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Ordförarn har ordet…. 
Hej på er!  

Sommaren, alla fall den väldigt varma delen är väl över nu och har ersatts 

av lite typiskt augusti-väder. Jag hoppas att ni haft glädje av de fantastiskt 

varma julidagarna! Ni har väl inte glömt att det snöade på 

midsommarafton inåt landet! 

ECC-aktiviteten fortsätter 

Det har det blivit lite lugnare förutom på en punkt och det är att 6m QSOn blivit rätt många under 

högsommaren. Själv fick jag tyvärr aldrig upp den 6 m antenn jag tagit över av SM2BSD. I dagsläget så 

är det registrerat 3279 QSOn på 6 m. Framför allt Gustaf med SE-signalen men även Per med SC, SF 

samt SJ har bidragit med många 6 m QSOn. För min del tog åskan och förstörde rig-styrningen på min 

756a så just för tillfället är det lugnt från min sida. Hoppas komma igång med min K3a lite senare i 

augusti. Den 25 aug är totalt 57 186 QSOn (!) registrerade på samtliga band och moder! 

Så här ser det ut över körda rutor från samtliga ECC-signaler EU 6m: 

 SMFF  

Om jag nu inte varit aktiv med ECC-körandet i sommar så har jag i 

stället satsat på SMFF! För närvarande har jag över 585 områden 

körda och har aktiverat ett 15-tal områden runt omkring Vännäs-

Umeå. Jag skulle gärna se att fler från södra SM2 kunde bli aktiv inom 

SMFF. Däremot uppe i Norrbotten är det en 3-4 st som nu är rel aktiv. 

Är du intresserad/nyfiken gå in på smff.sk6aw.net! Ring gärna mig så 

kan jag informera mera! 

De gröna plopparna är vad jag aktiverat häromkring. Som ni ser så har 

jag inte varit så mycket i Bjurholmsområdet. Det kommer att bli lite 

senare i höst. SMFF-500 diplomet erhöll jag i början av juli: 

Uppstart i höst! 

Traditionsenligt så startar vi upp hos Zekes i Vännäs torsdag 28/8. Se nästa sida!  
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FURA höstupptakt tors 28/8 kl. 18.30 - 21 hos Vännäs MC  

Olle SM2DCU 

 
Från upptakten i fjol 2013! 

FURA höstupptakt! 
Den första FURA klubbaktiviteten, tillika uppstart av höstterminen sker på torsdag 28 augusti hos Zekes, 

Vännäs MC i deras klubbstuga. Det går bra för hungriga eller otåliga att komma redan efter 18.00. Ingen 

kommer att behöva frysa kring eldarna eller i värmen i klubbstugan. Men ta i alla med nåt värmande 

plagg för utelivet. Ni kan hoppa över middagen, det finns att köpa hamburgare och ev. även parisare för 

20 kr. Dom får man grilla vid mysiga grillringar, det finns naturligtvis dricka, kaffe, te och go'bitar till 

alla sugna. 

Samåkning: 
Försök att samlas på klubben och samåk ni som har möjlighet. Ni har väl radiokontakt? Eller använd 

medlemsförteckningen för mobilnummer till amatörkollegor! 

Vägbeskrivning:  
Zekes Klubbstuga ligger vid det gamla tegelbruket i Vännäs. Från Umeå så kör man förbi Lyckselekorset 

(E12/Väg92) mot Bjurholm. Efter 350 m finns en ZEKE skylt vid vägrenen. Där tar man höger och kör 

några hundra meter till, så är man framme. 

VÄLKOMMEN!! 

 

http://www.hitta.se/karta#zl=7&mp=[{%22i%22:%22http://www.hitta.se/images/point.png%22,%22x%22:%221694264%22,%22y%22:%227096684%22,%22t%22:%22H%C3%A4r%20vid%20Tv%C3%A4r%C3%A5n%20finns%20v%C3%A5r%20klubbk%C3%A5k%22}]&center=7096684:1694264&rlm=1&type=map
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Husums fyr 

Rune SM2EKA 

Gunnar SM2JCG brukar aktivera den internationella fyrhelgen som är varje 3:e helg i augusti. I år 

saknade han transport varför jag erbjöd mig att vi tillsammans kunde göra en expedition till lämplig fyr. 

Gunnar har sitt barndomshem i närheten av Husum och där finns en fyr byggd 1890 och är placerad mitt 

emot Husumfabriken. 

Vi startade 0730 från Vännäs i lördags den 16/8 och runt 1000 var vi på plats. Man måste promenera ca 

500 m över stock och sten innan man kommer fram till fyren. Själv har jag en KX3 med liten ack samt 

lätta trådantenner medan Gunnar släpade på IC706an med en betydligt större ack, totalt 16 kg hade han 

vägt upp. Jag beundrade honom att han orkade….   

