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Hej på er FURA-medlemmar! 

 

Dags för en hel del information från FURA, vår fina amatörradioklubb! 

 

• Filmen om Radio Black Peter lördag den 1 dec. 

• YOTA (ungdomsträff) på SK2AT den 1 dec. 

• FURA-lunch 5 dec på Bullens Bar & Bistro. 

• Lilla julafton 13 dec. 

• Ny 70 cm repeater 

• ARRL Handbook. 

• FlexRadio med SM2SUM  

• Peder SM2SUM i världstopp! 

• FURA söker en klubbvärd! 

• Medlemsavgiften för 2019. 

• FURAs årsmöte. 

• En nostalgibild….. 

 

73 

Rune G SM2EKA 

Sekr FURA  

 

 

Filmen om Radio Black Peter 

 

 

Ett meddelande nyligt från Helen Wikström och Simon Öhman Jönsson att nu är filmen om 
radiopiraterna 'Black Peter' klar! 

 

 

 

Nov-dec 2018  
Redaktör Rune Grundström SM2EKA Ansv utg: Thomas Thelberg SM2OAE    

www.fura.se 
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"Hej!  

Glädjande nog kan vi berätta att filmen nu äntligen är så gott som klar, bara lite småputsning 
kvar:).  
Vi har gjort en facebooksida för den så om några i klubben är med kan ni kika in där och få mer 
info : https://www.facebook.com/radioblackpeter/ 
Det blir filmpremiär på filmfestivalen här i Umeå. Den 1:a december kl 12.30.  
Det vore väldigt roligt att se er alla där!  
Här finns en länk till filmfestivalen och en biljettlänk om någon i klubben skulle vara 
intresserad. http://ueff.se/film/radio-black-peter/ DET FINNS FORTFARANDE BILJETTER 
KVAR! 
Lite senare den 20 december kommer filmen att visas på SVT och även på bio Abelli på 
Västerbottens Museum i februari (gratisvisning)  
Men innan allt detta den 11:e november så har jag öppning av en utställning på Västerbottens 
Museum med 60 av de målningar som är med i filmen. 
https://www.vbm.se/utstallningar/pussel-och-pirater/ Ni är alla också varmt välkomna dit! 
 
Bästa hälsningar Helena och Simon." 

YOTA Ungdomsträff på SK2AT 1 december kl 1200 

Peter SA2BLV meddelar följande: 

UNDER DECEMBER MÅNAD anordnar IARU:s ungdomssektion 

”Youngsters On the Air” YOTA 

 

….ett stående månadsevenemang där länder världen över söker varsin 

attraktiv specialsignal med sufixet YOTA för ungdomar att aktivera.  

 

Syftet är att visa världen att ungdomar också kan köra radio. Var med och kör tillsammans med 

alla andra ungdomar i Sverige under december månad! 

Ungdomsgruppen anordnar tre helger i december då alla ungdomar i hela Sverige är inbjudna. 

För SK2AT del är det lördagen den 1 december vi kommer till att aktivera signalen 

SH9YOTA och planen är att köra så många olika moder som det går.  

Undertecknad SA2BLV kommer att hålla öppet från 12 00 på klubben och vi kör så länge vi 

orkar. 

Eventet riktar sig även till ungdomar som har intresse av radio och elektronik men som inte har 

signal. 

väl mött peter/sa2blv 

 

FURA-lunch 5 december kl 1130! 

Onsdag den 5/12 kl 1130 på Bullens Bar och Bistro (tidigare O’Learys) på A3-arena, 

tidigare T3-arena!  

VÄLKOMMEN!! 

 

https://www.facebook.com/radioblackpeter/
http://ueff.se/film/radio-black-peter/
https://www.vbm.se/utstallningar/pussel-och-pirater/
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FURAs Lilla Julafton torsdag den 13 dec kl 1900 

 

Boka in den traditionella FURAs Lilla Julafton den 13/12 kl 1900 

med glögg, gofika och julklappar (OBS frivillgt max 50 kr per klapp)! 

 

 

En ny 70 cm repeater med SVX-logik har ersatt FURAs gamla RU378 

(RU5) repeater i Vännäs 

Den 22 november driftsattes den nya SK2RIU repeatern för 70 cm i 

Vännäs. 

En "ny" Motorola repeater ersätter det gamla Comviksystemet som som 

servat oss väl i 20 år. Nu var det dags för uppdatering och modern logik. 

Den nya repeatern använder aktivering med subton enligt SSA 

rekommendation från 2014. En subton på 107.2 Hz behövs för att öppna 

repeatern. Det fungerar även med DTMF genom att sända DTMF ton 2. 

