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HeJ på eder alla i I

Dette årets företa FuEÅ-Åktuel-It eamt de kornnnutle unclcr &ret, skrlves
nu &Y Jag = Rune/zEKÅ. Dan/2AnP son tldigare vartt trredaHörr för runÅ-
Aktuellt har avsagt slg detta och Jag har nu ombedlte ta över pennan.

Jag har aLclrlg varlt någon större kåesör, nan Jag lovar att g6ra det
bästa av nituationen.

Ånsmörnr r Årsnöte för FURA höl-Ls å lokalen söndagen den 15 januart.
Ur protokoLLet kan saxae föLJande:

'Närvaraader 1g

Till styrelse för verksarhetsåret 1 972 valdes:
KJe11 Boströn
Daa §orling
Bert1l Åndersson
Rune G:nrndström
Mats-O1a Sredriksson
Kurt lundström
Hans T..,iljeqvlst

Statloasföreståndaro: Rolf/ZAQT oeh RolanL/ZDR

BärrJaktsledare: yagve/2DHS

BlbLiotekaråe: rr tf och Olof lö6f
Klubbnästare: Sune Saadgren

MedLemeanglfter:ra oförändrade,
Årsberättelsen omtalade bland annat att föreningens medlemsantal vid årets
slut var 84 et YaraY I av dessa är hedersnedlemmar. En ökning ev 25 med-

lenuar hade skett under året.

3ÖRElfI§G§MÖr§! f orsdagen den 1 f ebmari kj- 1900 kommer ett f öreningamöte
att håLl-as å LokaLen, Mariehemsgården.

På mötet kommer att behandl-asl dels motionerRa t111 SSA: s årsmöte, dels
SSA: s bull-etinverksanhet.

ALla nl som h.ar fått rnotionerna från SSA, läs lgenom den, gtir marginal-
anteekningar oeh kom til-l mötet på torsdag oeh diskuteral å Åven n1 som inte
fått motloaerna är förståss välkomrnq.

Ålltså: psE IuÖT up? pÅ T0R§,AG Kt 1900. . . .

0rdförande
v ordförande
sekreterare
v sekreterare
Kassör
Suppl-eant
ledamot

SU2UD
SM2ÅEP
SM23JS
SU2EKÄ
SMzCKR
SI[2D]CE
SM2AEY



Januari 1 972 (e)

FURA

T Il)NINGAR: 197 1 års samtllga nummer av Radio-felevision saknas t3ry5r.
p.g.& utebliven prenumeratlon på kJ-ubben. Tinns det någon som har en

komplett årgång eller enstaka nlxnmer av ovanstående årgång och är villig
att donqra dessa till klubben, så. sku11e stor tacksamhet riktas mot veder-
b örand e .

BOCKER: En modern elektronikbyggbok för or are är något son kiubben
saknar.

Vilken bok skulle du föresLå?
Kommer du på någon 1ämp1ig bok, tala om det då för vår bibliotekarie

Xngve/2Tl1S eller til1 någon av styrelsemedlemmarna,

ITEDIENISAVGTTEF: Nytt år betyrie:: oxo nya medlemsavgi-fter, Iu sr:m ej br.ta-lt
1972 års medlemsavglft kan göra det genom att betala in 20 kronor (för "stora")
el1er 15 kronor (skolungcion 18 år eller c1ämn,,er) ti1l postgiro 29 61 4? - 3.

Betalningsmottagare: Föreningen Umeå. Radioamatörer.

!J!!_§J§r: rrThe joker
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FURA

för lokalens framtida existens,
fler besök. Speclel1t ni som lnt
M.8,.o : SKÄRPNING......

Ne a tala

Det vore o1 om vl lnrnde rycka upp oss oeh göra
e besökt lokalen 1 år är speciellt väIkorona.

HEJI

Du har kanske väntat på FURA-aktue1lt ett tag, men eftersom jag inte hs.r lovat
några bestämda utglvningsdagar för 'tb16detil så bLlr aet en s.k, 'rsporadisk tid-
skri.f ttr .
Senaste nytt: Umeå kommun har i sanband neil 350-års Jub13-6et lovat att kostnads-

medlenmar. Framsldan bLir i fyrfärgs-frltt trycka 25000 QSI-kort för klubbens
tryek och vj-sar en vy över Umeå ttanno dazumalrr samt ll-te reklamtext. Baksidan
har utformats så att lSl-kortet skalL bli betydllgt mer 1ättutskrivet än det gam-
la rrnorrskens'r-qslet,

