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Ordförarn har ordet…. 
Jag börjar skriva detta när det är + 

31 grader ute! Jag vägrar vara ute 

då, absolut inte min vädertyp! Man 

är nog onekligen en nordbo! Detta 

med att skriva en ’ledare’ eller vad 

man skall kalla detta ordbajseri får 

en att beundra de som skall skriva 

en ledare varje dag i våra dagstidningar.  

SSA årsmöte 27-29 april 2012 i Umeå 

Nu är det helt klart att FURA blir arrangör för 

SSAs årsmöte här i Umeå den 27-29 april 2012. 

Vi kommer att hålla till på IDUN, Folkets Hus på 

samma sätt som vi gjorde för 15 år sedan 1996. 

Som jag sa i förra ’ordet’ är att Det kommer att 

bli förväntningar på Dig. Det förstår du säkert! 

 

BOKA MED ANDRA ORD REDAN NU 

HELGEN DEN 27-29 APRIL 2012!!! 

 

Mer info kommer under hösten!! 

Ordförarens tripp till Borås 

Nyligen gjorde jag en tripp Karlstad-Borås-

Eskilstuna-Uppsala och hem. En liten nätt tur på 

250 mil. Det var mest en privat resa men ett par 

kundbesök var inbokade. Men jag passade även 

på att besöka några av våra amatörradioföretag. 

Jag ville redan nu bearbeta att de är välkomna till 

Umeå och årsmötet nästa år. 

Några bilder från resan kommer lite längre fram i 

bladet. 

Det som man kan notera är många av våra trygga 

(!) leverantörer i dag börjar nå mogen ålder och 

har eller håler på att avveckla eller låta andra ta 

över. Man får verkligen hoppas att de nya ägarna 

har samma servicegrad mot oss amatörer.  

Ett underligt kapitel i FURAs historia! 

För ett tag sedan så ’rensade’ min sambo Eva i en 

fotobyrålåda och hittade ett tidningsurklipp med 

bl verser på västerbottensmål. MEN på baksidan 

hajade jag till. Där fanns ett reportage om 

’Radioamatörer i Umeå’. Det visade sig vara en 

notis från när Umeå SändarAmatörer (USA) 

bildades. De var en utbrytning från FURA och 

skedde någon gång runt 1975! Denna händelse i 

Umeås amatörradiohistoria har blivit lite 

(medvetet?) bortglömt. Det skrevs inget om detta 

i vår 60-års bok! Det var en period på 70-talet när 

tydligen det gnisslade lite inom FURA. Det var 

inte bara USA som bildades, det bildades även 

URS, Umeå RepeaterSällskap. Den sistnämnda 

föreningen började bygga upp hela repeater-

strukturen redan då. Fler klubbar bildades också 

under 70-talet. Bl a i Hörnefors, i Vindeln och i 

Sikeå. 

USA blev inte så långvarig. Däremot så finns 

fortfarande klubbsignalen SK2NR kvar, 

registrerad i Bjurholm! 

De flesta återkom senare till FURA och URS 

integrerades med FURA någon gång på 80-talets 

början. Sedan dess kan vi med glädje konstatera 

att det varit lugnt och FURA har kunnat arbeta 

enhetligt vidare till den stora och framgångsrika 

förening vi är idag. Artikeln finns i slutet av detta 

FURA-blad. 

Nästa FURA-blad 

Nästa FURA-blad blir under september samt i 

november! Ni får helt enkelt nöja er med det! Att 

få fram bladet tar minst en arbetsdag och eftersom 

antalet frivilliga är minimal att arbeta med våra 

medier (Hemsida + FURA-blad) så blir det så här! 

Jag skulle onekligen bli mycket positivt över-

raskad om någon av er kunde komma med 

material till bladet. Något som ni känner mer går 

ut till medlemmarna än mer brett via vår hemsida. 

MEN nu är det i alla fall sommar och jag önskar 

er verkligen några sköna sommarmånader så 

träffs vi med nya friska krafter i slutet av augusti! 

 

73 Er ordförar RunEKA 
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Besök hos Borås Radioamatörer 

 

I samband med min resa till Borås i början av juni 

passade jag på att besöka deras radioklubb 

SK6LK. Jag hade sett på deras hemsida 

(www.sk6lk.se) att onsdagskväll den 1 juni skulle 

de ha byggkväll. Om det nu var att det var kvällen 

före Kristi flygare eller om det var just detta med 

byggkväll som gjorde att de var endast 3 äldre 

gentlemän där var ju lite synd. MEN jag togs 

emot med öppna armar och kaffe fixades snabbt 

fram. Storleken på deras klubb liknar FURA med 

ca 100 medlemmar. De hyrde billigt en stuga av 

kommunen som de fick sköta med både underhåll 

som uppvärmning. Byggandet under kvällen var 

ett litet förråd för att ha gräsklipparen i. 

