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SEPTEMBER 1 97i

BNSÖK PÅ TATION: Iet utlovade besöket på Polishuset nåste tyvärr instäIlq,
clå den nya radioutrustningen ej är helt färdigmonterad. IstäI1et har Roland/zOn
lovat stä1Ia sig ti-I1 förfogande för visnj-ng av Decea-stationen i Järnäs dem 28/9.

_&e]Å*år Klubblokalen den 2B/9 Xt 1800. §.färd: I{1 1850.

S TYBEI,SESA]iII}'{ANTR.iDE : S tyrelseledamöterna kalIas tll-I orclinarle styrelsesanmanträde
aen 24/9 kI 1 900 på k1ubblokalen.

cP6suP

AKTMTETSTII'11{E: Du har vä1 inte red.an g1ömt trOnsdagar kI 1830 p& 765A kBz?tl

POSITI OTOEE$IST: Sören/ZLlttf neddelar att han gärna tar emot beställningar på

en ny typ av positiv fotoresist i spray-förpackning. Denna resist är så enkel

. a"tt handha att den förnodligen slår ut alla tidigare metoder. Förfaringsättet är
i korthe't följandel 1/ Spraya på resisten.

Z/ Lagg på den pos. nagken och exponera i 2 min.
5/ Frankalla i natriuuhydroxld samt rengör.

o.... snårare ein så är det inte att göra ett FC-kort. Und.erverket kostar 152-/f1,aeka,

SKÄMTARE PÅ FURÅ?J J Klubben hade en kväI1 besäk av MaLte,/zÅXu, som vtsade otg vara
duktig skämttecicrare. I{är får vi se ett prov på hans krumelurer.
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i,:iä,,1;,::A t)l(,r.ilou illii i 9?'1

I TI0ll tII.i, l,lYA ilriSDLElilI,rAR: Son medlem i FLTRÄ har du tillgång tiLl eII
d.en service som kiul:ben erbjud"er i form av litteratur, verkstadsutru.stning:
i-nstrument, stationer., ku.rser osv vilka tide:'sonhelst på dygnet" Om du kom-
nrer nellan kI 1ti00 och 22AAs så dpnnar u,ngdousgårdens p*r'sonal mot uppvisan-
de av gåltigt med.Iemsleort. Om du kontmer andra tider, så får du låna nyckel
av Dan iilrrrllng, tel 13 08 47 eller Kjell Bos*röm, tel 11 68 40.

S TYREISESAI,['iA]{TtraDg : St,;yrcJ-r:ens rle;ilerular ka.l-)-ae'ti.l1 ordina:'ie sty::"e1.sc.-
sa.:.'lnatrt.':,.,1.e tlcn ', /to ):-i- 1'iCO på -u-i-ubbloira.]..e:r.

C\l*.IniiDll,c.Yj:)lii'iGrl,l: ,-)r.r: pågil r-,Ir1e Ctl*hur"r-:r:t:r. årrsluta.s tlen 19i'1 a. Efter trctti:.
dntuli i,:otlllc:r C'7-.u::c1e::rtlsni.::,9 a -i;-r -b;riri-ri-rs ef ler he-r,-i; ;i1/r:- n::i-rrciper'. Vj-1"1:':o:'

för deltagande i Ci'/-kurs kornmer i:ioz'tsättningen- aLt vara medleniskap i filre-
ningen. i\Iättagnir.lg;scirnj.ngar konrner att köras -bisclagar oeh torsoagaz' med

hJälp av bandspeia::e. BAI{}SPEIÄ]1L'LA SKÖTS A.V DEl'{ Soivi }'ÖB SrlI,F.Å^1,lEIl HAR PASS-

TJÄl,trSTe och de l-örs så sn,§rt nån av ;:ledleminarna sa önskar,

ttC-"C1ti,.f Iir.r.i,:i.ll.-,.i.OIrr: .0en 1/'l 1 lt 1li'jC pa kiubblo]"rr.,.L.er: i,i,{r"I'dla$ tecriprov f'tii'
.fi-il{{:r,,. 

*.i 
-iä.}'-.:.1;ir,r.'ij(:r::r . l)qsss ,1 1 -r:; j;111'}i"h'h,ii1a:: t-i,1.1 ';.re-l'::iel.r-re llr"ii-n nc hs'i'

prov vi,-i fults'tä.nrri€lt C*certif il.:at;:r'o'r ho# lL'.e -r-:i'eriiet, 0.iis 0llll ä';'e;r de-LtåSi"ri'*

na i den föreg,:rcnd.e ku,rsen ä:: v"ii1)iomi:a, om d.e ännu ej g;o:rt prove'b,

.DIii eSl,*ÄnBESS: i fortsä'ctni:'gcrl rär riu- kör s-Lati.rner ssoin fol'eclr;l:: a.tt QSI*a
oi:"ekt ltan du- mei fö:cde 1 a:rrrdnri:i a,r:vrrr:,1-4. klubi-iens postacirees, soir iyd-er-
pC llOX'tOA5e 900 C? UiJElr, i"orLe;i hanrn:.r d'å" på "ranllgt sätt i rliti; facl: p;:

klubben.