(orten kommer förhoppningsvis att bli klara någon gång efter påsk oeh den
som så önskar får serlan på egen bekostnad trr.eka på sitt åget call m.m,

f gengäld har kl-ubben lovat kominunen alt stä1Ia upp med en station + be-
säitning vid något 1ämpligt jippo,

Klubben har nyligen lnförskaffat en bättre begagnaci !RAK-r p.4B - motta.gare som
nu finns att beskåda 'i lokalen, f,inns oet någon som vet av en T4X som är till
salu så hör av ert I I

llya nöb1er tiIl lokalen är inköpta oeh skaLl snart uppnonteras,
Två. nya böeker är inköpta: Ream antenna hand.book oeh Ouad antenna hand_

book. Böckerna finns på Iokalen.

3esöksfrekvensen på lokalen är för nänrarande UFB Iågt och detta är lnte nyttigt

PROGRAI![.. Det har varlt lite tunnsått med studiebesök oeh llknande i
rlen 25 qlrll korrmer det att b1i sturiiebesök på. avdel-ningen

logi på unlveETEät, en av de mest t'elektronlktätarr &.rrjelni-ngarna.
för sarnling mrm. kornmer i nästa TUFJT-aktuel1t,

En rävjakt konmer troligtvis att orånas i slutet av våren.
era gamla saxar och börja på att damnae, av den,
Annonser:

vår, nen:
för fysio-
på uu, Plats

Så tag frau

Ianne -AH? är Lntresseraal av att ltöpa en-transfojlmatorkärrra som klarar
av 160 lY (minst) och helst aven i v. Da",rnee tfnl
En mottagare Åueco R5 O, 54 - 54 M{z för ew am ssb är till- sal,u. 1 5A847 .

LTiirmare infos genom AIf 'Ukman tel 11 91 98 (
11 25 A2 under arbetstid.

efter arb. )- eller

lled detta f'URÅ-aktuellt merlfölJer en tabell som kan komma ti11 nytta när n1 paral-
1elIkopplar motstånd e1ler seriekopplar kondensatorer, T.ex 516oo kohm paral1ell-
kopplat med Je900 kohm ger 21299 kohm. Ett annat exempel: du kangke är lntresse-
rad av ett motstånd med värde 166 ohn i någon speciell koppling. En titt 1 tabe11-
en ger då att 680 ohn //22O ohm ser detta valrde. Även 2r2 kdnm//teO ofrn går bra.
lyeka t111 med tabe11 och kopplingart l
Ti1l sist: avd. för konstiga ord: att köra ew = rrparidle-slapplngrr.

GLAD l'iSK och vi- hörs r:eh störs nrrnel2lK.,f
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Nr 3 1972

FURA

;le j a.r"a t,5rra di cterl I

Jag vill med tletta rLTR4-uL*t e11t påmlnna om besöket på avr-re-Lningen

för f;rsiologl vid Umeå Universitet.
OBS TI]J!I]M:T

-inp,.rnlit: ltÅmlOll,l clen 2t april_ kl " 19C0 oBS Tr]rfr]lt-{r I I
ORS TI}flI}'IIKT

Saml-ing viri pilen i figuren nedan,

Kaffe med bulle bjuder föreningen pål !

lriiLKO1,U,{31T! !
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EKONOMISK HISTOEIA
STATS KU N SKAP
PEDAGOGIK
L.M.CENTBAL
SOC IALHöGSKOLA

JN IVE BSITETS-
FöBvALTNING UMEA UNIVERSITET
DATACENTRAL
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FURA nmJ 1972/1

STIIDIEBESÖKET på fysiologen blev en mycket intressant och glvande afton. FUEA
tackar avdeLntngens folk för deras stora arbetsinsats med lordlnlngstälLand.e
av informetlonsmaterj-al oeh för de kompetenta guidertla.

JIIBIIEUMS-QSI:n Uneå stads jublleums-QSl är färdiga, och finns på klubblo-
kalen för av häntni-ng. 0BS: 500 st per llc. FIIRA-medl-em som betalt medlems-
avgift föy -72.

ST0RFR"I[1\{}[.ANDI Unrl er Kristi Himmelsfärdsdag hade FUfiA oeh Umeå besök av OH6KH,
en finsk A-amatör 1 i 3-årså1dern---en 1 l-årlng av det vildare slaget, h1.