Grabbarna jag träffade var Roland SM6EAT, 

SM6ADE Lennart (som för övrigt känner Sture 

SM2AGK väldigt väl) samt SM6ARH Björn. 

Nedan visas lite bilder från besöket. 

 
Klubbstugan Borås Radioamatörer SK6LK 

 
Förrådet för gräsklipparen. Roland SM6EAT i mitten 

och Lennart SM6ANR till höger. Nedan kurslokalen. 

 

 
SM6EATs mobilantenn! 

 
Kombinerat stationsrum och kök. 

 
Detta är en CQ-maskin tillverkad av SM6PU (sk). Det 

fanns några skivor till i klubbens ägo.  

 

Tack till Borås Radioamatörer! Passade samtidigt 

på att hälsa dem välkomna till Umeå till våren. 

Skulle vara kul sa Roland EAT, vi får väl se! 
 

http://www.sk6lk.se/


 3 

Besök hos några av våra 

radioleverantörer! 

 

Eftersom jag skulle besöka en kund (Konsument-

verket) i Karlstad så la jag upp resan så att jag 

skulle kunna besöka SRS och Mobinet därstädes! 

Först SRS. Tyvärr var Wolfgang sjuk så det blev 

en halvtimma med Roy SM4FPD. Ni vet han med 

de fantastiska nyhetsbreven som vi lägger ut 

emellanåt på hemsidan! Jag frågade lite om hur 

han kan få ihop så mycket varannan vecka, svaret 

var att han får 30-40 mail varje dag (!), många 

med samma problem. Svaren har han sparat under 

åren och kan ’plocka’ fram och lägga på nytt till 

breven. Låter som ett lite för enkelt svar men det 

kan nog vara så. Beröm gav jag i alla fall honom 

för detta. Hur han hinner med att dessutom 

reparera kan man undra. 

 
Roy SM4FPD hos SRS i Karlstad 

 

Det andra besöket var hos Hans SM6MI och hans 

Mobinet. Det var lite svårare att hitta dit, lite 

baksida och lagerbyggnad men när man väl kom 

in så var det full aktivitet och mycket att titta på. 

Till saken hör att han i dagarna har sålt verksam-

heten. Han är 67 år och börjar väl känna tid att dra 

sig tillbaka. Vi tittade lite på kinesiska VHF/UHF 

handjagare för en billig penning och han vill påstå 

att kineserna kommer starkt och med bättre och 

bättre kvalitet. Det är bara en tidsfråga innan 

kineserna kommer med en HF-rigg. Japanerna får 

det allt tuffare enligt Hans. Han skulle uppmuntra 

de nya ägarna att ställa upp för oss till våren. 

 

 
Hans SM4MI hos Mobinet i Karlstad 

Resan gick vidare dagen därpå till Svebry i 

Skövde. Där var Leif Svebry själv ledig, han har 

passerat 70! Blev en stund att titta runt bland 

komponenterna. Konstigt nog köpte jag 

ingenting…! Och tog inget foto heller….men det 

var varmt just då!  

 

Nästa stopp blev Vårgårda Radio! Tur att man 

hade GPS. Kom till en som det såg ut folktom 

verkstadsbyggnad. Låst, men jag chansade och 

ringde på. Just när jag klev in i bilen igen 

öppnades dörren och där stod Bengt SM6FUD, 

mister Vårgårda Radio himself. Det blev en 

trevlig timme med mycket amatörradiosnack. Han 

har fullt upp med sina master och antenner (dock 

minimalt till amatörer). Mycket fin verkstad, 

renstädat och i perfekt ordning. Inga problem att 

jag sponsrar er i vår med antenn(er)! Tack på 

förhand!

 
Bengt SM6FUD hos Vårgårda Radio. 

Jag hade kunnat besöka Limmared.nu också dagen 

därpå eftersom vi (dotter och jag) passerade Limmared 

i ett ärende men tiden var för knapp! 

Kul i alla fall med besöken. Tyvärr börjar man känna 

att även våra kära trygga leverantörer börjar att 

komma upp i åren. Får vi samma fina service framöver 

av de nya som kommit upp under senaste 5-8 åren?? 

Vi får väl se!  

 Den lilla flickan finns nu i Borås! 

Kommer ni ihåg statyn av den lilla flickan (?) i 

regnkläder som stod vid gamla värmecentralen på 

Umedalen. Ni kan inte ha missat henne. Såg så ensam 

ut. Nu har hon en härlig utsikt över Viskan i centrala 

Borås. Gissa om jag blev överraskad att finna henne! 
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Hannaskolan besöker FURA 

Hannaskolan ligger ovanför vår klubblokal. Några 

elever i åk 8 o 9 har under våren läst Kosmologi. 

