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Ordförarn har ordet…. 
Förra gången jag började skriva 

ledaren var det visst +31 gr. Idag är 

det + 5 och träden börjar vara 

väldigt gula. Det börjar med andra 

ord vara hög tid att se till att 

antennerna justeras och fungerar 

innan första snöfallet! 

Det blir ingen lång artikel från mig denna gång. 

Jag har varit väldigt inaktiv som radioamatör i 

sommar. Intressen och glödet i vad man håller på 

med går upp och ned och just nu är det ned när 

det gäller intresset och i och med det aktiviteten! 

Men den kommer säkert tillbaka 

SAC-testen! 

Om det nu inte har blivit så mycket DX-jagande 

resp ’rag chewing’ för mig i sommar så tog jag 

igen det hela härom helgen med SAC-testens cw-

del. Med 350 QSOn och ca 65000 poäng så 

bidrog man lite grann till Sveriges poängskörd. 

Speciellt sista timmen när jag körde 69 QSOn på 

52 minuter. Absolut rekord för mig!  

På något sätt börjar jag gilla detta med 

tävlingarna, det är lite utmaning att hoppa mellan 

olika band och försöka att utnyttja konditionerna 

mm mm. Ni som inte har prövat, testa SSB delen 

av SAC testen första helgen i oktober. 

Det var ett antal FURA-medlemmar aktiva under 

SAC-testen (som jag kunde höra): SJ2W med 

SM2WMV, SE2T och SM2LIY, SM2CVH, 

SM2SUM, SM2BJS hos SM6BGG, kanske nån 

fler var med. 

Luncherna! 

Det gläder mig att luncherna första onsdagen 

varje månad fortsätter att vara populära med 10-

12 gubbar och 2-4 XYLs! Du som inte varit med, 

kom med nästa gång. Kolla på hemsidan eller 

lyssna på lokala bulletinen var lunchen är.  

 

 

D-Star! 

Vi har ju tack vare ICOM och SRS i Karlstad fått 

tillgång till hårdvara för att komma igång med D-

Star. Första D-Star-repeatern (2 m) är i gång 

sedan någon månad tillbaka i klubblokalen och 

arbetet fortsätter att dels få igång 70 cm repeatern 

samt kanske framförallt att få gatewayen 

inkopplad mot Internet så vi kan ha QSO med 

andra D-star-repeatrar över världen! Vi skall 

senare i höst försöka att ha lite genomgång på 

klubben över systemets funktionaliteter. 

Rekrytering! 

Tyvärr känner jag att något jag inte lyckas med 

som ordförande för föreningen är att få igång 

intresse för kurser för nya amatörer och kanske 

fram för allt att hitta nya amatörradiointresserade. 

Nu hoppas jag lite på Thomas SM2OAE, lärare 

på Dragonskolan, att hans idéer om att kanske 

sätta upp en station där kan få yngre att i alla fall 

ges chans att lyssna på amatörradiotrafiken. Vi 

håller tummarna Thomas! 

Glashuset! 

Tänk om vi kunde disponera Glashuset på torget 

en hel vecka med amatörradioaktivitet under 

dagarna! Vem ställer upp!? Vore väl tusan om vi 

inte skulle märkas och någon kunna bli nyfiken! 

SSA årsmöte 27-29 april 2012 i Umeå! 

Förberedelserna har sakta börjat att komma igång! 

 

BOKA REDAN NU HELGEN DEN 27-29 

APRIL 2012!!! 

Nästa FURA-blad 

…kommer i slutet av november! Dock med viss 

reservation för arbetsinsatser för SSA-mötet!!  

 

73 Er ordförar RunEKA 

 

 

 

 

FFFUUURRRAAAbbblllaaadddeeettt   

  SSeepptteemmbbeerr  22001111    
RReeddaakkttöörr  oocchh  aannssvvaarriigg  uuttggiivvaarree::  RRuunnee  GGrruunnddssttrröömm  SSMM22EEKKAA    
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Besök hos SM2VHB/2 i Hemavan 

 

I samband med (en blöt) husvagnssemester till 

Hemavan i mitten av september passade jag på att 

besöka SM2VHB John i sin fjällstuga. 