/xmrrlnn smlAra/ibvM To rntny/-lapR befinner sig på senester 1 DLrLand tlden
WiirQRVpä1425okIIzfö1jandet1der1500'1800och20o0
SNT på varclagar och 1000, 17OQ, 1800 och 20OO sön- och he3-gclagar.

AIaESSTiITIRING om (tu åindrat adress , så med.dela detta 1111 sekretariatet ( -S.lS
el-ler -EKA).

2 m KANAITBAFIK Inom kort kornner tre mobila stationer igång med 2 m FM på
145TOO ki{z oeh ett par andra närllggand.e kanaler. Förs1ag på såd.ana mottages
tacksamt. De tre stationerna är -AQT, -DB och -AHP.

Ko?ES: brert/-2tAF tel- A920/25250 köper en vridkonding zxSoo pf med minst 1 mm

plattavstånd.

JAZZ I UMEÅ Om man hcr svårigheter att höra SM2AQE på banden går det numera
utmärkt att göra cte
på en lP betitLadi n

S§aVHP Om du inte red.an visste, så finns SK2YHF i luften på QRG 145995 klF'z,

VIKTIGT LmDDEIÅNDE AlIa bidrag till FURA-aktuellt mottages tacksamt av -AHP
eller -EKA.

ÅKG. kKlild1{$Åf1f?filR ?vats att avgiften {o'r mediemskap i K(RÄ dr atlrskdrut
1åg franhålles från kassören att den är av stor betydelse för föreningens
ekön. väIfäro, nu som ej betal-t densamma, GöR DET SNARAST. TACK.

JIPPON Den 1 9 och 2O maj har föreningen visning av amatörradio i östra
torgbaracken med. anledning av 553-årsjubl1eet. 0m du ej har nöjligheter
att delta vid. sJäl-va arrangemanget, så skuIle QRY på banden uppskattao. Det-
ta som ett tack för QStrrn, om inte annat.

J-IJIIÅEI En ny Ill\{ARI-transLator uppsänd.es per baIlong den ZB/5. Infrekvens"
432 w$z ooh utfrekvens 1 44 uHs. Tyvärr är inga närmare uppgifter ti1IgängIiga.

AT{TENNÖ.IrERSYN
fika ooh buIle

t på grannofon oxo. Bosse finns näni-igen med. som pianist
Jazz i Umeår' (nxpo norr, rlks trPRP 4, pris 12:-).

Asn 1A/5 anslutas vårsäsongen på klubbl-ska}en ued småprat,
(trtuUUen bJuder) samt översyn ev SK2Äf :s antennf&rxo. Yi ser

fram emot att träffa även DIG tlön här gången.



FURA l,L{J 1 972/2

HÖSTENS PROGBAM är klart oeh omfat tar ett flertal intressanta studlebeeök. När-
mare information i höstens första FUBA-aktuellt.

RÄYJÅKT
f ö1jand.e
infarten
1oka1en.

frots sonmaruppehållet så stänger inte FUBA heIt. Rävjakter anord.nas
datum: 4/6 ocln 18/6 kt 0950 med samllng vägskälet plpärbö1evägen-
tilI tr'orslund.a vattenverk, samt den Z/T tt 0910 med samllng vltt kl_ubb_
0BS: Den sistnämnda Jakten är en blljakt, så nedCag bil.

SIUtIIGEI{ tilLönskas medLemnarna en trevlig somrn4r med nyoket radiokörning oeh
andraffindsmässiga sommarnöjen. För clen soå s5äIv salmar värttlg somrnarlektyr
blfogas ett utdrag ur PoPUtliR BADI0 (nuv, noT).

77, AHP o EKA



FURA AUGUSTI 1972/T

skönt, nu behöver man inte längre ha några sysselsättningsr: -.t\,_,
. F'URA har nämligen öppnat igen för säsongen. Tisdagar och ti)ir.-...
22, son vanligt.

SAS(INGSTART:
p kvällarna
gar k1 19 -

IiYCKLAR TIll I:LUBBEN: För den som har ärende till klubben and.ra tider an,-.
@n(re-22atLadagar),såfinnsn),eke1att1iinail'',;:
ljell Boström, tel 11 68 40 eller Bertil And.ersson, te1 1j 13 66.

BiVJAKTSRESUITAT: Intresset från medlemmarnag slda för BURA:s sommaraktjvi ,,,=,.

ffirävjakterharvar1toroväekandesva}t.Förattvaraur.ll.
rrxtlg så har det varit såt evalt, att man ifrågasätter det meni-ngsfulla i:.,.ir.
klubben överhurrudtaget hal någon räv..jaktssektion.

