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Sekreteraren skriver ordet…. 
Hej på er! Så är vi inne i kvartal två detta nådens år 2016. Vi har haft årsmöte, Distrikt 2 möte 

samt därpå följande 70-års fest. Efter tio år som ordförande så har jag nu överlämnat klubban 

till Thomas SM2OAE. Jag tillade dock att jag kommer ej att helt ’lägga av’ förrän efter att jag 

ordnat 70 årsfesten  

Så kl 2230 den 19 mars efter att jag powerpointat igenom mina tio år på festen så kunde jag 

slappna av…. 

Nåja, jag har ju blivit sekreterare i stället så jag kommer nog att röra om i grytan fortsättningsvis också! Skall 

försöka att få ihop ett FURA-blad emellanåt och lite mailbombande så ni får reda på händelser och aktiviteter i 

klubben. 

Fler ungdomar på G 

I början av februari startades en ny kurs under ledning av Thomas –OAE och Petter –PKA. Med stor glädje 

kunde vi räkna in 12 st som var intresserade att komma in i vår härliga hobby. Målet är väl att innan 

midsommar skall vi ha ett antal nya signaler i luften. Det som kan konstateras är att nu när vi fått in ett antal 

yngre medlemmar så genererar de ytterligare yngre! Så om vi äldre är ödmjuk och stöttar dessa ungdomars resa 

in i hobbyn så gynnar det alla av oss. Att vi sedan kanske inte riktigt alltid förstår oss på deras tekniksnack skall 

bara ses som en härlig utmaning för oss.     

FURA 70 år och specialsignal 

Från 1 april (inget aprilskämt) så kommer signalen 7S70AT att höras i luften. Tanken är att den kan 

användas året ut. Hör av er till Per SM2LIY som organiserar de som eventuellt vill låna den under en period. 

Du måste kunna datalogga för att få använda den. 

Medlemsavgiften och Fika-pengen! 

Ett 20-tal av er har fortfarande inte betalt medlemsavgiften! PÅMINNES! 

Dessutom påminnes också att betala fikat på klubbkvällarna! Vi jobbar på (OK det går lite långsamt) på att 

införskaffa Swish!  . 

Silent key 

Den till åldern äldsta medlemen avled i februari, Hans SM2AHY som till sommarens skulle fyllt 99 år. RIP. 

 

Vi syns och hörs! 

73 önskar Er skrivargubbe (för försa året!) Rune SM2EKA 

 

FURAs 70 års logga 

Olle SM2DCU fixade till att uppdatera vår logga att passa i år!  

. 
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Redaktör och ansvarig utgivare: Rune Grundström SM2EKA    
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Nya medlemmar! 

Vi hälsar följande ny medlem mycket välkomna till FURA: 

Alf Ekman SM2GCT (varit med tidgare på 70-talet) 

 

Kommande aktiviteter på FURA! 

 

Håll koll på ePost samt hemsida för fler eventuella kommande aktiviteter. 

 

Torsdag 14/4  ’Svarte Petter’ Black Peter radiopiraten projektet. Helena Wikström kommer och 

berättar. Kl 1930 å lokalen. 

Preliminära program (vi återkommer) UVU berättar mer om SDR (maj?). Workshop/arbetskväll i maj. 

GSR berättar om sina år som FN-soldat. 

Våravslutning i början av juni. Vi fick över massor av Bullens korv från 70-årsfesten som kan vara 

lämpligt att förtära tillsammans med någon trevlig aktivitet. 

 

Hans Liliequist SM2AHY (sk)! 

Nyligen fick vi meddelande att vår till ålder äldsta medlem, Hans Liliequist 

SM2AHY, den 26 februari lämnat vår skara. Han skulle ha fyllt 99 (!) år till 

sommaren. Hans fick sitt B-cert 19720130 och A-cert 19730130. 

Han var enligt uppgift den 5:e innehavaren av signalen AHY. Hans blev medlem i 

FURA 1971. 