Det helade började egentligen torsdagen den 8:e 

september när vi hade fått husvagnen på plats vid 

gamla f.d. FBU-gården. Det kom en grånad 

gentleman gående och min första tanke var, 

tvärlik Bosse PYN. …och det var Bosse! Kul med 

sådana möten. Det visade sig att han bl a besökt 

John VHB för att kolla om en del växter som John 

har hade överlevt senaste vintern. Jag fick en 

ungefärlig beskrivning var John hade stugan. I 

samband med KV-bullen på söndag ropade jag 

upp John och bestämde att jag skulle komma förbi 

på en kaffetår måndag morgon den 12 sep.   

Det blev gott kaffe och ett antal bilder från hans 

mysiga fjäll-QTH. Kurt SM2DXH är en trogen 

besökare hos John och de har tillsammans kört 

många QSOn därifrån. Man blev lite förundrad 

över att det tydligen gått så bra med många DX 

nerifrån dalen, bl a på 6 meter. 

Nedan visar jag ett antal bilder från besöket. Stort 

tack till dig John (och Mona) för besöket! 
Rune SM2EKA 

 

 
John SM2VHB vid sin station i sovrummet. 

 

 
Johns fjällQTH. 

 
Bl a 6 m antennen! 

 

 
John vid stugan 

 
En bild som visar så fint till stugan ligger. Dessutom 

450 ohms matningar till bl a en loop ut till en ö i 

älven! 

 
John är förutom radioamatör, även amatörbotaniker 

och amatörgeolog! 
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Uppstartskväll den 18 augusti 

 

Vi i styrelsen beslöt om en tidigt uppstart i höst 

och då föreslog Olle SM2DCU att vi skulle träffas 

i Zekes klubbstuga i Vännäs. Zekes är motor-

cykelklubben i Vännäs där Olle (även där!) är en 

av de drivande. Klubben har en riktigt fin 

klubbstuga med ett par rejäla grillplatser. Vädret 

var på gränsen men blev helt OK under kvällen. 

Drygt ett 30 deltagare med XYL och QRM lät sig 

väl smaka av egengrillade hamburgare och fika 

med "150-ohmare" och andra go'saker runt 

grillringarna. Åtgången var stor, vi tömde nästan 

allt innehåll ur MC-klubbens frys och kyl. Något 

som dom säkert var tacksamma för eftersom 

överskottet från försäljningen bidrar till driften av 

deras trevliga klubbstuga. Gunnar JCG hade för 

kvällen ställt upp sin bil med portabelantenn. Ett 

norrsken dödade dock konditionerna denna kväll, 

så några portabel QSO blev inte av. Vi fick även 

ett celebert besök av Anders SM5EFX. Tack till 

alla er som kom och gjorde detta till en trevlig 

kväll. Här nedan kommer ett antal bilder från 

kvällen! 
Rune SMEKA/Olof SM2DCU 

 
Värdarna för kvällen: Leif Sjöqvist och Olof 

SM2DCU. 

 
Gunnar SM2JCGs mobila golf med vilken han i 

sommar aktiverat en hel del naturvårdsområden 

både här som runt Gäddede.  

Nedan: Mats-Ola SM2CKR hanterar en flugsmälla 

(!? …hi) 

 

 

 
Full aktivitet på grillningen! 

 
Rickard SM2RIX visar upp ’amatörradiogodis’,  visst 

var det nåt tänkt kommande ombyggnadsprojekt? 
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OKD, UVU, SXI, DNR. 

