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Ordförarn har ordet…. 
Hej på er!  

Glad Påsk! Fast jag vet inte, risken är stor att ni får detta efter påsk! Detta med att fixa 

ett FURA-blad skulle kunna vara enkelt men är det inte…. Man måste själv fixa det 

mesta (=allt nästan), bidragen från ni 100 medlemmar där ute är minimalt till nada..! 

Mycket blir att kopiera från FURAs hemsida MEN det kanske inte är helt fel. Hur 

många av er går in på hemsidan varje vecka?? Dock en litet tack till Thomas SM2OAE som brukar bidra 

med bilder!  

Det är faktiskt över ett halvår sedan senast jag gnetade ihop ett FURA-blad så det är klart att det är hög tid 

att få ihop nånting i alla fall. 

Mer via e-Post! 

Precis, jag har, som ni kanske sett, varit duktigare på att i stället då och då bombardera er med epost. 

Orsaken är att det är enklare att snabbt skriva ihop något för att informera den vägen. Det visar sig att 

över 99% av klubbens medlemmar nu har tillgång till epost så varför inte utnyttja det mer! 

Ett par önskemål!  

Jag skall inte bli långrandig denna gång MEN har ett par önskemål: 

 Checka in på söndagskvällens bulletin över repeaterkedjan! Även om bulletinen inte ger så 

mycket så försöker jag att lokalt informera om vad som händer i klubben närmaste veckan! 

 Vi ordnar då och då intressanta aktiviteter på FURA. En tendens har varit att det kommer färre 

och färre till dessa träffar. Jag hoppas jag kanske har fel! Ordnar vi för mycket….jag tror inte det! 

Allt för denna gång!  

73 önskar Er ordförar Rune SM2EKA 

 

Distriktsmöte SM2 

Härmed inbjuds radioamatörer i distrikt 2 till distriktsmöte. I år äger mötet rum i den norra delen av distriktet. 

Vi kommer att samlas på Flygmuséet F21. Det kommer att finnas möjlighet att titta runt i muséet efter mötet som 
det lät kommer det även att finnas möjlighet att preova flygsimulatorn mot en liten avgift.. så ta chansen ! 

Vägbeskrivning. kör mot Lule flygplats ( Kallax) sedan finns det skyltar som visar mot muséet. 

Försöka samåka så mycket som möjligt, många fulla bilar  

Plats: Flygmuséet F21 , http://www.flygmuseetf21.se/ 

Tid: Lördagen 11/4 Klockan 11:00 

Fika: Serveras efter mötet. 

Frågor:  Ni når mig på 070-3246650   niklas.lind@fallforsan.se  

Välkomna 

73 de 

DL2/ SM2UVU / Niklas Lind 

PS Kontakta mig (UVU) om ni vill samåka till Luleå! DS 
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Redaktör och ansvarig utgivare: Rune Grundström SM2EKA    

www.fura.se 
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Lilla julafton 13 dec 2014 

Rune SM2EKA 

Furas sedvanliga tradition med ”lilla julafton” inbjöd till att flertalet medlemmar besökte klubben. Det var 

drygt 30 st som deltog i årets samkväm. Medlemmar från när och fjärran, kul! 

Utöver allt snack som alltid blir vid Furas sammankomster så förhöjde ordförande, Rune SM2EKA, 

julstämningen med lite läsning….Viktor Rydbergs ”endast tomten är vaken”, inordnade bilder därtill. 

Ingen Fleksnes i år…. Hi!   ;-) 

Mats-Ola SM2CKR med Birgitta, Tomas SM2XVV med flera såg till att glögg och fika ordnades. 

Vår sedvanliga lotteriförsäljare Sten, SM2SXT sålde lotter. Vinsternas n:o 1 var nog inte julskinkan 

denna gång, fina böcker var attraktivare vinst. 

Vi kunde också glädjas åt att Lennart SM2CFG tillsammans med Carin kunde komma och vara med oss 

under kvällen. En hel del av prylarna som låg i korridoren efter höstens utrensning hittade nya ägare för 

en liten penning som hamnade i fikakassan! 

 
Ordf Rune SM2EKA och ’Endast tomten är vaken…’ 

 
Karin och Birgitta köper lotter av Sten SM2SXT. 

 
Vinstbordet! 

 
Lotter och fikabröd. Robert SA2AVR, Ingemar SA2AVU o Heiki 

SM2HTI 

 

Lennart SM2CFG och Wille SM2AVG som visar en vinnarlott 
 

Gustaf SM2VJX, Janne SM2SXI o Nicke SM2UVU i snackartagen! 
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FURA Årsmöte den 5 februari 2015  

Rune SM2EKA 

FURAs årsmöte den 5 februari besöktes av 30 st medlemmar. Själva årsmötesförhandlingarna, som 

leddes av sittande ordförande Rune SMEKA, genomklubbas utan större "sensationer" eller diskussioner. 