'r'rots det då1iga intresrret samlade Jakterna den 4/6 oe]n dea 18/6 sä tri ir,,,.:,teltagara ett vi Just nrg6is kan presentera frl.jende resultatlistor:
Jakten den 4/62
1 / Kurt lundströn, 2DXH
2/ Tom And.ersson, 2DJK
3/ Sune Sangren o son

ljeder åt dessa älskare av frisk luft oeh vackert väder.

QSL: Under sonmaren har influtit en hel del QSL titl med.lemmarna.

jTASSLISTA:Passlista för klubbträffarna kommer att utseindas till- berörda ^:.r.-ter ,-mgefär samtldigt med detta IURA-aktue1It,

ANT0NNÖVERSYN: På grund av dåligt väder och för llten uppslutning kunde deniEE; annon§erade antenaöversynen ej äga rum, varför ett nytt försök äger
rum tledagea den 5/9 klubbtid. Det är trollgt att FURA:s förnämliga antenn-farn ej behöver utsättas för några vld.lyftlgare äadrlngar eIler reparatior:e:.,
men om så skulle vara fa1]-et, gå kommer det att bahövaÅ folk. Försök alltsådra även DITT strå t111 stacken,

ÅssÅ yan,E DAx FöR EN -AXU:

Jakten den 18/62
1 / Kurt lundström, 2DXH
2/ Suae Santlgren o son
3/ lon Andersson, 2DJK
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'§F(l Cti SSA:s IiIItrNESFOIUI: Yid ett besök hos DL3, SMTBHI i- sornmar hade r,,
iivligt samtal ora handikappproblem j-nom amatörradion. Vi kon fram tlll:;; ...,,,

t'.emene nran kan och snarast bör göra, är att stödja minnesfonden, vars ui,r'r'' r.':
:rycket kort och lq6mprinerat är att hjälpa handikappade och mindre bene1"l .
.!natorer 1gång på banden, samt att drlva radiostattonen SKgWI ocr. itvern:1 ,,.

.rrngsstugan i- l'{orokulienr vårt grtinsland 1väster mellan Norge och -!11eri,.et fn bästa sättet att stödJa ml-nnesfonden är att köpa ett sk frBorgarbrt,',.
en mycket vacker och värdefu11 tryeksak. Inehavare av borgarbrev blir &r-:.i. -I.atlskt medborgare i den suveräna staten Morokulien med rätt att utnyt:.-.,
r-rvan nämnda rad.iostatlon och övernattningsstuga. Som en servlce åt itiiRi: .. 1-,

fennar kommer tec}o.lngslistor för borgarbrev hädanefter att finnas prl" r- i :i.*iolral-en, Friset för brevet, de 'uppräh:ade rättlgheterna och g1ädjen at:',
ii;äIoa någon amatörkamrat är endast 2O kr. Ttink på att:
f}J 5i I, ]§T9 HAN NÅGOT BORGARBRIIV ÄR INTE EN FUIiY,unDTe RADTOAI,.AT;'P, :

])IlN SOM IITR TVÅ ,/'I TROIIGEN Jr{EDLEI{ r FURÄ. //SYLZIT*//

;'r'TDIEBESÖK : til-ubbträffen tis d.agen den 26/9 anordnas studiebesök på lio:,,r..: i::l
Utanför VK:s entrd k1 1900. Föreniagen b.l,i,;,,,"s'tijrsta tidning YK. Samllng:

1-:-ka med bulle efter vlsnlngen. Rv ändrlagar meddelas skriftligen.

21, FI,{: Taxibrod.erna meddelar att fn flnns tre statloner med raöjllgheter e r -
lorä-på mobllfrekvensen 14417 MI{z och att ytterligare två rräntas inom };or.;"
llu son redan har en tvåmeters-statlon bör nog verkllgen tiinka igenom on.irt
lnte är på tiden att skaffa XTAL för nkomma sJut' samt en Firl-modulato.z'. '. r -

oe-larna bör lnrnna fås för mindre tin 25:-, v11ket är ett biygsarnt be]oyatt få vara med om det senaste i-nom anatör-fIlF. Lämp1ig KfAi. se seps.ral; ;,: --
nons från 2 XH.

.IFTEBi,YSNINGAE: Bibllotekarien efterlyeer tittskrifter ooh instrument, sri,,:]""ats under somnaren.