Han var en flitig klubb-besökare fram till för 10-15 år sedan. Vi minns honom som 

den vackert vithårige gentlemannen som elegant klädd satt med oss på 

klubbmötena rökande sin pipa! Hans profession inom juridiken hade vi nytta av bl 

a när vi skulle göra revidering av stadgarna resp andra avtal. Bertil –BJS, Kurt –

DXH samt Björn –GSR representerade FURA vid begravningen den 18 mars.  

Våra tankar går närmast till hans son Björn (SM6HYD) med familj. 

 

Rallysambandet 20 feb! 

Som vanligt (25 år minst) så fick FURA åter förtroendet att sköta säkerhetssambandet vid PlåtRallyt i Vännäs 

med omnejd den 20 januari. Torsdagen innan så träffades att antal att tillsammans med Rune SM2EKA gå 

igenom hur sambandet går till. Det var glädjande att samtliga fem av de yngre amatörerna ställde upp. Peter 

BLV fanns på HQ tillsammans med EKA, Gunnar JCG och Mats-Ola CKR. Petter PKA och Knegge KNG 

fanns i Pengfors, Tomas TMS och Frank FDR i starten SS6. Kanske nästa år har vi ytterligare några nya 

amatörer som vi kan lära upp. Detta skulle vara synnerligen bra eftersom det under senare år blivit svårare att få 

ihop frivilliga! Vi fick ett STORT tack från tävlingsarrangörerna! /-eka 

Gunnar JCG 

’blåser’ upp 

antennen vid HQ 

Medborgarhuset i 

Vännäs. 

 

Två stationer inne i EKAs bil målet SS6 
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Årsmötet 2016  

Rune SM2EKA 

FURAs årsmöte hölls torsdagskväll den 4 feb. Bra deltagande, ca 33 st. Rune SM2EKA blev 
vald till ordförande för mötet och Petter SA2PKA anmälde sig frivilligt (!!) som sekreterare. 

Efter nästan 1,5 timme hade alla punkter mötats igenom. Allt gick lugnt och fint till.  

Nedan finns en del av de beslut som togs: 

Ordförande Thomas Thelberg SM2OAE (nyval) 

Kassör Magnus Lindgren SM2WLS (omval) 

Ledamot Olof Lööf SM2DCU (omval) 

Suppleant Per Eklund SM2LIY (nyval) 

vice  Ordförande Björn Haraldson SM2GSR (f.-val 1   år) 

Sekreterare Rune Grundström SM2EKA (f.-val 1   år) 

Mötet valde följande funktionärer: 

Klubbmästare: SA2BLV, SM2XVV, SM2CKR, SM2LIY 

QSL-ansvarig: SM2LIY 
Utbildningsansvarig: SM2OAE, SM2PKA 
Sambandsansvarig: SM2EKA 
Bibliotekarie: SM2SXI, SA2FDR 
Lokalansvarig: SM2CKR 
Webbredaktörer: SM2GSR, SM2LIY, SA2TMS 
Webbansvarig: SM2DCU 
Resursgrupp: SM2UVU (sammankall.), SM2DJK, SM2SXI, SM2RIX, SM2OAE, SA2KNG 
Bulletinuppläsare: SM2XVV, SM2OAE, SM2WLS 
Materialförvaltare: SM2DJK, SM2SXI 
Informations- och PR-ansvarig: SM2EKA 

Oförändrade medlemsavgifter för 2016. 
En gedigen verksamhetsberättelse för 2015 lästes upp! 

Efter 10 år som ordförande avtackades Rune SM2EKA med en fin blombukett varefter han 
överlämnade klubban till den nya ordföranden Thomas SM2OAE. 

Mats-Ola CKR som tillsammans med sin XYL Birgitta skött hustomteskapet med den äran fick 
en fin blomkonstellation av klubben. 

Efter mötet fika med goda semlor! Sedan pratades det om ditt och datt i alla hörn en bra stund 
till in på kvällen.  

Wille SM2AVG håller tal till Inkommande ordförande Thomas 

SM2OAE och avgående Rune SM2EKA. 
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Radiomässan Eskilstuna 2 april 2016!  

