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Ordförarn har ordet…. 

Hej på er!  

Vintern kom till slut! Åtminstone snön. Att temparaturen ’bara’ håller sig runt 0 känns 

helt OK för vi som eldar med ved…hi! 

ECC-aktiviteten runt Kulturhuvudstadsåret 

Som ni ser längre ned i bladet så är aktiviteten från FURAs sida i full gång. Personligen 

med min signal SI2014ECC så har jag hittills mest kört digitala QSOn. Erfarenheten totalt under dessa 

två första månader är att intresset över amatörradiovärlden är stor att köra unika prefix! Känslan av att få 

en pileup är rätt härlig men visst, kan vara lite stressande också! Min egen målsättning är att köra bortåt 

4000 unika QSOn/calls under året. Jag är just nu uppe i 2158! Ang detta med statistik så gå in på FURAs 

hemsida, sidan med UMEÅ2014-award och ’statistics’! En eloge till Magnus SA2BRJ för hans 

fantastiska statistiksida! Där kan ni följa utvecklingen under året! 

Inget bidrag från kommunen till ECC-projektet! 

Tyvärr fick vi häromdagen besked från UMEÅ2014 att vi INTE erhåller något ekonomiskt stöd till vårt 

ECC-projekt (gällde finansiering av QSL-korthanteringen). Självklart irriterar detta oss en hel del!! Vi 

gör otrolig reklam över hela världen om kulturhuvudstadsåret och de är inte beredd att ge en 

motprestation! Nu är inte riktigt sista ordet sagt, vi skall se om vi kan gå/hitta andra vägar! Invigningen 

blev nog för dyr……   

Har du testat att köra digitalt! 

Jag har under några perioder i mitt amatörradioliv kört digitalt, först RTTY på 70-talet, AMTOR och 

PACKET på 80 talet och för något år sedan PSK31. I samband med min ECC-signal så har jag nu kört 

över 1700 QSOn mestadels på PSK63 samt PSK125. Det var en överraskning för mig att dessa moder nu 

är så populära. Nu tycker man att PSK31 är alldeles för långsam . Jag har även kört en del QSOn på 

RTTY, bl a WPX RTTY testen som verkligen gav mersmak! Så jag uppmanar dig: Har du inte testat att 

köra digitalt GÖR DET. Det är absolut en ny värld! Visst är vår hobby fantastiskt bred och intressant!  

Nästa FURA-blad  

…kommer i maj! ;-)  HAR DU NÅGOT BIDRAG!!!???? 

 

73 önskar Er ordförar Rune SM2EKA   VI SYNS I LYCKSELE DEN 15 MARS! 

 

 

 

DS2-möte  
I Lycksele den 15 (-16) mars 2014! 

Se annons nästa sida! 

OBS Anmälan senast 5 mars om du vill äta resp ligga över! 

  

 

 

 

Februari 2014  
Redaktör och ansvarig utgivare: Rune Grundström SM2EKA    

www.fura.se 

 

Du som är medlem i SSA! Glöm inte att 

utnyttja din demokratiska möjlighet skicka 

in valsedel som följde med i nr 2 av QTC!  

Senast 28 februari!!!! 
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Kallelse till Distrikt 2 möte i Lycksele 

 

Lördagen den 15 mars kl 13:00 Startar vi årets Distrikt 2 möte med sedvanliga 

ärenden. 

Lokal även denna gång är ANSIA RESORT Campingen i Lycksele 

Lokalen är bemannad från ca  kl 11:00 Inlotsning på 145,550 (vi har bara handapparat) 

Vi börjar med kaffe och macka. 

Efter mötet så har vi möjlighet att få oss en god två rätters middag för det facila priset 265 Kr 

Eventuella starkvaror betalas av respektive person. 

Vi som sedan inte tänkt/vill åka hem kan hyra stuga med linne och frukost för 400 Kronor /person  

Under kvällen så finns bastu med relax och tilltugg bokat, det glada humöret håller vi själva 

Efter själva årsmötet kommer Niklas SM2UVU att berätta och visa lite runt Arduino, en programmerbar 

microcontroller med öppen källkod. 

Rune SM2EKA kommer att berätta lite om ECC-projektet som ett antal FURA-medlemmar drog igång 

vid årsskiftet! ECC = European Captiol of Culture. 

Det finns plats för fler att berätta /föredra något som är egen upplevt. 

Hjärtligt välkomna  

Önskar  

Lycksele Radio klubb LYRA  

Ulf Sm2jdu 

Roger Sm2nnw 

DL2 Micke Sm2o 

Ps Sista anmälningsdag 5 Mars  

(gäller middag samt ev. övernattning) 

till Sm2jdu Ulf  

Telefon 070-3410257 eller mail Sm2jdu@gmail.com  

GPS Kordinat:   64°35'53.98"N 18°41'50.63"O 
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ECC-aktiviteten 
(text: SM2EKA) 

De knappt första 2 månaderna har inneburit en stor aktivitet med de signaler som är aktiva runt 

kulturhuvudstadsåret! 