För närvarande går det INTE att öppna med 1750 Hz men funktionen 

aktiveras nog framöver. 

Repeatersändaren sänder även en subton på 107.2 Hz. Har man 

subtonsquelchen aktiverad så slipper man lyssna på störningar som är 

vanliga i urban miljö. Mottagaren öppnar då endast när repeatersändaren 

är igång. 

Repeaterns logik SVXlink, är utvecklad av Tobias/SM0SVX och är en 

mjukvara som kan ändras efter behov och önskemål. En 4G 

Internetförbindelse kommer att installeras för koppling mot Echolink och 

andra repeatrar samt möjliggöra ändringar remote i repeaterfunktionerna. 

Repeatern är nu i drift för utvärdering på sin ordinarie plats i Vännäs. Det 

återstår bl.a. finjustering av duplexfilter samt justering av vissa parametrar och nivåer. 

Repeaterstationen är en Motorola 9662 skänkt av Olle/SM2DCU. Interface till logiken och 

trimning är utförd genom Tom/SM2DJK försorg. Peter/SM2BLV har tagit fram logikens 

hårdvaruinterface (se bild t.v.) som sitter på en Raspberry Pi. Site/stationsansvarig är 

Rickard/SM2RIX. 

Så ta fram manualen till din TRX och leta upp hur du aktiverar subton med 107.2 HZ 

eller en kort DTMF 2 tonburst vid sändning. 
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The ARRL Handbook 2019 

 

 Nu finns på klubben the ARRL HANDBOOK for 

Radiocommunication 2019 i en box med 6 intressanta 

böcker i!  

 

Ytterligare en anledning att besöka klubben (OBS ej för 

utlåning!) 

 

 

 

 

 

 

Peder SM2SUM och hans FlexRadio. 

 

Torsdagkvällens 

(22/11) fikavärd, 

Peder/SM2SUM 

hade för kvällen 

tagit med sig 

panelen till sin 

nya FlexRadio 

6600 Maestro. 

Det var lätt att 

imponeras av 

FlexRadios nya 

flaggskepp. 

FlexRadio har 

tagit SDR-radio 

och ny teknik 

ytterligare ett steg 

framåt och 

därmed gjort 

möjligheterna till en remoteuppkoppling ännu enklare. Med Peder som ciceron var vi några 

som tog chansen till en upptäcktsfärd online. Vi lotsades bland alla funktioner i den 

lättmanövrerade touchpanelen. Kvällens hands-on gav oss en bestående "vill-ha" känsla. Grattis 

till en fin station Peder!    
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Peder SM2SUM i världstopp i 2018 ARRL International Grid Chase 

 

Peder ligger högt till i ARRLs årstävling över körda och konfirmerade (via LoTW) grids! 

Imponerande!!!  

Nr 287 av 42824 (den 26/11) 

 

https://igc.arrl.org/leader-board.php 

 

  

 

 

FURA söker en (av tre) klubbvärd till FURAs klubbmästeri 2019  

 

Valberedningen efterlyser 

en (av tre) Klubbmästare. 

Vi söker DIG som 

tillsammans med två andra 

medlemmar vill hjälpa till med FURA's Klubbmästeri. 

Det är i första hand vid Lilla Julafton, Årsmötet, Säsongsavslutningen och Säsongsupptakten 

som klubbmästarna gör en insats.  

Det gäller förberedelser, dukning, kaffekokning, städning och annat som hör till när FURA har 

ovanstående aktiviteter. 

Du som känner ditt ansvar för att hjälpa till, hör av dig till Olle SM2DCU eller Wille 

SM2AVG. 

 

https://igc.arrl.org/leader-board.php
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Medlemsavgiften 2019  

 

Inbetalningsavi för betalning av medlemsavgiften för 2019 kommer att skickas ut RUNT 

ÅRSSKIFTET! (Styrelsebeslut den 15/11 2018). Detta för att vi förhoppningsvis inte skall 

behöva vänta till i oktober innan alla betalt medlemsavgiften!!!! 

Den kommer via ePosten. Just nu är det enbart en (1) som saknar ePost i föreningen! 

 

 

FURAs årsmöte för 2019 …. 

 

….är bestämt till torsdagen den 7 februari 2019 kl 1915! Notera i er kalender.  

 

 

Till slut en nostalgibild….. 

 

Timo SM2CVH och Bertil SM2BJS, fortfarande radioaktiva medlemmar i FURA. Ca 1970! 

Troligtvis ett SM2-möte! 

 
 

 