 

Besök av Öviksamatörer den 22 sept 

 

SM3TOM hade i våras tagit kontakt med 

undertecknad med önskemål om att Öviks-

amatörerna, Gullängets RadioKlubb SK3LH 

skulle komma på ett studiebesök till FURA. Nu 

hann vi inte med i våras utan beslöt att de skulle 

bjudas in den 22 september. En bil från Övik kom 

med 2 glada amatörer och det var betydligt färre 

än väntat. Men vi får skylla oss själva, man bjuder 

inte Öviks-bor när MoDo har hemmamatch i 

ishockey….,hi! 

Men de 2 tappra som kom, Tom SM3TOM och 

SM3JBO Bo blev mottagna med gott fika och de 

fick tillfälle att dels berätta lite om deras egen 

verksamhet samt lite om Gullängets Radioklubb 

SK3LH som fortfarande har sin klubblokal i 

gamla mellanvågssändaren på Skyttis. Dock hade 

klubben idag problem att ekonomiskt få det hela 

att rulla på. Att värma upp den gamla cement-

bunkern tog det mesta av pengarna. De har också 

tyvärr ett minskande medlemsantal i sin klubb. 

Kul att ni kunde komma Tom o Bo! 
Rune SM2EKA 

 
Bo SM3JBO och Tom SM3TOM från SK3LH 

 

SM2BJS och SM6BGG - Vår första 

SOTA aktivering 

Skrivet av SM2BJS och SM6BGG 

 
Som du vet har vi nu inte bara IOTA – Islands On 

The Air utan även SOTA – Summits On The Air 

(summit = höjd). Du tar med dig rigen upp på 

Himalayas topp och river av ett jätte-pile-up och 

klättrar ned igen nöjd och synnerligen belåten 

förhoppningsvis med livet i behåll. 

SM6BGG och jag gjorde något liknande i augusti. 

Kurt berättar om våra äventyr på hemsidan hos 

SK6GX – Uddevalla amatörradioklubb.  

Årets semesterresa gick som vanligt till mina 

hemtrakter i Västerbotten. I år planerade jag att 

också tillbringa 4-5 dagar i fjällen för att försöka 

aktivera några mindre fjälltoppar i Tärnafjällen. 

Den utrustning jag hade med mig var följande 

K3-an + 2 st motorcyckelbatterier, 8 respektive 10 

Ah. 

Antenner för 80m, 40m, 30m, 20m, 17m i form 

av inverterade tråd-dipoler. 

Antennmast bestående av 4 st al-rör ca 1,3m 

långa + ett avkortat glasfiberfiskespö ca 5 meter 

långt som passade ovanpå aluminimum-rören. 

Utrustning Vikt 

K3 4,5 Kg 

Antenner inkl 8m RG58 1,5 Kg 

Bencher manipulator 1,3 Kg 

Hörlurar 0,3 Kg 

Ackumulator 10Ah 3,9 Kg 

Ackumulator 8 Ah 3,1 Kg 

Mast + 4 staglinor 2,5 Kg 

Summa: 17,1 Kg 

Viktmässigt tillkom extrakläder, regnkläder fika 

mm 

Resan upp till fjällen gjorde jag tillsammans med 

SM2BJS, vilket gjorde att vi kunde dela upp 

vikterna på två personer. Vi hade med oss ett tält 

som regnskydd för radioutrustningen, men det 

kom inte att användas. 

Vi anlände till Hemavan den 13 aug och 

installerade oss i den hyrda lägenheten. På 

morgonen den 14 aug blåste det en hel del, men 

det var uppehållsväder. Efter frukost bestämde vi 

http://www.fura.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2432:sm2bjs-och-sm6bgg-var-foersta-sota-aktivering&catid=26:dx-och-tester&Itemid=181
http://www.fura.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2432:sm2bjs-och-sm6bgg-var-foersta-sota-aktivering&catid=26:dx-och-tester&Itemid=181
http://www.sk6gx.se/
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oss för att försöka med det näraliggande 