Signalerna är följande: 

Huvudsignal (ansv Per SM2LIY) 

SC2014ECC 
Swedish Culture 2014 European Capital of Culture 

Övriga specialsignaler: 

SB2014ECC 
Magnus SA2BRJ 

SD2014ECC 
Niklas SM2UVU 

SE2014ECC 
Gustaf SM2VJX 

SF2014ECC 
SK2AT/Medlemssignal 

SG2014ECC 
Thomas SM2OAE 

SH2014ECC 
Björn SM2GSR 

SI2014ECC 
Rune SM2EKA 

SJ2014ECC 
Mikael SJ2W 

 

OBS: Hör av dig till Per SM2LIY så kan du låna SF2014ECC – signalen! Pröva på att vara ’jagad’ 

som ett unikt DX! 

 

För närvarande gäller följande diplomregler: 

En poäng för varje körd signal enligt ovan per band och mode (Phone, CW, Digital). 

 Brons-diplom  5  poäng 

 Silver-diplom  15  poäng 

 Guld-diplom  30  poäng 

Diplomen kommer att så småningom finnas för nedladdning från UMEÅ2014-award-sidan på FURAs 

hemsida! Troligtvis kommer specialdiplom för band och mode också att presenteras. Ev kommer vi 

kanske att öka på med platina- resp diamant-diplom också! Några har redan över 65 päng  

 

Aktiviteten t.o.m den 22 februari 2014 ser ut så här: 

 

Totala antal QSOn

 

Totalt unika QSOn 

 

 

DXCC 
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AKTIVITETER PÅ FURA 

Utbildningskvällar - Vi bygger med Arduino Första kvällen den 11 februari mycket lyckad! 

Arduino är en programmerbar microcontroller med öppen källkod som baseras 

på ett ATMega chip. Det kom dryga dussinet besökare till Fura denna kväll 

varav. 12 kom och lyssnade intresserat på Niklas SM2UVU och hans Arduino 

presentation. Niklas var mycket väl förberedd och genomförde introduktionen 

för oss oinvigda med en bra presentationen förklarad på ett alldeles utmärkt 

sätt. Niklas visade på enkelheten i programmeringen med två exempel. Det 

första var att få en lysdiod att blinka. Det andra var en enkel styrning av ett 

Servo. Något som skulle kunna utvecklas till en rotorstyrning. 

Första kvällen var den 11 februari med 12 st intresserade. Det beslöts att köpa hem ett antal byggsatser 

samt att Niklas skall ha några ytterligare kvällar runt Arduino. 

  

 

Tisdag 25 februari kl 1900 

Workshop del 1 Arduino enligt ovan! 

 

Torsdag 27 februari kl 1900 

Antennsimulering! Tomas SM2XVV visar hur man simulerar och bygger en antenn 

  

Onsdag den 5 mars kl 1130 

FURA-Lunch. O’Learys Ishallen (T3 Arena) 

 

Lördag den 15 mars kl 1300  

DS2-möte i Lycksele, se annonsering ovan! 

 

Torsdag den 20 mars kl 1900 

SDR (Software Defined Radio) Olle SM2DCU visar och demonstrerar runt SDR! 

 

Onsdag den 2 april kl 1130 

FURA-Lunch. Evys Ersboda 

 

Torsdag 24 april kl 1900 

Katastrofövning i Indonesien där amatörradio spelade en avgörande roll. Åsa Holmner Rocklöv via 

Tomas SM2XVV 

 

HÅLL KOLL PÅ HEMSIDAN! 
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FURA Styrelsen 2014 
Det blev en mindre ändring i styrelsen inför detta år. Efter många år som sekreterare har nu Olle 

SM2DCU backat lite snett nedåt och går in som ledamot. Thomas SM2OAE går in som ny sekreterare!  

STORT TACK OLLE för åren som sekreterare! Nu hoppas vi att han ändå inte helt glömmer FURA 

och radion framför motorcyklar och ZEKES! 

 

   

 

 
 

Ordförande Rune Grundström SM2EKA 

 

 

0935-51601   070-6406329 

   sm2eka@ssa.se   

     

   

 

 
 

v. Ordförande Magnus Söderlund SM2VTS 

 

 

090-191308  070-2699981 

   sm2vts@umea.ac   

     

   

 

 
 

Sekreterare Thomas Thelberg SM2OAE 

 

 

090-145162 070-6834420 

   thomas.thelberg@umea.ac   

     

   

 

 
 

Kassör Magnus Lindgren SM2WLS 

 

 

090-32354  070-5550271 

   sm2wls@passagen.se   

     

   

 

 
 

Ledamot Nicklas Lind SM2UVU 

 

 

070-3246650  

   nicklas.lind@fallforsan.se   

   

 

 
 

 

   

 

Ledamot Olof Lööf SM2DCU 

 

 

0935-10485  070-6565111 

   sm2dcu@ssa.se   

          

   

 

 
 

Suppleant Magnus Jonsson SA2BRJ 

 

 

090-2001184 / 0767-660735 

  bigfoot@acc.umu.se   
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SISTA SIDAN NOSTALGI             

TACK GUNNAR SM2JCG för att du några år läst Bulletinen hos oss här i Umeå med omnejd! Gunnar 

har ju tidigare varit bulle-uppläsare i nordvästra SM3-land och nu när han slutade så tyckte han att det 

räckte efter drygt 30 år. Detta är första sidan på hans första bulletin i oktober 1983!! 

 

 

 