Rune SM2EKA 

”Eva, skall vi hälsa på Doris och Göran i början av april?” frågade jag min kära trolovade i januari! ”Jaha, är 

det en sån däringa radiohistoria nu igen?” var svaret. Mmmm svarade jag och beställde biljetter….hi 

Så mycket riktigt hade jag möjlighet att åter besöka radioloppisen eller som de nu kallar den Radiomässan i 

Eskilstuna den 2 april. Strax före kl 1000 stod jag i en lång kö förväntansfulla amatörer innan allt öppnades kl 

1000 prick.  

För min del kan jag inte helt släppa detta med telegrafinycklar varför första varvet blev en snabb koll runt 

dessa. Upplevde att det inte fanns så många men fastnade till slut hos SM5LES där jag direkt nöp en Begali 

handpump, kanske RollsRoycen bland nycklar. Eftersom jag tidigare i år införskaffat en Begali manipulator så 

var beslutet enkelt trots 800 kr i utgift! Jag fick en fråga vad det är för speciellt med den och svaret är väl 

perfektionen, stabiliteten, känslan och kanske lite status….hi. 

I övrigt hade jag väl inga större önskemål, stannade en stund och rattade på IC7300 hos Limmared. Jodå säkert 

intressant men första intrycket var tyvärr att den kändes lite plastig (åtminstone rattarna…) MEN innehållet är 

absolut intressant. Ett företag som heter PileUp sålde några intressanta SDR-radios och han som drev 

verksamheten verkade väldigt kunnig i ämnet! Ang SDR så träffade jag Tilman Tulesius som vanligt i Mikael 

Remoterig-bordet. Passade på och tacka honom för senast här uppe i Umeå.  

Det som kanske ändå är roligast med dessa sammankomster är alla eyball-QSOn med gamla och nya amatörer. 

Jag skulle önskat att fler hade på sig sin signal. Upplevde att inte ens en tredjedel hade ett synligt call på sig. 

Lite synd! Vi var inte många från SM2. Jag hittade Tom DJK som åter hjälpte Ralf från Uttersjöbäcken att sälja 

lite gammalt samt Janne SXI som alltid dyker upp på denna loppis. Han hittar alltid något. Ser fram emot när 

han skall ha loppis på sina grejor i Umeå….hi! 

En för Umeå-folket bekant OH från andra sidan var Ben OH6PA från Närpes som tillsammans med ett gäng 

OH-amatörer kommit över via Åbo. Han hälsade till Umeå-amatörerna.  

Rekommenderas verkligen att ni besöker mässan nästa år. Det var ganska prick 1000 besökare och mässan fick 

bra reklam i Eskilstuna-kuriren både lördag som söndag! Speciellt att Johan SA5BJM via OANs remoterig 

körde nån obebygd ö utanför Madagaskar!  

Vid 1400 börjar det lugna ned sig och då brukar man också ha chans att få med sig något lite billigare än före 

1200 MEN då var jag redan på väg tillbaka till just ’Doris och Göran’! 

 

 

En förväntansfull kö strax före kl 1000 

 

Janne SM2SXI hittade en 400V-kabel. ”Bra kvalitet på kabeln” 
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Ralf och Tom SM2DJK i fikatagen. 

 

OH6PA Ben och SM5COP Rune 

 

Begali Spark  
”Imponator” från förr. Var ej till salu! 

 

 

FURA's QSL service för medlemmars UTGÅENDE QSL upphör! 

Styrelsen har beslutat att upphöra med FURA's QSL-service för medlemmars UTGÅENDE QSL-kort. 

Bakgrunden är ett minskat behov, onödiga tidsfördröjningar för utskick och brister i rutiner vid 

inlämning enligt våra QSL-ansvariga.  

Beslutet innebär i korthet följande: 

 Inkommande QSL till medlemmarna fungerar precis som tidigare. 

 Egna utgående QSL-kort skall skickas direkt till SSA QSL Service (SM5DJZ) 

 

Svartsändaren BLACK PETER! Kom och lyssna torsdag 14 april FURA lokalen kl 

1930 

 ”Jag är ingen spion, men diplomat”, sa han en kväll. 

 ”Black Peter återkom natt efter natt med början vid 22-tiden. Mest sände han skivor, vilket upplevdes 

rätt ovant i dåtida radio. Tidningarna var först med teorierna om att musikurvalet i själva verket skulle 

handla om kodade meddelanden till främmande makt. Mystiken tätnade……. 