I assören efterlyser ett antal medlcmsavgifter, som åinnu eJ lnflutit, sar.1;vl11 i sammanhanget framhål1a att medlemslnfornation eJ fårtsätf,ningsv.l:;
konmer att utsiindas t111 medlemmar, som eJ fullgJort slna siryldigheter.
llelaktlonen för FURA-aktuell-t efterlyser bldrag tlrl bladet.

lurt -lundström, 2DXH efterlyser ärgäng 1971 ar QTC, som utl-ånats
men ingen min:rs ri1.;tigt vem.

tilI någon,

TIT,I SALU: SM]AIR , Tomm;r O1seon, tel 060/11
nätaggregat, alltsammarrs i mycket gott sklck
1 700 kr.

AT 27 sä]-Jer en FT250 med Ep2J
, till- det oslagbara priset a,r

Slf2r)XHr Kurt lundström, tel- OgO/118 14 sälJer ett stort antal- styrkristal ,ir
ti1} prlser mel-lan 9 och '11 kr. Se separat frekrenslista,

71, AHP ol trKA



- ,laga t111 FilRÄ-aktuel-1t aug 72,

FII':I]'YENS L]S TA S TYRKR ISTALIER
'tL-l-handahå1les av SM2DXH. Frekvenserna 1 kHz.

')oi5, 7OO5, 6061 15, 72OO, 7201, 7206, 721A, V212, 7250, 7275, BOO1, 8CO],

2401Or 361701 36200, 110, 20 000r 27 125, 19 TOOT SB 600, l8 E00r 40 666167,

70 ooo, 90 o0o

Scrn synes är ovanstående frekrenser användbara för ett flertal amatörband,
oc;ck företrädesvis två meter. I börJan såiadarkrlstaller för olika typer av
frekvensg:Lng och i slutet ieonverterkristal-ler för två meter oeh andra band,

iiedan ett antal- frekvenser, där vj- noga anger det tilltåtnkta anvdndnlng.r*
cr:rird et.

;"iir sändare rnecl feutlubbl'lng t111 16 MHzl

!ör LokaLfrekvensea 14415 I&Iz:
Grundtonsosetllator : 7 225
i--rertonoseillatorz 7228

För noblLfrekrrensen 145rJ WIzz
{}rcndtoasoscillator : 7 285:lyertonsosctllatorz 728A

r,'(iF sändare med tretlubbllng 1111 24 l(tszz

;;,-,t- lokalfrekvensen 1 44 15 lffiz t

r,l'r.lldtonsoselllator : BO25
''.'c:^tonsoscillator: BOl0

För nobilfrekrensen 145e7 \WIzz
Grundtonsosclllator : SO}E
irrertonsosslllator: BO98

l)eiisuton finns ett 25-tal- andra leke speo. krlstaLler.



KRISTAi,IER

Varieraade antal kristallcr per frekvens (på en del frekv, över 10 st
av samm& frakvens). Pris 4 - 12t* (beroende på typ. och frekvens)

KEz KEg KHz

1 1o? , 813

1 1 1O,9]8

11 14 1063

111? ,188
1120r313

1577 r917
1697 r917

2035 t11
2ol+116?

2O4? r22
3054 11?

3A62r5A

30?ar83

]5O0 f00

]55O!00

1535roo

5170r0o

541O, oO

5700r0o

5720rOO

5730,aa

5?44144

5770tAO

59,0roo

644oroo

654? r9o

655o,0o

6Zooroo

?o4o ! o0

?2o8 fi6
?216 167

?5?4,80

7574 t9o
Soloroo
8o35,?'t

8455,oo

35aoroo

MI{q

26,53o

26 1539

26 1610

26 r52A

26 1650

26 fi1a
26,985
2? tA65
2? rA75
2? .C.85

27 e2O5

Fll{z

37 1750

38,275

38 t285

38r295
38 1315

38 å?5
38 .l,85

38 r4t5
38,5t5

35 15rA

3? r4?4

3? 16?4

TRIMMERKONDE0{§ATOR 3 - 30 pF, 10 st

Fabriksnya

Kr. 3t5O 25 st
5O st

Kr 7:5O (ttvlt )

Kr 12t5O

t_ Bego vRrDspoLE &

!=å=U=g=!=I=U-§=!=B=g=Y=E=U=g vRrDJÄRNs-
^ o , ^, .-- -i- - -L - !r--- INSTRUMENT.från b1. kraftverk och större
eicentraler. Både runda och
kvadratiska instrument flnnes,
Runda: Dian. 60 - 180 m.m.
Kvadratiska: Storl" 4O x 4O - t40 x 140 m.m.
Priser 5 - ?O:- beroende på typ. och skick.