Därför tog deras lärare Johannes Axelsson 

kontakt med oss för ett tag sedan med en önskan 

att få göra ett besök samt få lite info runt vår 

hobby. I mitten av maj blev det av. 

FURAs ordf Rune SM2EKA informerade via ett 

antal PowerPoint-bilder lite om vad Amatörradio 

står för och Per SM2LIY avslutade med att visa 

vår amatörradiostation. Ett QSO med en station i 

USA hann de få vara med om samt ett litet QSO 

på 2 m mellan Runes handapparat och stationen 

2m station!  

Klubben bjöd dagen till ära på kanelbullar och 

CocaCola/Fanta, vilket även det uppskattades!  

 
Per SM2LIY visar FURAs station för Hannskolan-

elever! 

 

Fyren SK2VHF åter i normal drift  

SM2SXI/Jan och SM2OAE/Thomas har den 18 

maj utfört ett rejält dagsverke på VHF fyren 

SK2VHF i Vindeln. Arbetet blev bl.a. att reparera 

en antenn, installera nytt antennväxlingsrelä. Det 

visade sig att åskan varit och härjat i den gamla 

reläboxen. Slutligen så byttes anslutningskoaxer 

och kontakter. Så nu går fyren som tidigare med 

växling mellan norr och söderantenn. Mer 

information och bilder kommer senare. Stort tack 

för Er insats. 
 

Rekord av Per o SK2AT på 50 MHz  

Per SM2LIY hann knappt äta någon korv på 

avslutningen den 9 juni eftersom det var NAC 50 

och de första 2 timmarna var det tidernas pileup! 

229 QSOn och 410477 poäng. Man bara bugar! 

Även SM2P(YN) Bosse var aktiv och fixade 

många sköna klubbpoäng till SK2AT! Tabellen är 

preliminär! 

Bättre brödlös än trådlös  

 
 

Du som är gift/sambo med en radioamatör och 

plötsligt saknar en eller flera plåtar när du ska 

baka... 

 

Har du kollat på taket av huset där du bor?  

 

En radioamatör kan vara brödlös.... 

.... men aldrig blir han (t)rådlös!  

 

Grattis Ylva SM2HTF till 1:a priset i 

Växjö  

 
Vid årsmötet i Växjö var det traditionsenlig 

dragning av vinsterna i samband med 

lördagskvällens stora bankett. I den övervägande 

skaran av manliga radiooperatörer så slumpade 

det sig så, att de två högsta priserna utföll till 

XYL's, som dessutom var närvarande på 

banketten. Kul! Första priset en HF transceiver, 

Icom IC-7200 hamnade hos vår FURA-medlem, 

Ylva SM2HTF som nu fick en helt egen TRX. 

Tur att det var en Icom. Hon delar nämligen plats 

i shacket med Rainer SM2DMU som är en stor 

ICOM fantast. Den "ruggade" IC-7200 får kanske 

en passande plats i husbilen? 

 

http://www.fura.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2370:fyren-sk2vhf-ater-i-normal-drift&catid=27:fyrar&Itemid=115
http://www.fura.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2386:rekord-av-per-o-sk2at-pa-50-mhz&catid=26:dx-och-tester&Itemid=181
http://www.fura.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2363:baettre-broedloes-aen-tradloes&catid=1:nyheter&Itemid=186
http://www.fura.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2356:grattis-ylva-sm2htf-till-1a-priset-i-vaexjoe&catid=1:nyheter&Itemid=186
http://www.fura.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2356:grattis-ylva-sm2htf-till-1a-priset-i-vaexjoe&catid=1:nyheter&Itemid=186
http://www.fura.se/images/stories/amatorer/sm2htf_med_ic-7200_vinst.jpg
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Avslutningskväll den 9 juni  

 

Totalt med xyls och sec ops så var vi nästan 35 st 

som käkade god grillad korv och njöt av 

samvaron och det fina vädret. Ett 20 tal gick 

därefter och fick en fin visning av våra grannar 

MC-veteranerna som under dess ordförande 

Torbjörn Sandqvist visade oss runt bland de 

läckra 2-hjulingarna. Här nedan kommer ett antal 

bilder från kvällen! 

 

http://www.fura.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2282:thomas-sm2oae-underivsade-i-ytmontering&catid=37:klubbaktiviteter&Itemid=210
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Studiebesöket kompositgasoltuberna i 

Brännland  

 

Att få se en helt fungerande produktionslinje för 

tillverkning av gasoltuber av glasfiberkomposit 

blev en mycket intressant upplevelse för vi 15 st 

som besökte Brännland i mitten av april. Under 

Nicklas SM2UVUs kompetenta handledning 

visades den anläggning som byggts upp i full 

skala i Ålö-maskiners gamla lokaler. Det var 

robotar och knuff o puffventiler i mängder! 