 Aftonbladet den 11 maj 1952 anser piraten som en stor skadegörare och manar allmänheten att hjälpa 

myndigheterna så att han ska stoppas: 

”Efter fem timmars intensiva spaningar per flyg, bil och radio har Aftonbladet nu lokaliserat den 

okände sändaren Black Peter, som senaste veckan ställt till med sådant rabalder i radiovärlden. 
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Distrikt 2 mötet i Umeå 19 mars.  

Skrivet av SM7DZV/ korrigerat av SM2EKA  

 

SM2-distriktets möte i Umeå handlade, förutom de vanliga mötesförhandlingarna, om provtagningsfrågor, SDR 

och en rapport från förra årets YOTA-läger i Italien. 

Rune SM2EKA berättar att anstormningen inte var så väldigt kraftig, och han vet vad det berodde på: 

— Den sista lördagen före påsk är nog ingen riktigt bra dag, säger han. Det var flera andra föreningar som 

fastnat för möten samma dag, FRO och ett par tre andra. Dessutom hade ju många människor redan planerat in 

sina helgaktiviteter och tyckte kanske att tiden kändes knapp. Sedan har vi ju förstås avstånden här, det är alltid 

långt att åka, när man ska någonstans.  Deltagarna kom bland annat från Skellefteå, Lycksele Umeå och Kalix. 

 

Mötet leddes av DL2 Niklas SM2UVU, med Per SM2LIY som sekreterare. Traditionell dagordning 

tillämpades. Föreningarna i distriktet rapporterade om sina verksamheter; FURA, Skellefteå, Kalix, Lycksele 

och inlandet. Niklas är distriktsledare, Ulf SM2JDU är vice DL. Rune SM2EKA valdes till kassör efter Sören 

SM2DLA från Skellefteå, som undanbett sig omval. 

– Det är väl inte särskilt vanligt att distrikten har egna kassor, säger Rune. Men det finns några kronor. Tanken 

har varit att klubbarna skall kunna få lite bidrag till sina verksamheter speciellt sådana som berör amatörer över 

ett större område, exvis något till repeatrar. 

– Sedan mötet avslutats hade vi några ytterligare programpunkter, bland annat om provtagningsfrågor, berättar 

Rune. Därefter hade vi  två mycket uppskattade inslag. Tilman SM0JZT höll ett mycket trevligt och kunnigt 

anförande om mjukvarustyrd radio, SDR. 

Peter SA2BLV var en av de ungdomar som deltog i ungdomslägret YOTA i Italien i somras. Peter visade bilder 

och berättade engagerat om lägret och dess program. 

På kvällen, efter distriktsmötet, samlades FURA:s medlemmar och inbjudna gäster för att fira radioklubbens 

70-årsjubileum. 

 

Tilman SM0JZT och SDR-radio 

 
Mera Tilman 

 
DS2mötet i UMEÅ 

 

Peter SA2BLV berättar om YOTA2015 

 

http://www.fura.se/index.php/nyheter/oevriga-nyheter/69-nyheter-94436/3138-har-ni-hort-cw-pa-repeaterfrekvenserna
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70-årsfesten på kvällen den 19 mars.  

Bilder av SM2OAE 

 

Rune SM2EKA berättar om EKA-eran 2006-2015 

 

Bertil SM2BJS om FURAs första år 

 

Matbild med vår hedersgäst Tilman SM0JZT 

 

Ungt och lite äldre (!) vid matbordet 

 

….och mat fanns det massor av 

 

…så Tilman tog gärna mer! 

 

….måste ha varit kyligt i lokalen eller så hade man smutsiga naglar? 
 