Konditionerna under dagen var väl så där, först när jag började ropa på 20 m på eftermiddagen blev det 

ett större antal QSOn. Kanske totalt 30 QSOn under dagen. Strax före QRT fick jag en trevlig kontakt 

med IK2RMZ på 20 telegrafi. Det visade sig vara en svensk (Martin) så det blev ett långt och trevligt 

QSO. Jag hade snabbtillverkat en lite dipol för 17 m. Där blev det faktiskt ett QSO med YV1KK (!) på 

SSB samt K4DY på CW. Inte dåligt med 10 W! Hörde en hel del jappsar men NIL QSO tyvärr. 

Vi använde signalen SK2AT/3 under dagen. 

Efter nedplockning åkte vi till Gunnars bror dan med fru som bodde i familjegården några km från fyren! 

Där blev vi bjudna på en god middag. Först efter kl 2100 var vi hemma igen efter en jättefin dag. Vädret 

hade visat sig också på sin bästa sida! Sol och varmt hela dagen. 

 
Gunnar JCG med sin bror Dan till vänster 

 
Gunnar JCG uppe på fyren. EKAs metspö med ena änden av SOTA-

beam-antennen. 

 
Ett försök av EKA att välte ned stenen tillbaka i havet…. 

 
Rune EKA i full fart med cw på KX3an. Husumfabriken i bakgrunden. 

Ni ser vilket fint väder vi hade. 
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SM2DR, Roland Boström (sk) 
 

Vår vän och klubbkamrat i FURA, Roland SM2DR, har 

lämnat oss i en ålder av 77 år efter en längre tids sjukdom. 

Som så många andra blivande radioamatörer började 

Roland med att lyssna på rundradiostationer på kortvåg, 

men snart hittade han radioamatörerna som pratade med 

varandra och då blev han fängslad av detta. 

Amatörcertifikatet klarade han och A-certet kom 1954. 

Under 60-talet avtog QSO-andet lite beroende på att han 

bildade familj, byggde hus och detta tog all tid i anspråk. 

1969 kom emellertid en fackverksmast på 24 meter upp på 

tomten och sedan blev det DX-körande med beamar.  

Roland arbetade som fyringenjör åt Sjöfartsverket och efter sin pensionering flyttade han och Margaretha 

till sitt kära sommarställe i Sörmjöle. Här byggde han upp ett nytt radio-QTH där radioaktiviteten blev 

stor de sista åren av sitt liv. Roland körde alla kommuner i kommunjakten och var en av de allra flitigaste 

i SM2-ringen på 3663 khz. Han var ingen större testkörare men flitig på alla band. 

Roland och hans XYL har gjort många resor under åren. De besökte bl.a Indien där Roland fick kontakt 

med radioklubben i Acra där han förresten blev hedersmedlem. Mobilkörandet fängslade även Roland 

och en rundresa i Europa på 650 mil är ett kärt minne för undertecknad (-CKR) och våra XYL´s som åkte 

med. 

Roland kom med i FURA, Umeå Radioamatörer i mitten av 50-talet och var medhjälplig i samband med 

uppbyggnad av repeatrarna på 70-talet samt att han hjälpte till att komma in på vissa fyrar i samband med 

IOTA-tester under åren. I samband med FURAs 60-årsjubileum var han en av de äldre amatörerna som 

hjälpte till att författa FURAs historiebok 1946-2006. Han satt också under många år i valberedningen för 

FURA. Innan sjukdomen tog överhand var han ofta och besökte klubblokalen. 

Nu är Roland inte längre med oss men vi kommer att minnas honom som den gode vän och kamrat han 

alltid var. 

Tankarna går också till Margaretha samt barnen Elisabeth, Peter och Jenny med familjer. Vila i frid! 

FURA, Umeå Radioamatörer genom 

SM2CKR     SM2EKA 

Mats-Ola Fredriksson   Rune Grundström  

 

Ovanstående är skickat till QTC. Några av FURAs medlemmar kommer att medverka vid Rolands 

begravning med minnesstund den 28 augusti kl 1300 på Rödbäcks kapell. 

 

AKTIVITETER PÅ FURA 
Torsdag 28 augusti kl 1900 

Uppstart inför hösten! Se ovan! 

  

Onsdag den 3 september kl 1130 

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

 

HÅLL KOLL PÅ HEMSIDAN! 
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Länkningen för SK2RYI på Stora Blåbergsliden åtgärdad  
Skriven av SM2DCU  
 

 

SM2RIX har nyligt gjort en efterlängtad insats på SK2RYI. 

Det var känsligheten som tydligen drivit iväg med tiden. Rickard lyckades plocka 

fram nästan 10 dB bättre känslighet ur länkmottagaren som är en gammal Comvik 

450 Mhz mobilbas. Efter denna serviceinsats skall det nu utan problem gå att 

genomföra ett tvåvägs QSO mellan R1:an och våra övriga repeatrar. 