Laxfjället SOTA SM/VB-050, höjd 829 meter, 

dvs en 2-poängare. Vi utgick från en 

parkeringsplats varifrån en stig ledde upp till 

toppen, höjdskillnad ca 200m. Klättringen gick 

bra, men kändes ordentligt i ben och rygg. När vi 

kom upp kunde vi konstatera att det blåste ca 8-10 

sekundmeter. Det gick ändå rätt lätt att få upp 

antennen för 20m, tack vare att vi var två, och jag 

bestämde mig för att prova med 20m 

först.Kvällen innan hade jag lämnat ett SOTA 

Alert-meddelande via mobilt bredbandsmodem, 

att jag skulle aktivera SM/VB-050 ca kl 1130 och 

att jag fanns på 14060 +/- 1. Effekten ställdes på 

10 W och efter bara någon minuts CQ CQ SOTA 

SM6BGG/2/P IN SOTA REF SM/VB-050 så fick 

jag en mindre pile.Första station blev 

RX3FY/QRP, därefter följde i snabb takt 17 QSO 

med prefixen HA, G, DJ, SP, HB9, CT, F, Z3 och 

EW. Därefter bytte jag antenn till 10MHz och 

körde ytterligare 18 stationer från RU2, G, HB9, 

S5, OK, OZ, DL, HA och SP. Totalt blev det 35 

QSO. 

Nästa dag, den 15 aug, bestämde vi oss för att 

klättra upp på Tjirrietjåhke SM/VB-040, med 

höjd 1020m och som är en 4 poängare. Toppen 

ligger ca 40 km längs E12 från Hemavan till 

Mjölkbäcken och sedan är det ca 6 km 

sommarled, varefter man lämnar sommarleden 

och går ca 3 km till toppen med en höjdskillnad 

på ca 250m. Väderleksutsikterna var osäkra den 

här dan och efter att ha gått sommarleden i 6 km 

började det regna varför vi bestämde oss för att 

avbryta och gå tillbaka. Det kändes surt att 

behöva göra det, men den sista halvtimman 

hällregnade det, varför vi helt genomblöta var 

tacksamma för att krypa in i bilen och sätta på 

värmen. 

Nästa dag, den 17 aug, bestämde vi oss för att 

försöka med en mindre topp Västra Terjesten, 

SM/VB-060, höjd 550m och en 2 poängare. 

Denna topp ligger ca 7 km utanför Storumans 

flygplats i Gunnarn. Vi körde bil till 

Grundforsdammen och därefter gick vi till toppen 

längs en kraftledningsgata med höjdskillnad ca 

250m. Till att börja med gick det ganska lätt, men 

regntunga moln hängde över oss. Efter någon 

timme bedömde vi att vi behövde lämna 

kraftledningen och fortsätta mot toppen i tät 

granskog. Nu hade en tät dimma infunnit sig och 

det regnade lite. Vi hittade toppen efter ca 700-

800m. Stationen upprättades på ett större 

stenblock och eftersom det regnade drogs en ICA-

plastpåse över K3:an. 20 metersantennen sattes 

upp och jag började ropa CQ. Eftersom jag var 

osäker på vädret hade jag inte skickat något 

SOTA-Alert-meddelande kvällen innan. Jag 

ropade CQ under 15-20 minuter utan att få ett 

enda QSO och när regnet tilltog fick vi avbryta 

och försöka ta oss tillbaka. I tät dimma och regn 

och med kompassens hjälp hittade vi tillbaka till 

kraftledningen och följde den till bilen. 

