
Hej alla FURA medlemmar!

Ja! som ni kanske förstår så har det ännu en 
gång blivit så att jag inte har fått in något mate-
rial till den planerade Aurora’n. Resultatet av 
denna materialbrist blir därmed ett FURA-blad 
istället.

Vad kan då meddelas?

Verksanhet
Jo! klubbverksamheten med tisdag och tors-
dagsträffarna drog igång samtidigt som sko-
lorna startade i mitten på Augusti. FURA är 
dessutom, enligt rykten, den enda amatörradio-
klubben i Sverige som har klubbkvällar två 
gånger i veckan. Det är strongt och det tycker 
jag att vi ska fortsätta med. Anstormningen av 
besökande medlemmar har väl inte varit sky-
hög men en och annan har ju hittat dit.

Nycklar
Vi har nu fått tag på de åtråvärda elektroniska 
nycklarna till ytterdörren. Diskussioner fördes 
på senaste styrelsemötet angående dessa nyck-
lar och mötet kom fram till att de som ofta 
besöker klubblokalen och anser sig behöva en 
nyckel får anmäla intresse.

Vidare kan också meddelas att FURA önskar få 
igen de nycklar som gick till det gamla QTH’t. 
Det är ganska många nycklar ute på vift och de 
som har en sådan och nästan aldrig kommer 
upp på klubben uppmanas att återlämna dessa.

Kommunikation
En porttelefon kommer att sättas upp utanför 
klubblokalen så att besökare utan portnyckel 
ska kunna “göra sig hörd” och bli insläppt när 
denne kommer på besök.

Höstprogrammet
Höstens programpunkter är inte så många men 
kan väl ändå vara värda att nämna.

Vi börjar med att ha en så kallad höstträff den 7 
Oktober där vi kommer att ha loppmarknad, 
loterier, fika, föredrag och Wolfgang från SRS 
kommer upp och visar/försäljer grejor och 
utrustning.

FURA-bladet September 2000

Vi hade tänkt åka på studiebesök den 16/11. 
Umdac eller den nya betongfabriken på väs-
terslätt står det mellan men det är fortfarande 
oklart vilket ställe det blir. Häng med du också!

Det sedvanliga Luciafikat kommer att äga rum 
den 14/12 där alla som vanligt är välkomna att 
närvara.

Kurser
Teknik och telegrafikurser kommer att startas 
efter årsskiftet om intresse finnes. Känner du 
någon som är intresserad av din hobby? Be då 
denna att ta kontakt med oss eller meddela oss 
så att vi kan kontakta denne person.

Önskemål har även kommit angående en kurs i 
“radioengelska”. Tycker du att det känns 
motigt att genomföra ett qso på engelska bara 
för att du tycker att din engelska är dålig? Så 
borde du inte känna! anmäl dig, visa intresse, 
så drar vi igång en kurs i radioengelska uppe på 
FURA. Svengelska går nästan lika bra som 
Engelska... bara man vågar prova. Kom igen! 
anmäl dig till Lars-Ove/sm2wew.
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Höstträff hos FURA.
Föreningen Umeå Radioamatörer FURA 
anordnar ett liten höstträff lördagen den 7 okto-
ber 2000. Du är välkommen till en dag med 
bl.a. utställning (SRS kommer upp till oss), 
loppmarknad (boka bord – se nedan), 
SM2KOT Mikael berättar om radiokommuni-
kation ”förr, nu och i framtiden” , cafeteria 
med kaffe , läsk, mackor och bullar, lotterier 
och sist men inte minst möjligheten att träffa 
trevliga radioamatörer.

Vi håller till i anslutning av vår klubblokal 
Aktrisgränd 17, Umedalsområdet, och tydlig 
vägskyltning kommer att ske från E 12 ca. 5 
km väster Umeå mot Lycksele. Inlotsning sker 
på kanal R2, RU5 och 145.550 från kl.10.00.

Utställningen och övriga arrangemang startar 
ca.11.00 och beräknas hålla på till 15/16-00 
tiden. Om intresse finnes så ordnar vi även ett 
litet ”eftermeeting” med enkel förtäring och öl.

Anmälan till bokning av loppmarknadsbord 
och /eller ”eftermeetinget” kan göras till:
Mats-Ola/SM2CKR tel. 090-127404, 
sm2ckr@svessa.se eller Lars-Ove SM2WEW 
090-32985,sm2wew@svessa.se.

Välkommen till Umeå och FURA den 7 okto-
ber 2000.

KOM, TRÄFFAS och TRIVS!!!

Sommarens bravader på radiofronten 
från ”sommarqth´t”.
Jag har som vanligt försökt vara aktiv på 144 
Mhz även denna sommar, och bandet har varit 
öppet ett flertal gånger med några spec. händel-
ser som jag tänkte berätta om.

Det började med några sk. IONO -qso´n den 2 
juli. Denna  utbredningsform har man störst 
chans att lyckas med när solen står som högst 
dvs mellan 1000-1400, och under sommarmå-
naden juli. Jag hade QSO på 14 Mhz med en 
god vän från Tyskland, och han tyckte vi skulle 
prova  på 2 meter och se om någonting hördes. 
Vi kör båda med ca.1 KW och Karl har 4*12 
el. och jag hade som vanligt mina gamla 8*15 
el.. Det blev ett fint QSO med 529 rapporter i 
båda riktningarna. Efter att detta rapporterats 
på DX-clustret så dök det upp flera stn på min 

QRG och det blev QSO med 
PA0JMV,OK2MVI/p,PA0PVW, DL1EJA, 
G4SWX och DK3BU.Signalerna var som star-
kast 559, men som regel 529. Det var alltså inte 
tropo, och jag har endast tidigare kört någon 
enstaka station på detta mode ,så det här var 
skoj! Mer skulle komma!

