inkommande QSL för 
SM200PAX.

- Beslut om förnyande av ARRL QST prenumeration 
(CKR)

- Beslut om inköp av RSGB 6 metre Handbook. 
(WLS)

§ 5. Arbetspunkter
§ 5.1 Medlemsinfo och rekrytering

- SA2AWO, YLM och AXJ aktiverar amatörradio på Vindelns 
Vårmarknad. Ordf. beslutat godkänna 900 kr 
för ändamålet.

- CVH redogjorde för rutinerna kring utställning på 
stadsdelsbiblioteken. Grubbe-biblioteket uppbokat resten av 2009. 
Förslag att FURA tar fram en flyttbar utställning. Undersöka om 
permanent utställning på Dragonskolan. Monter för ändamålen 
behövs tas fram 
(EKA) 

- Logotyp, EKA jobbar vidare med detta.
-

§  5.2 Klubblokalen 

- Skärminköp, inte akut, lämnas till höstsäsongen.
- Hyllor till verkstadsbänk. VTS ordnar trähyllor, 

typ Lundqvist.
-

§ 5.3 Riggar och antenner (SK2AT)

- R7 snart klart för provning.
- 50 MHz antennen på plats.
- 23 cm preamp defekt. LIY ser till att den kommer ned för vidare 
reparation.

§ 5.4 Repeatrar och Fyrar 

FURA är nu ansvarig för driften av APRS-noden SK2AT-2. 
Stationen är en Alinco DR-135 2 m TRX skänkt av SM2IRZ (Sanco). 
En TNC-X är inköpt av SM2VTS.
Fyren SK2SHF. DCU hade förslag på Fjälltoppsberget (300 möh) 
mot ersättning för el. Efter en längre diskussion om fyrens möjliga 
och omöjliga QTH, med närvarande aktiva 23 cm amatörer, kunde 
Styrelsen konstatera att det blir svårt att hitta ett QTH som alla är 
nöjda med. DCU arbetar vidare med frågan.

§ 5.5 Medlemsinformation 

- FURA-blad distribueras sista veckan i juni. (CVH)
- Webbserver, test att flytta till annan server. (DCU/AVR)
- Önskemål om sälj och köpsida på webben samt foton på 
medlemmarna. Tas upp till hösten.
  
§ 5.6 Radioaktiviteter

- SM200PAX. Större succé än väntat. Anmälan till EKA när man 
önskar använda signalen. 
- QSL till SM200PAX är på gång (EKA).
- Ansökan till LoTW om SM200PAX och SK2AT (EKA)
- Fyrhelgen 15-16 aug, SM2JCG Gunnar planerar att aktivera en fyr, 
ev. med SM200PAX.

§ 5.7 Klubbaktiviteter 

- FURA OldTimermöte, SM2BJS har fått ett 20-tal anmälningar till 
mötet den 22 augusti. Programmet innehåller bl.a. träff på 
klubblokalen därefter besök hos SM2DXH som visar sitt 
radiomuseum. Kvälls-aktiviteter med gemensam middag och 
nostalgimingel.
  
Kommande program
- 3 juni, lunchmöte kl. 11.30 på Eastern Palace.
- 11 juni, säsongsavslutning med Rävjakt i Kullaskogen och grillning 
vid klubben.
- 4 - 5 juli, Fieldday hos SJ2W (med aktiviteter, ev. RPO och ev. 
övernattning)
- 22 oktober, Johan Friborg från Malå Geoscience pratar om 
Markradarsystem.

§ 5.8 Övriga frågor

Den förfrågan från SM2VTS och SM2CKR om gemensamt inköp av 
aluminium för antenner har resulterat i 9 beställningar. 
Studiefrämjandet via SM2CKR är intresserad att organisera 
kursverksamhet. EKA o CKR arbetar vidare med detta.

§ 6. Nästa möte

20 aug. kl 18.30 hemma hos SM2EKA i Västerås, Vännäs.

§ 7. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Styrelsemöte 2009-08-27

Möte nr: 5
Datum: 2009-08-27
Tid: 19.00 – 21.55
Plats: Hemma hos Rune (SM2EKA) i Vännäs

Närvarande ledamöter: CKR, DCU, EKA, VTS, AVR, 
AVU + CVH inbjuden 
Frånvarande: WLS

§ 1. Mötets öppnande
Rune, EKA öppnade mötet.

§ 2. Uppföljning och justering av föregående protokoll
Föregående protokoll justerades och lades till handlingarna, 
med justeringen att sekreteraren DCU saknade under 
närvarande ledamöter.

§  3. Kassörens rapport
Kassa  .................................. 1 125,00 kr
PG ...................................... 68 085,41 kr
S:a tillgångar: 69 710,41 kr

Vi har fortfarande en fodring på såld TS-440 1500 kr.
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Mats-Ola CKR har förlängt prenumerationen på QST 
kostnad 496 kr, därmed är CKR’s handkassa avslutad.