Anläggningen skall klara en årsproduktion av 250 

000 gasoltuber när den kommer i drift i Saigon, 

Vietnam senare i år! Anläggningen vi besökte 

skall nu efter påsk plockas ned i containrar och 

via båt transporteras till Asien. Kvällen avslutades 

över fika med en hel del frågor till Nicklas. Tack 

Nicklas för en trevlig visning.  

Men visst hade vi kunnat vara 5-10 till, var var ni 

övriga klubbmedlemmar???  

Klart att FURA ordnar SSA Årsmöte 

2012  

 
I samband med SSAs årsmöte i Växjö söndag den 

17 april så meddelade Olof SM2DCU som var 

närvarande vid mötet (även Rainer SM2DMU, 

Ylva SM2HTF och Bo SM2PYN var där) att 

FURA ställer upp med årsmötet nästa år, 2012. 

Inga motkandidater fanns varför förslaget togs 

emot positivt och klubbades igenom! Nu är det 

'bara' att planera vidare! 

Förslag till 16 st DX-peditoner inom 

Umeå!  

 

Nyligen på SSA-hemsida hänvisades till SMFF – 

Swedish Flora Fauna. För er som nu har kört alla 

kommunerna i Sverige så tror jag att detta diplom 

är lite tuffare att kämpa sig till. Det hela går ut på 

att etablera radioförbindelser med andra från en 

nationalpark eller ett registrerat naturreservat. I 

Sverige finns ca 3500 nationalparker/ 

naturreservat. I SM är det nu SK6AW som tagit 

fram ett underlag för att jaga detta diplom. Inom 

25 km radie från FURA-lokalen finns följande 

(16 st) naturreservat: 

SMFF-2356 Bjuren (25 km) 
SMFF-2382 Brånsjön (13 
km) 
SMFF-2362 Degersjön (17 
km) 
SMFF-2361 Grössjön (13 
km) 
SMFF-2368 Hässningberget 
(4 km) 
SMFF-2354 Lillgodberget 
(12 km) 
SMFF-2390 Rismyrbrånet 
(15 km) 
SMFF-2389 Rävahidalen (24 
km) 

SMFF-2359 Skeppsviksskärgården 
(23 km) 
SMFF-2350 Stora Tuvan (14 km) 
SMFF-2345 Storavan (15 km) 
SMFF-2337 Strömbäck-Kont (21 
km) 
SMFF-2395 Törelbrännan (19 km) 
SMFF-2401 Vännforsen (18 km) 
SMFF-2346 Västernabben (16 km) 
SMFF-2358 Ängsbacka (11 km) 

Läs mera på http://smff.sk6aw.net/.  

Så nu är det bara att ta fram QRP-rig + 

portabelantenn och ge sig ut! 

 

En som tagit fasta på dessa utmaningar är 

Gunnar SM2JCG som är väldigt aktiv just nu 

runt våra naturreservat! 

 
 

http://www.fura.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2353:studiebesoeket-kompositgasoltuberna-i-braennland&catid=37:klubbaktiviteter&Itemid=210
http://www.fura.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2353:studiebesoeket-kompositgasoltuberna-i-braennland&catid=37:klubbaktiviteter&Itemid=210
http://www.fura.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2351:klart-att-vi-fura-ordnar-naesta-ars-ssa-arsmoete&catid=1:nyheter&Itemid=186
http://www.fura.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2351:klart-att-vi-fura-ordnar-naesta-ars-ssa-arsmoete&catid=1:nyheter&Itemid=186
http://www.fura.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2340:foerslag-till-16-st-dx-speditoner-inom-umea&catid=26:dx-och-tester&Itemid=181
http://www.fura.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2340:foerslag-till-16-st-dx-speditoner-inom-umea&catid=26:dx-och-tester&Itemid=181
http://smff.sk6aw.net/
http://www.fura.se/images/zoom/SM2JCG/viewsize/Pingstafton_11_juni_2011_031.jpg
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Artikeln om utbrytarna Umea SändarAmatörer USA! 
Här nedan finns artikeln jag nämnde i mitt inledningsord. Ordföranden i artikeln Erik Jonsson, är numera SM1ALH och Ola 

Wallgren numera SM4HAK. Ni som minns kanske kan komplettera vid tillfälle! 

 

 
 

 

Inga protokoll finns numera i bladet. Protokollen finns på klubbens hemsida samt i klubblokalen. 

Glöm ej: 

FURAs luncher. Första onsdagen varje månad kl 1130. Plats, kolla hemsidan alternativt lyssna på bulletinen 

söndagen innan! 

 


