
FURA-bladet Oktober 2002
Hej på er igen alla FURA-hams.

Ja så var det höst igen och det var med för-
skräckelse man noterade igår att snön hade 
kommit. Jag hoppas ni har varit flitigare med 
antennarbeten än vad undertecknad har varit, 
för nu håller det på vara i sista minuten som 
den där antennen för 160 mtr, dipolerna, delta-
loopen etc. skulle varit på plats. Du kanske 
väntar till det blir –10C liksom många av oss 
andra gör.

Allmän info
Nu är det dags för ett kort meddelande igen vad 
som händer i klubben. Som många av er redan 
känner till så har vi nu en ny lokal med adress 
Aktrisgränd 31 Umedalen. Det är huset när-
mast den höga skorstenen, och lokalen ligger i 
källarplanet, ingång vid gaveln.
Flyttningen blir alltså bara ca. 100 meter.
Vi disponerar ca. 60 kvm och 3 st. rum, varav 
ett blir förråd, verkstad och kanske pentry m.m. 
Flyttningen har ännu inte skett, men som ni ser 
på annan plats i bladet så sker den STORA 
FLYTTNINGEN  19 okt. 0900. Jag hoppas att 
NI alla kommer och hjälper till, för det är som 
ni vet en hel del vi har samlat i ladorna. QTH´t 
är väl inte idealiskt ur antenn- och störn-
ingssynpunkt, men styrelsen tror att det ska bli 
en mysig lokal. Innan den stora flyttdagen 
kommer lokalen att snyggas till något, och viss 
flyttning av bord, stolar m.m. har redan skett. 
Det fina med flyttningen denna gång är att allt 
kan transporteras på vagnar i hiss och sedan 
fram till klubblokalen  INOMHUS!!! Vi syns!

Höstprogrammet
Vårt höstprogram blir magert denna gång, men 
vi hoppas kunna ordna det sedvanliga 
Luciafirandet.
Amatörradions dag skulle ha gått av stapeln 
den 28 sept., men styrelsen beslöt att sen-
arelägga den. Den kommer nu att ordnas under 
våren i något köpcentra, då vi sedan kan bjuda 
in intresserade till en trevlig klubblokal.
Kurser planeras som vanligt, men dessa kom-
mer också igång först efter årsskiftet dvs janu-
ari.

Repeatrar
Det har varit lite problem med en del av våra 
repeatrar under sommarhalvåret. Tack och lov 
så har vi ju duktiga killar i repeatergruppen 
som har åkt ut och kontrollerat samt åtgärdat 
felen. R2 här i Umeå hade efter en direktträff 
av blixten blivit av med antennerna. De var helt 
förstörda varefter antennbyte krävdes. RU5 har 
också den varit lite i obalans men efter några 
mindre justeringar så blev även den okej. Just 
för tillfället så är RU5’an drabbad av störnin-
gar. Rickard/RIX och Tom/DJK har fått i upp-
drag att kolla upp RU5’an för att se vad 
störningarna beror på och var de kommer ifrån.

Packet
På packet-fronten har det inte hänt ett smack. 
Jag skäms över detta men må försöka få skylla 
på att jag i och med en ny tjänst på jobbet haft 
så otrologt mycket att göra att jag inte haft 
någon lust att ta tag i det hela på kvällen när jag 
kommit hem. Jag har en dator klar för 
ändamålet med Linux installerat men har inte 
hunnit få igång programmet DX-Spider helt 
och hållet. Förhoppningsvis så ska det väl hin-
nas med när älgjaktssäsongen är avslutad.

En sista önskan
En sista önskan så här som avslutning är väl att 
DU kommer och besöker oss lite oftare. Det 
skulle vara trevligt om nya klubblokalen blev 
lika välbesökt som det var i början på 5tr. 
Aktörgränd. VÄLKOMMEN.

73 Mats-Ola SM2CKR

PS. Den 19 nov. tidigt på morgonen kommer 
meteorskuren Leoniderna, som i år kan vara en 
”storm”. Passa på att vara QRV omkring 
144.200 SSB så kan du köra DX med hela 
EUROPA. Lycka till. Ds.
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Passningslistan

Passningslista för hösten 2002
PSE! Meddela om Du inte kan eller byt!

Passningen innebär att Du ansvarar för att kaffe 
och bröd serveras under kvällen, att Du hämtar 
ev. post samt att Du tar hand om ev. gäster.

Vecka Tisdag Torsdag

34 20/8  22/8

35 27/8  29/8

36 3/9  5/9

37 10/9  12/9

38 17/9 SM2XBQ 19/9 SM2WLS

39 24/9 SM2MQL 26/9 SM2EKA

40 1/10 SM2DCU 3/10 SM2WTY

41 8/10 SM2RIX 10/10 SM2OKD

42 15/10 SM2SXI 17/10 SM2CFG

43 22/10 SM2OQP 24/10 SM2KOT

44 29/10 SM2SXT 31/10 SM2JSX

45 5/11 SM2DR 7/11 SM2VHB

46 12/11 SM2VJX 14/11 SM2MJC

47 19/11 SM2KXJ 21/11 SM2DXH

48 26/11 SM2CKR 28/11 SM2XVV

49 3/12 SM2SXM 5/12 SM2UVK

50 10/12 SM2WEW 12/12 Luciafika

51 17/12 SM2DJK 19/12 SM2HTI
Redaktör: SM2WEW, Lars-Ove Bygdell Tel: 090-32985
Passningslista för våren 2003
PSE! Meddela om Du inte kan eller byt!

Passningen innebär att Du ansvarar för att kaffe 
och bröd serveras under kvällen, att Du hämtar 
ev. post samt att Du tar hand om ev. gäster.

Vecka Tisdag Torsdag

     

3 14/1 SM2EKA 16/1 SM2SXM

4 21/1 SM2CKR 23/1 SM2HTI

5 28/1 SM2XVV 30/1 SM2AQT

6 4/2 SM2WEW 6/2 SM2JSX

7 11/2 SM2XBQ 13/2 SM2WLS

8 18/2 SM2MQL 20/2 SM2NOG

9 25/2 SM2DCU 27/2 SM2WTY

10 4/3 SM2UVJ 6/3 SM2OKD

11 11/3 SM2SXI 13/3 SM2CFG

12 18/3 SM2OQP 20/3 SM2KOT

13 25/3 SM2SXT 27/3 SM2DXH

14 1/4 SM2DR 3/4 SM2VHJ

15 8/4 SM2VJX 10/4 SM2MJC

16 15/4 SM2KXJ 17/4 Skärtorsdag

17 22/4 SM2CKR 24/4 SM2OXB

18 29/4 SM2XVV 1/5 SM2UVK

19 6/5 SM2WEW 8/5 SM2PYN

20 13/5 SM2DJK 15/5 SM2VHB

21 20/5 SM2WLS 22/5 SM2AZG

22 27/5 SM2VHB 29/5 Kr.him.f.d.

23 3/6 SM2HTI 5/6 SM2MQL

24 10/6 SM2AQT 12/6 SM2SXI
E-mail: sm2wew@svessa.se