Rune har fixat QSL kort för SM200PAX 6000st och har 
lagt ut pengar för detta ca 3500-4000kr.

OT-träffen 
 CKR har lagt ut 388 kr för fika.
 Lokal hyra 600 kr
 Diverse inköp är gjorda, just nu oklart hur mycket.

Totalt max 1500 kr.

Aluminium beställning
 Faktura från KABO 8535 kr
 Betalningar 8710 kr
 Inköp av Elementfästen 1184 kr
 Elementfästen till försäljning 

o 100st för 20x20 bom.
o 170st för 25x25 bom.
o 100st för 30x30 bom.
o Föreslaget pris 50 kr/10 fästen.
o Finns att köpa via styrelsen.

§  4. Skrivelser
- Rune har skrivit ett brev angående utestående fordran på 

såld TS-440.
- Det har inkommit många QSL kort till SM200PAX.
- Rune har ordnat tillståndspapper från SSA på SK2AT 

samt SM200PAX.
- FURA har rekommenderat Bosse SM2PYN som 

examinator för SSA.
- QST prenumerationen är förlängd.
- RADCOM prenumeration skall förlängas.

§ 5. Arbetspunkter

- § 5.1 Medlemsinfo och rekrytering
- Ingen ny medlem
- EKA ligger lågt med ny logotyp och grafiskprofil.
- EKA har köpt in två mindre plexiglas skåp för 100kr, ev 

tänkta till vår biblioteks-utställning.
- Lång diskussion kring marknadsföring av hobbyn och 

klubben via bibliotek och andra media.
- §  5.2 Klubblokalen (ej riggar)
- Verkstadsplatsen

o Arbetet fortskrider, kort diskussion kring mät 
och reparationsbänk. 

- CKR + DCU återkommer med datum för att rensa 
”sandfållan”

- QSL facken
o Effektivare märkning diskuterades, AVR 

hanterar detta.
o Per, LIY har hanterat utgående QSL.

- Yttre fläkt ACOM slutsteg
- DCU kollar upp om det finns en original fläkt.
- Nyckelpolicy
- Styrelse förfogar över nycklar, samt beslutar vilka 

övriga som skall ha tillgång till nyckel.
- Passningslistan
- DCU tar fram en ny lista.
-
- § 5.3 Riggar och antenner (SK2AT)

- Rune har en 17” TFT skärm som han kan sälja för en mindre 
summa till klubben.

- VHF rotorn är ur funktion
o Samtidigt som rotorn tittas till så skall även 

PreAmp’n tas ner för underhåll.
o CKR kollar med Per, LIY och Janne, SXI.

- R7’an börjar bli klar för test.
- Planerad arbetsdag den 27/9 kl 14:00. SAC-helgen.

- § 5.4 Repeatrar och Fyrar 
- Problemen med intermodulation på vårat 

repeatersystem, är nu lösta. 
- Fyren SK2SHF är åter QRV nu på ett nytt QTH.

- § 5.5 Medlemsinformation (FURA-bladet & 
Hemsida)

- Nästa FURA-blad i slutet på vecka 36.
- DCU kallar till en webbpublicerings utbildning i höst.
- Arbetet med att flytta hemsidan fortsätter.
- SM2BJS kompendium blir inte av i FURAs regi.

- § 5.6 Radioaktiviteter 
- SAC-test CW 19-20/9, samt SSB 26-27/9.
- Per, LIY har sagt sig intresserad av att hålla i en 

utbildning inför SAC-testen för de som vill köra. 
Preliminärt torsdagen den 24 sept.

- SM200PAX – 11000 QSO!!!
- SM200PAX och SK2AT finns nu på LoTW - Logbook 

of The World.

- § 5.7 Klubbaktiviteter (program, studiebesök etc)
-
- Lunchmöten

o 2 September Gandhi
o 7 Oktober Times (Bowlinghallen)
o 4 November Scandic Teg

- 3 September, 19:00 Uppstartsträff hos 
DXH.

- 13 September 14:00 OBS Söndag Rävjakt
- 27 September 14:00 OBS Söndag Arbetseftermiddag
- 22 Oktober, FURA Markradar, Johan 

Friborg Malå Geofys
- 26 November ev studiebesök SVT 

(VTS o CKR)
- 15 December Sedvanlig lilla 

julafton

- Studiebesök Dåvamyran preliminärt under våren.
-
- § 5.8 Övriga frågor
- Kurs i höst! 

o Vi har några intresserade så blir vi bara 1-2 st 
så kör vi en kurs i början på oktober.

- Reflexvästar till radiosamband
o Rune kollar upp kostnader.

§ 6. Nästa möte
- Möte nr 6 8 oktober kl 18:30.
- Möte nr 7 10 december  kl 18:30.

§ 7. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Detta FURA-blad har redigerats av SM2DCU