Det går att höra ett litet sus på länken. Något som förmodligen kan åtgärdas helt om 

vi kunde få upp en stabil riktantenn med mera gain. Antennerna för repeater och 

länk blev även uppmätta och de visade inga som helst defekter. 

Vi får hoppas att amatörerna i Skellefteå och repeaterns räckviddsområde nu blir 

mer aktiva via R1:an. 

Tack till SM2RIX för din insats. 

 

Niklas SM2UVU ny DL2  

Niklas (Nikke) Lind SM2UVU är från och med nu ny distriktsledare för norra 
distriktet (SM2). 

Han efterträder Mikael SM2O. I samband med SSA årsmötet i Eskilstuna så lyckades 

distriktets valberedning med Bosse SM2PYN i ledningen att få Nikke att ta rollen! 

Vice DL2 är som tidigare Ulf SM2JDU. 

Vi i FURA önskar Nikke lycka till och han kan vara säker på att vi kommer att stötta 

honom i den nya rollen! 

 

ARRL Handbook 2014 Jubileumsutgåva inköpt till FURA  

FURA har köpt inbundna jubileumsutgåvan av ARRL Handbook 2014.  

Under 100 år har ARRL gått i spetsen för att främja tekniska framsteg och förbättringar 

för vår amatörradiohobby. Sedan 1926 har ARRL's handbok definierat de senaste 

innovationerna inom området tillämpad elektronik och kommunikation.  

Denna jubileumsupplaga har i stor utsträckning uppdaterats och reviderats. Med 

handboken medföljer en kompletterande CD-ROM som innehåller fullt sökbar text och 

illustrationer plus utökad kompletterande innehåll, mjukvara och andra programfiler.   

 

Ett ’nödrop’ igen från fallskärmsklubben! 

Vi pratades vid ang en amatörradio som vi önskar få köpa billigt eller att nån ger oss en radio som en 

gåva. 

Vi behöver bara lyssna på frekvens 119.800mhz (flygplatsen) då vi hoppar fallskärm på flygplatsen.  

Vi söker nånting som kan ta emot sändning , vi behöver ej radio för att sända (detta är dock ett plus 

givetvis) 

Johan Hedman 

Umeå fallskärmsklubb 

0731840843 

(ps de fick tag i en i fjol av KOT men den har tydligen lagt av, någon som kan hjälpa dem igen? ds)  

http://www.fura.se/index.php/nyheter/oevriga-nyheter/69-nyheter-94436/3012-niklas-sm2uvu-ny-dl2
http://www.fura.se/index.php/nyheter/litteratur/3009-arrl-handbook-2014-jubileumsutgava-inkopt-till-fura
http://www.fura.se/images/stories/repeatrar/SK2RYI  trimning 2014-08-06 SM2RIX.jpg
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S.2014ECC statistik mm fram till och med 25 augusti 2014 
Aktiviteten har börjat komma igång igen efter sommarstiltjen (nåja några har varit väldigt aktiv på 6 

meter i sommar!). Vi har ju fått pengar för utskick av QSL via GlobalQSL och det kommer att fullföljas 

under hösten. Dock kommer pengarna inte att helt räcka så klubben kommer att få ställa upp lite också! 

Samt för våra privata signaler! Vi kommer även att lägga ut möjlighet att ladda ned diplom allt eftersom 

man når brons, silver och guld. 

EKA kommer under september åter ta kontakt med UMEÅ2014 och visa upp den reklam vi gjort över 

världen. Vi borde ju kunna få nån mugg eller handduk eller nåt för besväret! Det är många som inte 

förstår att vi inte fått något stöd från UMEÅ2014….. 

Intresset från omvärlden är riktigt stor och flera runt om i Europa slåss om att kunna köra oss på alla band 

och moder! 

Kolla vad ledaren OH2YV som nu har 107 poäng !!! skrev nyligen till Per LIY: 

”TNX for the past QSOs.  I finally broke the "100" in my Umeå project! We now seem to have a friendly 
competition going with my old friend Hadi, DJ2PJ who is boosting his way towards the "100" limit, too. FB! 

The summer has been advantageous to him with the EU skip conditions from your end, while there have been 

just no short skip conditions for me. I have been listening to the bands practically every day, and only 

have had to copy EU stations working Umeå stns on HF-bands plus 6 meters.  On 6 m I have heard two or 

three S*2041s just with some S0..S1 sigs without a possibility to even call them.  On 10...20m bands there 

have been several cases, especially on digimodes, when I have heard the EUs but NIL from Umeå.  That's 

what the summer cndx do, hi. 