Voltt
Amper

Diverse appaqate-q:
s.R"A, BAS§TATION, ?0 W, 4O ptnz. Inbyggd i snyggt stationsskåp.
äInneh.: drivsändare, slutsteg, 22OV nätaggregat, talmanöverins-
enhet, DUBBLA mottagare morn. Prls ca: 55Az- mycket gott skick!
§lutsteg 2O-3O Miiz 500 W in§. 220V nätaggregat. Fab, Siemens" Ca: ?29t*

r44 mrz (2-meters) Konverter ; V Tysk konstruktion, mfo Z8 UHz, utan
X-ta1, inbyggt i saygg tåaa ned koax-kontakter, Pris 10O:-

4O-neters transistorsändare ] W, X-talstyrd osc. Pris 40:-
8O-meters-r'RÄVSAxtr, endast kretskort med koraponenter, utan lådao
strönbrytaren feritantenn o dy. Funkar ej tirllfredstä1Iande. Pris

!
-I

20z -/ st.
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Hej igen och trevlig radio-höst.
Ny g1ömde i förra FURÅ-aktuellt ta"La om att klubben

begagnat oscilloscope från fysiska instutfronenhar inköpt ett bättre
Vid Iru. Det är äv märket PHILIPS och ca 7 år gammalt. Det har idag
blivit populärt med att bygga med digital,a kretsar, varför skåpet är
.,älkommet. Skåpet år e j för hemlån

Nya medlemmar. Vid sammantråden 23/8 ocyt 27/9 antogs följande medlemmar:
Han-s Sjörnebeig ex-2DJCr. Arne Janze SM2BZK, Inga-Li11 Karlsson, Kurt
Wiksten SM6BGG, Siv Änefors octr Fritz E,nar Nilsson.

Siv Ånefors har dock återtagit sitt medlemsskap eftersom hon har kom-
mit in pä radiotelegrafistutbildning någonstans söderut och därför 1äm-
natt stan

Hjärtligt välkommen säger vi ti11 de nya medlemearna och speciellt
ti1l Tnga-Lil1, föreningens första YL på mycket länge.
Tvf-filter år inköpt till Swanen.

QSl,-manager åt FURA. Föreningen söker någon som tar på sig ansvaret att
sköta QSL-sorteringen på k1ubblokalen. Vederbörande ska11 föra in med-
lemmarnas QSL i QSl--facken samt ta hand om SK2AT:s QSl-admj-nistration.
Lön: Ja, kanske. Oan/LIlP 13 08 4J ger ännu närmare uppJ-ysningar.
Utlånine. Vid en 11iten snabbinventering av lokalen den 27/9 upptäcktes
att bland arvtat 2 årgångar av QTC + en de1 andra tidskrifter saknades
och ingen anteckning fanna vem som lånat den. Det är en ganska oro1i6
tanke att någon e1ler några rrtar kremrr för att komplettera sitt eget
bibliotek, men...?

Fortsätter svinnet måste vi nog tyvärr ta ti11 den hårdhansken att
helt förbjuda ut1åning av framför allt tidskrifter och böcker.

Har du något som ti11hör klubben och det trar gått mer ån tre veckor
sedan du 1ånat så ska11 det tillbaka.
Program" Studiebesöket på VK den 26/g var trevligt men vi var bara
st som kom och s åg. Tyvärr kom väl kal-1e1sen för tidigt så du hade

tt osci-l"loscope. Vj-

B
va-L
vä1g1ömt bort det, men tilJ- nästa gång det ordnas studiebesök b1.ir vi

15 st åtminstone el1er hur?
Vårens program. Det är snart dax att göra ett preliminärt
våren. Vad sku11e du vl1Ja studiebesöka, hööa föredrag om,
film om??? Kom.gårna med förs1ag tj.1I styrelsen om något
en sista tisdagkvä11 r:nder vårmånad"

§4?XEg'Fyren är nedmonterad för reparation och ombyggnad av te ckengi- -
vare, antennomkopplare och exciter.
Borgarbrev. DU är väl med i senaste
ningslistor finns å 1oka1en.

flugan att samla borgarbrev. Teck-

Nya lJMEÅ-amatörer. Enl j-bt QTC g/lZ finns fyra nya si-gna1-er i luften från
umeåt SM2BA Kjel1 sandqvist