Som regel när vi bor i sommarstugan bevakar 
jag TV-kanalerna 2-4 och 2 metersbandet vid 
17-19 Z -tiden om det möjligen kan vara ten-
dens till sporadiskt E, dvs E-skiktet joniseras. 
Då öppnar sig plötsligt 144 Mhz med mycket 
starka signaler och det blir ibland möjligt att 
köra halva Europa. Den 11 juli var en sådan 
dag då bandet öppnade ca.1700 Z och stängde 
en timme senare. Totalt körde jag 66 QSOn 
med en kolossal ”pileup” från I, 9A, S5, OE, 
SP, OK, DL, HA m.fl. En kanonöppning med 
andra ord!!

Jag fick inte vila många dagar förrän det var 
dags igen för en ny IONO-öppning.

Det måste bero på solfläcksmaxima som skall 
vara i år, för nu blev det (15 juli) en ännu bättre 
sådan än den i början av månaden. Observe-
rade på TV-kanalerna vissa interferenser av 
utlänska stationer så jag slog på stationen vid 
1300Z och efter endast några minuter dök 
F6IFR upp med 559 signal. Sedan följde det ett 
flertal QSO´n i spec SW- riktning med bl.a. 
många PA0-stn, några G-stn, DK,  ON , OZ 
med fl..Öppningen varade hela eftermiddagen 
och kvällen och gav mig 42 QSO´n men endast 
1 ny ruta. Flera av FURA´s medlemmar var 
QRV och det blev många nya rutor för bl.a. -
DXH, -GCR, -UVK.

Under augusti månad brukar jag sedan många 
år vara igång under meteorskuren Perseiderna 
och så blev det även i år. Skuren var lite sämre 
än vanligt tycker jag, men trots detta körde jag 
ca. 15 kontakter. Rolig trafikform, men lite 
stressande!!

Som du ser kan VHF-bandet bjuda på över-
raskningar, men det gäller att vara igång vid 
rätta tidpunkterna och  det kan vara svårt. Bästa 
receptet är förstås att lyssna ofta, och scanna 
över banden. Lycka till!!!

Mats-Ola SM2CKR
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terna ryckte han till och skytten föll baklänges 
ur båten. Rubin som lyssnat fascinerat frågade: 
Kunde du skjuta älgen sedan?
- Nä int de åre men åre etter, då sköt ja’n
- Men hur visste du att det var samma älg?
- Joo men ja känt ju igen båutun! (båten)

Annonser
Arne Jonsson/SM3DTU har följande utrust-
ning till salu:

Icom IC-735
SM6-mic
MFJ941E matchbox
SP-20 nätagg
FMJ-931 jordbox
SWR-mätare RW1001L - 1Kw
Hela paketet: 8500:-
IC-735 + SP-20: 6500:-

Hör av dig till Arne på tel. 0663-10175

Eskil/SM2UVK har en 65 metersrulle 40-
ledad signalledning i ufb-skick. Pris: 100:-

Hör av dig till Eskil på tel.090-773116

Bengt-Arne/SM2KXJ har en Icom IC-720 
med bra mottagare och def. sändardel till salu.

Ring Bengt-Arne på tel. 090-31564 för att dis-
kutera priset.

Gösta/SM2FUV önskar få köpa en Vibrator, 6 
el. 12 volt till en gammal militär nostalgista-
tion. OBS! anslutningskontakten ska vara 6-
polig.

Hör av dig till Gösta på 0933-71044

Det var väl allt för denna gång!

Ha en trevlig höst es best 73’s de Redaktör’n
även känd som: Lars-Ove/SM2WEW

Svanaliden 00 09 05
Fura Amatörradio Klubb

Jag har noga läst Bosse/SM2PYN’s artikel i 
QTC Nr. 9. Jag har ingenting i sak att invända. 
Ändå tycker jag att saken har en annan viktig 
sida. Fler är säkert bra och föryngring är en 
nödvändighet. Likväl kunde färre vara bättre 
om dessa vore mer aktiva. I dag tycker jag nog 
att vi får ta oss en funderare. Åtminstone då det 
gäller på det lokala planet. Vad som sker Digi-
talt och på DX banden är väl svårt att uttala sig 
om.

Försökte köra 2m test i kväll. Det blev två 
QSO’n, SM2DXH och SL2ZA. Hörde många 
stationer.

Amatörradio liksom att ringa kan vara ett trev-
ligt sätt att umgås.

73 de SM2FUV Gösta som ännu har antennen 
uppe.

Berättelse från förr
Vi har ju i tidigare nummer av Aurora haft 
några små berättelser som Kurt/DXH har hittat 
under sin släktforskning som utfyllnad. Så 
även denna gång. Här kommer en älgjaktsbe-
rättelse att fundera över..

Älgjakten är ju ett stort intresse i våra trakter 
och byns älgjägare brukar ju ha en hel del att 
berätta. Men frågan är om inte en man från 
Burträsk på besök i byn tar priset då det gäller 
älgjaktsepisoder.

Han satt på sitt pass intill en sjö då en stor älg-
oxe gick ned i sjön för att simma undan. Snabbt 
som tanken hoppade den här mannen i en båt 
och rodde upp älgen, siktade, men kom att 
tänka på att om han sköt skulle ju älgen sjunka 
och han skulle förlora den, men han fann på 
råd. Han tog båtens förtöjningslina och kastade 
om hornen på älgen, och lät honom bogsera 
båten. När så älgen närmade sig stranden stod 
han med geväret redo, men det bar sig inte 
bättre än att när älgen fick fast mark under föt-
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