Nästa dag ,17 aug, skulle vi åka tillbaka till 

Umeå. Eftersom jag hade svårt att acceptera att 

det "bara" blev en SOTA-topp, som vi aktiverat 

bestämde vi att vi skulle göra ytterligare ett försök 

på vägen hem. Vi valde Sandberget SM/VB-059 

höjd 551m och en 2 poängare. Toppen ligger 

några mil från Sorsele. På ett antal småvägar 

varav den sista en skogsbilväg, kunde vi ta oss ca 

1 km nedanför toppen. Bortsett från ett stort antal 

mygg och knott så gick vandringen upp till toppen 

lätt. Jag använde åter 20m och 30m och hade 

annonserat aktiviteten via SOTA Alert kvällen 

innan. Efter ett par CQ kom HA7UG med bra 

signaler och jag bad honom spotta mig på SOTA-

Watch. Därefter körde jag snabbt 14 stationer på 

14060 varav bl a UR5FA/MM som befann sig 

utanför Singapore. Min effekt = 10W. På 10 MHz 

blev det 9 QSO. 

De två toppar som jag aktiverade denna resa var 

jag först på, dvs ingen annan har aktiverat dem 

tidigare. Det är överhuvudtaget väldigt få svenska 

SOTA-toppar som hittills har aktiverats, och det 

gör det ju ännu mera spännande! 

Nya medlemmar FURA 

Vi hälsar Rolf Bergström SM0WSY/MM som 

ny medlem i FURA.  

Rolf berättar i ansökan följande: "Jag kommer 

från Umeå. Jag bodde där till jag var kring 40. För 

närvarande och sedan 13 år tillbaka, ligger jag 

nere i Karibiska sjön med min båt. Där har jag 

Trinidad som bas." 

Vi är också glad att Leif Pettersson SM2XHI 

återinträtt i vår förening! 

Silent key 

Yngve SM2IMD, Obbola, blev silent key den 14 

juli i en ålder av 80 år. Yngve började sin 

radiokarriär liksom så många andra med stor 

aktivitet på 27 MHz innan han kom att bli 

licensierad radioamatör. Yngve drabbades av 

sjukdom för några år sedan och därmed tystnade 

hans karaktäristiska stämma och även 

medlemsskapet i FURA upphörde. 
 



 6 

FURA Klubbvärdar hösten 2011  

Som Klubbvärd ansvarar Du under kvällen för följande uppgifter: 

- att klubblokalen är öppen från senast kl. 19.00 

- att kaffe, tevatten och fika 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, SM2DCU eller SM2EKA för information. 

 

OBS! Byt med någon annan om tiden Du tilldelats inte passar. 

Några klubbvärdar kan komma att flyttas för andra aktiviteter typ studiebesök. Berörda flyttas då till de vakanta platserna. 

Klubbvärdar Hösten 2011 

Vecka Tisdag Torsdag 

35 30-aug CKR 01 sep EKA 

36 06 sep AVG 08 sep SA2AVU 

37 13 sep OAE 15 sep VTS 

38 20 sep BSD 22 sep Öviksbesök 

39 27 sep DXH 29 sep SA2BBN 

40 04 okt CFG 06 okt SXM 

41 11 okt DJK 13 okt SA2BBU 

42 18 okt CVH 20 okt HTI 

43 25 okt LIY 27 okt BJS 

44 01 nov VHB 03 nov FUM 

45 08 nov WQF 10 nov XVV 

46 15 nov SXT 17 nov OKD 

47 22 nov SA2AVR 24 nov RIX 

48 29 nov SUM 01 dec XBQ 

49 06 dec AVG 08 dec SXI 

50 13 dec Lilla julafton 15 dec vakant 

51 20-dec Stängt 22 dec  

 

SK2AT’s D-Star repeater är QRV 

 

Efter en insats i mitten av juli av SM2SXI, SM2DJK och SM2VTS är nu 

SK2AT's D-Star repeater på 2m QRV! 

 Frekvensen som gäller är 145.68750 MHz med -600 KHz Duplex. 

Vi jobbar vidare med att få igång 70 cm repeatern och Gateway 

funktionaltiteten. Mer information kring utrustningen liksom ett 

förmånligt erbjudande från SRS AB om inköp av D-Star stationer 

kommer under oktober månad. 

Så se nu till att aktivera vår nya repeater!  

 

 