I love this activity, Per.  You have given plenty of joy to me, and the project itself is really 

rewarding:  during this activity I have learnt to use digimodes (purchased RigExpert interface), have 

destroyed and repaired my linear amplifier (HI!), purchased recently new rig to my city-QTH (Yaesu 

FTdx1200), installed new antenna for 6m (just a 2x5/8L groundplane) etc etc and got my XYL angry many 

times... This is our hobby, ain't it!? 

Förlåt att jag användar engelska.  Jag talar nog litet svenska, men skulle göra det mer.  Engelskan är 

dock hams' språk så varför inte... hi!  Jag ville gärna ha mera QSOs med Umeå stns så pse QSP till alla, 

att "go...go!"  Många tycks köra endats på SSB, så varför inte CW, med QQRS om nödvändigt.  SG/Thomas vore 

a nice surprise;  jag har inte hört honom över hela året.  160m cndx börjar nu, så welcome more activity 

there!  -  Jag orkar inte vaka upp hela natten så gärna ville se "tips" på DX-cluster (jag följer DX-

watch).  Jag fyller 80 år nästa juni så måste "slow-down" då-och-då!  Men med Umeå går jag detta år! 

73 till alla!  Let's have fun!  I am going on with Umeå chasing till the glorious end.  HI!!! 

Om du kör med SF-pfx så gärna ville försöka 160m SSB, 17m SSB, 15m RTTY, 12mSSB samt 10m RTTY, och 6m any 

mode.  Tidigare hade jag ganska många QSO med Kurt då han körde med SF-pfx” 

 

 

 

Unika call per operator 
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Klubbvärdar hösten 2014 våren 2015 
Som Klubbvärd ansvarar Du under kvällen för följande uppgifter: 

 - att klubblokalen är öppen från senast kl. 19.00. 

 - att kaffe, tevatten och fikabröd 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, SM2OAE eller SM2EKA för information. 

 

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

Hösten 2014 

Vecka Tisdag Torsdag 

36 02-sep SA2BRJ 04-sep SM2OKD 

37 09-sep SM2WLS 11-sep SM2AVG 

38 16-sep SA2AVR 18-sep SM2LIY 

39 23-sep SA2AVU 25-sep SM2CKR 

40 30-sep SM2UVJ 02-okt SM2WQF 

41 07-okt SM2DCU 09-okt SM2XBQ 

42 14-okt SM2MZC 16-okt SA2BDO 

43 21-okt SM2SXI 23-okt SM2CVH 

44 28-okt SM2OXB 30-okt SA2BLV 

45 04-nov SM2JSX 06-nov SA2CER 

46 11-nov SM2RIX 13-nov SA2CEM 

47 18-nov SM2VHB 20-nov SA2CLM 

48 25-nov SM2VTS 27-nov SM2OKD 

49 02-dec SM2OAE 04-dec SM2YIZ 

50 09-dec SM2HTI 11-dec Lucia 

51 16-dec SM2SUM 18-dec SM2XVV 

52 23-dec Julafton 25-dec Juldagen 

 

Våren 2015 
Vecka Tisdag Torsdag 

1 30-dec "juluppehåll" 01-jan Nyårsdagen 

2 06-jan Trettondag jul 08-jan SA2AWO 

3 13-jan SA2AWD 15-jan SM2BJS 

4 20-jan SM2MJC 22-jan SM2YLF 

5 27-jan SM2DXH 29-jan SM2WLQ 

6 03-feb SM2YJK 05-feb SM2WJX 

7 10-feb SM2SXT 12-feb SM2OQP 

8 17-feb SM2VTS 19-feb SM2EKA 

9 24-feb SA2BCB 26-feb SA2BBU 

10 03-mar SA2BCO 05-mar SM2DNR 

11 10-mar SM2DPS 12-mar SM2ENU 

12 17-mar SM2BSD 19-mar SM2UVU 

13 24-mar SM2OAE 26-mar SM2DCU 

14 31-mar SM2LIY 02-apr Skärtorsdag 

15 07-apr SM2WLS 09-apr SA2BRJ 

16 14-apr SA2AWD 16-apr SM2GSR 

17 21-apr SM2JCG 23-apr SA2AWO 

18 28-apr SA2AWD 30-apr SA2BLG 

19 05-maj SA2BDO 07-maj SM2HQW 

20 12-maj SM2OKD 14-maj Kristi hf.d. 

21 19-maj SM2XBQ 21-maj SM2OXB 

22 26-maj SM2IRZ 28-maj SM2MZC 

23 02-jun SM2HWG 04-jun SM2AZG 

24 09-jun SM2BUI 11-jun SM2DBG 

25 16-jun SM2BJS 18-jun Någon i styrelsen 
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SISTA SIDAN NOSTALGI             

På klubben finns en version av E:22 (den innehöll alla radioamatörsignaler i SM) från 1952! 

Intressant läsning! Kolla vilka titlar dåtidens radioamatörer innehade! 

           

 

 