SM2POI Roland Larsson
SM2FXI Anders Hög1und
SM2FYH Alf Linder

Ingen av dessa är med.lem i FURA av någon an1-edning. Detta FURÄ-aktuellt

program för
ti-tta pä

vi kan göra
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FURA

+ värvningskort kommer att skickas ti1l dessa flya.
145,7 Enligt eer-i*e/SM3UL ska11 amatörer i Bo11näs, Sundsvall och
eventuellt i Umeå ha räckviddsförsök på 145,7 MHz under någon söndag
i oktober. Dessa försök är visst förberedelser för en i framtiden
planerad repeater i Sundsvall.
Begagnade 1 6O MHz-s tationer för ombyggnad ti11 2 meter FM

ti11 salu hos ett par firmor söderut. Ring nan/nnP
ska1l
13 OB

visst
4Z förfinnas

infos.
1röpes " Bi11ig mottagare, som klarar
kappad pojkes räkning. Kontakta Dan

Sä1j9.-s- Bertil Holmlund 'I.el bost. 
"

av BO, 4O SSB köpes för handi-
13 oB 4Z

B1 20/44 har
b1i av med.

aa PRIMUs'

31 o52 , arhete 1 1

cm han vil1sammanställt en lista över diverse prylar s
Listan finns sist i I'URA-aktuel1t
Vi1l ni sä1 Jat byta, köpa e11er något annat ni vi11 ha in i FURA-aktu-
e11t så kontakt antingen Rune SM2EKA bost 13 46 &5, arb 12 56 00/629
el1er Dan SM2AIIP 13 OB 42, Ni kan även 1ägga- ert meddelande i något av
våra QSL-fack på 1oka1en.
Nf ÄR HJÄRTLTGT VÄLKOMNA ATT BESöKA KLUBBLoKALEN TISDAGAR oCH ToRSDAGAR
KLOCKAN 19OO til1 22OOlt:tt

PRESSTOPP PRESSTOPP PRtrSSTOPP.

Eftersom vi ej har något program tisdagen den 31 oktober kommer vi i
stä11et att ha en skön fika och pratkvä1l på lokalen och föreningen
b.'iuder på rtka. Slut opp bröder och systerl I I J

Vi hörs och ses och tack för denna gång
Rune och Dan

Ti1l sist ett motiv från VK:s utgåva den 17 maj 19OO:

§BS.\
ärn$starna

vg,
med föregående år

och

äro i Iikbet uuDstälda för betäekning. Språng-
etlei'Uttorlg. Umeå i ÄPril 1900'

atgifben är den vanliga, 10 kr
Joh. Briiadströa

I
i.,',t ,
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FURA

rie J r-gen:

Antennändrj.ng. lördagen den 18/11 flyttades klubbens \|{1TZZ,3rån att ha suttit
r"el-lan två hu-skroppar blev nurfCen luft§Ida durnmyloaCenrr en inverterad antenrl

på ett helt eget tak. Förhoppningsvis skaIl TVl-problemen vi hade tidigare ha

redueerats. Kje1l/tll + 7 tappra til1 ritförde arbetet i srnåkyligt väder,

IIya Umeå-amatörer. Enligt QTC nr 1 1:

SM2FUI{ Torgny Kvist T-cert.
SI{2F21\[ Bertil Sundqvlst I'

QRP_. I dagens amatörradi-ovärld med slutsteg och färdiga 500-watts-transcålv-
rar kan det vara kul att pröva på det omvända, att köra QR!. PLuneAF-!' har'

byggt en liten transceiver på 1 vratt för 8O m Cif, liknande den som SliJCFi/ be-

skrivi-t i QtC förett år serlan. Ändra QPP;are är b1.a So/.{QS, son har en li-te?'

nS3-trx på 200 qiI]iwatt och Stig/AIJ som kör ned 15 YI från sin sonrnar§trrga.

{U1. Förbered er f ör d,en stora kvälIen den 1! december, då vi har lil1a julafton.
Franför allt skall ni ta en djupdyknlng i junkboxen och samla ihop a1lt snått

och gott son nl vil1 aktionera bort denna krrä11. ITärnare uppgifter om kväl1en

i nästa FUF,A-aktu-e11t.

CAII-BOOK. En Ca1l-Book (utom USA) finns på stadsbiblloteket i det run som är
bakom in- oeh ut1åni-ngsdisken.

l_ot!eJ'i. l-ven 1år anordnatr FURA ett skinkl-otteri. Antal loJ:te:: är 20OO st
fördelaCe om bloek ned 25 st 1 varje. Vinster:

2A julskinkor
3O chokladaskar
57 konfektpåsar

Hjä1p tlIl- att säIja lotterna. Vinsten kornrner att gå till lnköp av apparatur

till klubblok.1en. lotterna kommer att fördelas på lokalen omkring den 1 dec.