Styrelsen för 2015 får följande utseende: 

Ordf Rune SM2EKA 

v. Ordf Thomas SM2OAE (nyval) 

Sekr Björn SM2GSR (nyval) 

Kassör Magnus SM2WLS 

Ledamot Niklas SM2UVU (omval) 

Ledamot Olof SM2DCU 

Suppleant Mikael SA2CEM (nyval) 

Magnus –VTS samt Magnus –BRJ hade avsagt sig vidare medverkan i styrelsen. Direkt efter 

förhandlingarna delades presentkort ut till Jan SM2SXI respektive Rickard SM2RIX för deras många 

arbeten för föreningen i det tysta. De är synnerligen värdefulla i en förening som FURA där det rätt ofta 

blir att klättra i master och på tak! Från verksamhetsberättelsen kan nämnas arbetet med att flytta D-

STAR-repeatrarna till Svettåkersberget. 

Den nog mest dominerande händelsen var FURAs radioengagemang i Kulturhuvudstadsåret där ett 10-tal 

av medlemmarna var synnerligen aktiva. Totalt 101 740 QSOn i 207 länder kördes med de nio signalerna 

Sx2014ECC. Östen SM2OKD erhöll en plakett för sin stronga insats i ECC-tävlingen. Dessutom delades 

det ut diplom till närvarande medlemmar som kört ihop minst bronsnivån. För extraordinär insats erhöll 

Per SM2LIY som operatör och Magnus SA2BRJ som konstruktör av statistik och loggningssite boken 

Umeå 1314-2014. Olle SM2DCU visade upp en störningssökare EMV-SPION som kan lånas ut bland 

medlemmarna. Därefter blev det välbehövligt fika (smörgåstårta!) samt lotteri! Samt förstås trevlig 

gemenskap och prat! 

 

Ordf Rune SM2EKA överlämnar 

UMEÅ2014-award till Östen SM2OKD 

 

 

Ca 30 medlemmar på mötet! 

 

Janne SM2SXI får ett presentkort på Kjell 

o co för fina arbetsinsatser!. 

 

Per SM2LIY och Magnus SA2BRJ får 

’julklapp’ för extraordinära insatser under 

UMEÅ2014! 

 

 

Ytterligare en medlemsbild 

 

Olle SM2DCU visar störningsmätaren 

EMV-spion 
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En intressant kväll på FURA 

Rune SM2EKA 

Tisdagen den 24 mars så hade vi tillfälle att få höra en unik berättelse hur man rekonstruerar ett 70 årigt 

kraschat flygplan (Mustang P-51D). Det var Pelle (Pär) Lundberg från Vännäs som visade och berättade 

om den otroliga rekonstruktionen. Projektet tog 9 år. Han beräknar ca 18 000 timmar nedlagt samt över 

20 000 nitar! Pelle har ingen mekanisk utbildning i grunden utan är ’självlärd’. Mycket av delarna hade 

kunnat beställas från USA för dyra pengar MEN istället tillverkade han dem själv eller ’knackade’ ut de 

skrynkliga delarna så de nästan såg ut som nya! Ett fantastiskt jobb! Vi alla såg ut som fågelholkar i 

ansiktet hela tiden och efter 1,5 timme fick Per en stor applåd. Kanske en av de intressantaste klubb-

kvällarna vi haft på länge. Vi var ca 20 st som lyssnade och fascinerades!  Bilder Pers egna och OAE. 

Datum när bilderna togs. 

 
Ett flygplan i byggsats (nov 2005)! 

 
Planet hade förutom kraschen varit med om att användas som 

bombmål. 

 
Börjar likna ett flygplan (okt 2008) 

 
Motorn före ’rep’! (aug 2007) 

 

…och efter restaurering strax före upplyft på plats. (juni 2013) 

 

Spinnern på plats. (okt 2013) 
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Cockpit höger med radio! (aug 2012) 

 

Cockpit vänster (maj 2010) 

 

Slutresultatet på plats i F21 flygmuséeum Luleå (dec 2014) 
 

Synnerligen intresserade åskådare! 

 

IoT, ’Internet of Things’ 

Rune SM2EKA 

Torsdagen den 26 mars så visade Robert SA2AVR vad man idag kan göra utifrån de populära 

smådatorerna Arduino och Raspberry Pi. Små användbara mät och styrenheter som idag kan köpas för en 

billig penning från Kina. Även Magnus SA2BRJ visade en liten ’manick’ som tillsammans med en billig 

kines-radio kan bli en APRS-station. Vi var ca 10 st den kvällen.  Bilder Thomas SM2OAE (tnx!!) 

 

Robert SA2AVR demar, AVR o VJG nyfiket studerar! 
 

IoT prylar. 

 

Kommande utveckling IoT 
 

Avståndsmätning 
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Årets Rallysamband PLÅTRALLYT 2015 /14 februari/ 

Rune SM2EKA 

Det kan vara 25-årsjubileum! Att FURA hjälper VMK Vännäs MotorKlubb med säkerhetsradiosamband. 

Runt 1990 kan vi ha börjat och då var det Rickard SM2RIX som höll i och arrangerade sambandet. 

Undertecknad tog över i slutet av 90-talet. 