Glada grabbar 

  

 

http://www.fura.se/index.php/nyheter/oevriga-nyheter/69-nyheter-94436/3138-har-ni-hort-cw-pa-repeaterfrekvenserna
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RunEKAs sång på 70-årsfesten 

….för er som inte var där!    MEL: TURALLERI 

TILL FE-EST VI TRÄFFAS NU ALLA I KVÄLL, MED FU-URA, MED FU-URA 

ETT GÄNG AMATÖRER MED FRUAR SÅ GRANN, HIPP HIPP HURRA, SÅ GRANN 

OCH FU-URA-GUBBAR HAR FIXAT MED GOTT 

OCH SNART SKALL VI TÖMMA VARENDA KAROTT 

F-U-R-A, F-U-R-A, F-U-R-A, HURRA 

 

EN STRÅLANDE JU-UBILAR VI JU ÄR, FU-URA, 70 ÅR 

VI FIRAR I KVÄ-ÄLL VÅR MO-OGNA KLUBB, 70 ÅR, HURRA  

MED STORAN APTIT SKALL VI NJUTA GOTT KRUBB 

OCH HURRA OCH SKÅLA FÖR VÅR GAMLA KLUBB 

HURRA GUTÅR, HÄRLIGA ÅR, SJUTTIOFEM HÄRNÄST! 

 

NU BASEN FÖR FURA, DET ÄR SOM BEKANT, HAN O-A-E, HAN O-A-E 

EN SYSSLA HAN DYKER PÅ UTMANANDE, THOMAS, HURRA HURRA. 

MARIA, HANS FRU-U, HON STÖTTAR SIN BOY 

I NYTT QTH FÅR DE PLATS FRÅGAS OJ 

ANTENNEN DÅ, EN PINNE BLIND, INGA DX, VA SYNN’ 

 

VI GUBBAR VI TRÄFFAS PÅ KLUBBEN SOM MEST, TI-I-ISDAG, TO-O-ORSDAG 

DÅ SURRAR VI MYCKET OM RADIO OCH TEST, CQ CQ, PILE UP 

VI KÄNNER OSS ALLA SOM ETT TRIMMAT GÄNG 

VI VET HUR MAN GÖR FÖR ATT FÅ MAX POÄNG 

LYSSNA OCH HÖR, TUTA OCH KÖR, 2 METERS TEST, HURRA! 

 

ATT PRATA OM RADIO, ÄR DET BÄSTA SOM FINNS, I SM2, I UMEÅ 

DÅ GLÖMMER VI ALLTING, JA TILL OCH MED KVINNS, R-A-DIO, HURRA 

MEN VI FÅR VÄL TÄNKA OSS ÄNDRA PÅ DE´ 

NU NÄ-ÄR VI HAR VÅRA DA-AMER ME´ 

NI ÄR VÅRT STÖD, NI ÄR VÅR TRÖST, ÅTTIOÅTTA NI VET! 

 

KURT-LENNART O BERTIL DE OLDTIMERS ÄR, 60 ÅR, 60 ÅR 

SÅ LÄNGE SOM MEDLEM VI STÅTT UT MED ER OJOJOJOJ HURRA 

MEN DE KOMMER SÄKERT ATT FIRA MED OSS 

NÄR NÄ-ÄSTA GÅNGEN EN FEST BRAKAR LOSS 

KUL NI ÄR MED, ALL VÅR RESPEKT, HATTEN ÄR HÖJD FÖR ER 

 

SÅ HÄNDE NÅT OVANLIGT, POJKAR DÖK UPP, RUNT 25, VÅRAR DE ÄR 

VI PLÖTSLIGT FICK YOUNGSTERS MED HÄRLIG DRIVKRAFT, MÅNEN DE NÅR, HURRA 

DE PRATAR OM TEKNISKA KONSTIGA TING  

SOM GUBBARNA GRYMTAR, FÖRSTÅR INGENTING 

KUL ATT NI KOM, VÅR ÅLDER DEN SJÖNK, STORT TACK FÖR DET, YOUNG BOYS 

 

TILL SIST VILL HAN EKAN SOM SKRIVIT DEN HÄR, SÅNGEN VI HÖR, SJUNGEN I KÖR 

FÅ ÖNSKA ATT ALLA SKALL TRIVAS I KVÄLL, VARA SÅ GLAD, HA KUL 

SÅ KANSKE VI FESTAR IGEN OM NÅT ÅR 

TROTS ÄVEN OM LEDERNA KÄNNS LITE SVÅR 

NJUT OCH VAR GLAD, LE MOT VARANN, SÅ SKA DET VA, HURRA! 

 