Önskas köpa. TY2-til1sats önskas köpas av Erik Nyströn/SI1]2BSU TeI 19 1 1 01 "

QSCA4 6 (oScan = Orblt Sattelite Carrying Amateur Radio) SUeCf'C/fennart i
Eörnefors har kört ett antal kontakter via amatörradiosatelliten OSCI.B 6. lTågra

d.ata: linjär translstor med infrekvens 145;950.+ 01050 M{z och utfrekvens
f, ?, 1 ;, s: .* C,0 i a rz,y:.:.
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PRorEssoe Furns raNrs Å DR)NK oF srRANoE GIN AND EvorvEs AN
II.JVENNON FOR OPENING GARAGL DOORS W]THOUT6EflING OUIOFTHECAR.
PRIVE ALI'O BUIY1PE4 (A) AGAII'J5T MATLET(B) PUSHING 1T POWN AND
EXPLODIN6 CAP(C) FRIGHiENING RASEIT@)WHO RUNS TOWARD
HI9 BURROW i E) PULLINA STRIN6(F)WHICH DISCHARGS PISTOL(G). THE
gULLET PENETRATFS CAN(H) FROM WH\CH THE WATEK DR1PS INTO
AQUARIIJM(I). A5 THE TIDE RISES INTHE AQUARIUM IT ETEVATES
THE FLOATINO CORK UPRIGI]T(fl WH ICH PUSHES UP END OF STT-SAW(I()

CAUSING FLEA(L) TO LO§E ITS BALANCE AND FALLONGEDUNK
HOUND,S TAIL(M) WIIO WAK ES UP AN D CHASES H I§ TÄI L RO{JNP ANP
ROUND CAU5ING PLATFÖRM(N)IC) SPIN AND TURN ON trAUCET (O).
WATER RUNS THROUGH HosE (p) 5TARTIN6 REVÖLVIN6I-AWI!
SPRINhLER(Q) oN W[\lCH RöPE (R) WINDs rrsELF oPENlNa
G^RAGE DooR. OF coumE, ,i Vcu wlsll. you cAN DR\VE RrcHT
THROU&I-I THE PCXfR AND-I+{EN THERE WCN,T EE ANY
OB5T R \JCT ION LTT-T TO BfTHE.R,'IOi.J ! N THE' FUTI.I RT.
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TITLå JULÄttox 1972

f,u ltr drt cer för luRlre. ltlla Juliftoa tgra, llrdta au 1g112 tl tgoo bre-Lir drt 1;rr Pl tlubblohrlo. Du f,r hjlrtllSt veltodl: raaibrrnCr ttt glrtthrär ootr bytor-Jultlcpp d 3:-,

EUW?r4rXrf,_?ro.rBx:

$$I$t-*1!rq-rä!r. Jrrlbcr-p!trlrr lr vlll btr tv rd, rl rrlltr vt {rt.
Y111 il .tU. rlfgt 3ör rgoa rxlnr'tr rl jlr {tt oro }ru.-!örr t rl lrllprrlol t tlrraf, r{ ll tltra rrpp rd-tltt-lrn ooh rrcirl .rrrrlprll.
{gq*E§gIE:,V$ ro|-ra -tulrfta- ulu Jutttrpprfu? Råfrr lnsratraf, Dxr-för rnor{a§ v1 l?ill t åt JuLklrppr}ytc, ior tfiiglr rå rti viuytri}ttpp*t prttllaura tre froncr lod vrrrndrr.
Jg!§lYr-Er cer.Eonträrttrc sunr bJtrd* pl rttt ntrlrHrr a,f.rlhlrrltgt trer-atllli,a Julhffr uod dopp.

,l .... i':. l.:l'3 9i ,

B

.SqrolBr rruare bårter på k!,:oblokalea eändagru den !{./! -?, t] lr0o.

I fl§tå nIXEA: lörboppnlngovlr kourr I aålte ?ilnl-aktLcllt ca brrlrlvlr,EtilffiäffiEiAd FE aetsttor rråa soi;"7äertt Dcn brr ty.rrrr bltvtt .f,6'curipE3 k'r'' i' "r , I outflrdlghot*r. llcn dra rar s{ntar Lt aåeot 6ott ...,..'n

7r/ts?
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