Alltså var det åter dags för ett gäng från FURA ställa sig själv och sina mobila stationer till förfogande 

lördagen den 14 februari. Totalt sju (7) specialsträckor varav den första var på Pengforsbanan som 

publiksträcka! Allt snurrade på bra frånsett att vi hade lite problem med en rig på HQ men även det löste 

sig! 

En liten incident var på SS3 där en skoterförare gjort illa sig och ambulansen var tvungen att gå in en 

annan väg till sträckan. Där kunde vi snabbt meddela start och mål att ingen bil fick gå in på sträckan tills 

ambulansen hade lämnat den. Det var inte tävlingens fel att skoterföraren gjort sig illa utan eget 

förvållande. 

På HQ fanns CKR, AVG, JCG och samordnaren EKA. Ute på sträckorna fanns CVH, SXT *2 och AVU 

*2, SXI, UVU, JDU, AVR, XBQ, OAE, CEM och XVV. 

Kommentar från tävlingsledaren Leif Sjöström när vi plockade ihop: ”Ni är ovärderliga!!”. 

 
AVG CKR o EKA på HQ 

 
Inifrån Thomas SM2OAEs sambandsbil. 

 
Så här skall det se ut vid målet! 

 
’Antennen’ vid HQ…. 
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Klubbvärdar resten av våren 2015 

Som Klubbvärd ansvarar Du under kvällen för följande uppgifter: 

 - att klubblokalen är öppen från senast kl. 19.00. 

 - att kaffe, tevatten och fikabröd ordnas med servering kring 19.30 - 20.00. 

 - att städa upp i lokalen efter fikat och kvällens aktiviteter. 
 

Nycklar finns att låna hos bl.a. SM2WLS, SM2LIY, SM2DXH och SM2CKR. 

Har du ytterligare frågor eller funderingar kontakta då någon av SM2CKR, SM2OAE eller 

SM2EKA för information. 
 

OBS!  Byt med någon annan om tiden Du tilldelats inte passar.  
15 07 apr SA2CLM 09 apr SA2BRJ 

16 14 apr SM2XVX 16 apr SA2AWF 

17 21 apr SM2JCG 23 apr vakant 

18 28 apr SA2AVR 30 apr Valborg 

19 05 maj SA2BDO 07 maj SM2HQW 

20 12 maj SM2OKD 14 maj Kristi h.f.dag 

21 19 maj SM2XBQ 21 maj SM2OXB 

22 26 maj SA2CER 28 maj SM2SUM 

23 02 jun SA2AVU 04 jun SA2BBU 

24 09 jun SM2CVH 11 jun Avslutning 

 

FURA Medlemsavgift för 2015   /Har du betalt!!!/ 

För medlemsavgiften får Du tillgång till FURA’s klubblokal med modern stationsutrustning och antenner från 160 m 
till 23 cm. Medlemsinformation på hemsidan www.fura.se och FURA-bladet. En klubblokal som står öppen två 
kvällar i veckan. Inspirerande temakvällar och trevliga studiebesök. QSL-service, ett bibliotek fyllt med litteratur och 
11 av världens och nordens ledande amatörtidningar. Klubben driver även fem repeatrar, fyrar samt en APRS nod. 

Följande oförändrade medlemsavgifter gäller för 2015. 

 Ordinarie medlemskap     250 kr     (medlem med avstånd > 50 km från klubblokal betalar 125 kr ) 

 Familjemedlemskap          300 kr     (fler än 1 medlem i samma hushåll) 

 Ungdomsmedlemskap         0 kr     (gratis för ungdom under 25 år) 
 

FURA tar även tacksamt emot frivilliga bidrag vilket man kan öronmärka för specifikt ändamål.  

Meddela ändrad e-post eller adressändring till: bjorn.haraldson@datapost.se eller telefon 090-149292, 070-

3507155 

 

Nya medlemmar! 

Vi hälsar följande nya medlemmar mycket 

välkomna till FURA: 

Kurt Wiksten SM6BGG 

Patrick Hamrén 

Albin Norqvist Karlsson 

Tomas Härdin 

Petter Karkea 

Kommande aktiviteter  FURA! 

16 april kl 1930 Om modern militär radio - Björn 

SM2GSR visar och pratar om IGR - Intern Grupp 

Radio 

23 april kl 1930 Thomas SM2OAE fortsättning på 

ämnet störningar! 

Maj….Kom med förslag! 

11 juni kl 1900 Avslutning. Kom med förslag! 

 

  

http://www.fura.se/
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SISTA SIDAN NOSTALGI             

I dagarna 10 år sedan (11 april 2005) vi hade DL2-möte i UDKs lokaler i Umeå. Ett välbesökt och 

trevligt möte. Här är några bilder från den dagen: 

 
Välbesökt! 

 
Sune-SANCO visar Alincoprylar för SXI, DJK o CVH!. 

 
Lars SM0CCM berättar om radiokörande i Dominikanska Rep.! 

 
Celebert besök av dåvarande SSA-ordf Göran SM5WX 

 

Till sist en bild från lilla julafton 1992. Sista gången på Mariehem?? 

 