I]iltlYI§N IllG: K

ni-k och radi-ot

plate fiiir några d

T TI).! I i,iGSÄiiT1l{ 1,Å11 :

-.,"-å ..r-:. ..i i"l *,^.-:
Sd.!ru rVU ur*l _'l: _

Iublreitonen d"er: '2-S/10 vj-sas filir:rt: necl a.nkirytr.ing ti.l.1 clch't,'l'c*
e!.",1:r. I pal:..;e:r niell-r.r. fiimerna k,"mmer Sö::en/Ajfi att «j.emo:-lr:t::e*

ra hur rnar anva.nd.er posiliv fotoitls"i-st.

DECCA: Besölret på DE.CA-gtatior,en blev en lyekad. ti11stäunir:g tnr:«l 2O'-trilet
fIi,Trässerade.

-TESTIJI| FB*iii liiiir .VA}l: Ett atr*al FUji/L-ne.flcirta&r har för: arsikt att lii-j::a C')'-

teste:n en s*i,:.5;a i Henavi:n ,1.., i: ne11; en :i, månaden. -;)et f inns fo::tfa-r:rr*e
+ltagale tit.t . ji-:: du i-rt resserad, sä konte.lcta Bertil./zBJsi

iiliprs pr.'i 1å"s',.är'd* tj-iLrringsartik-l-ar in r:aCio nottages
l- .3rirr,,arna v :i e ji'U-l?,l.*'aktu- el' 1 t, Da:n f 'Z åyllt'

Har du reda:, g.i-ö:rrir ttrinsclegar i:l- 'llllC på 365C kTlz?tl
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FURA Novtrr,tsEn 1971 /I"

STYRELSESAMIIIANTR.IINE : S tyrelsemed.lemmarna kallas ti]1 ordinarie styrelsesamman-
aen 24/11 i{l 1900.träde på klubblokalen

TTORIPROVEI: lryra av sex skrivande klarade teorj"provet för C-certifikat. Nya
provti.llfä}Ien kommer att ordnas för de återståenrle.

AKTIVITEfSTIIII\,ffiN: Örskemål har framförts från den VHF-inriktade delen ay FURA
om en aktivitetstimme även på 144 l{Ilz.Alternativa tidpunkter har diskuterats,
och försl-ag förellgger om aktivltetsperioder tisdagar och torsdagar und.er klubb-
tld. Detta för att SK2AT ska kunaa vara QRV. §edan åratal har ju även 144 varit
Iivligt frekventerat söndagmornar efter bullen, varför man bord.e kunna samnaan-
fatta tlder och frekvenser för radioaktivitet från och med FURA-medlemnar enI.
fölJande:

365A khz onsdagar k1 1Br0 SNT
1445OA rr tisdagar tt 1 900-
144500 rr torsdagar r? 1 9OO-
144500 rr söndagar ca kI 0950

FIIMVISIIINGXN senaste nånadsträffen blev vä1besökt, fuer t
upp och såg fem intressanta filmer om elektronik, lyssnade
kaffe, småpratade och trj-vd.es.

jugo medlemmar stäIlde
på Soren/,,1trt, drack

CQ-TESTEN FRÅN I]TI\4AVAN slTa man egentligen tala tyst om, men för medlemmarnas
liminära resul-tatli"stan :tceinnedom tcunsätes-åinTå den pre

Segrare 1 turistklassen SIi.2AT, 400 QSO

antal deltagare i kl-assen: 1

Men frånsett det så var resan dit upp lyckad. ur a1la s;mpunkter.

tfiI §AliI t WSDZZ , Bertit/2BJS, tet og0/13 13 66.

KÖPES.! ltimplig C-amatörmottagare för C-amatörs räkning, Gunnar/2BZll, te1
0921 /1c,3 14.

tr,tÅwalSrnÄ?FEN den här månaden har inget spec. progran att bjuda på, men låt
inte d.et hindra dig att titta upp tisdag den sista 1nånaden för att skryte
av dlg, få lite gott säI1skap oeh do kaffe"

QSt: , En ny laddning QSI har kommlt och finns för avhäntniag sedan ett par veckor.
Du som vanJ.igen bara visar dig på klubben för att heimta 'Q§1, varför inte komma
på månado.rbräffen den här gången???

f'Unars Q§I-ÅIRESS: PO BOX ?005
gOO 07 IITEÅi"" €e>-f{,y§* ry*.-§L_ ca.
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FURA lvovErvmER 1971 /tt

Det sägs att grabbarna har funderingar på sluteteg tilI klubben

PRESS TOPP?RES S TOPPPRES S TO??PRES S T OP}P

PBESSTOPP

'rtr],IlA JUtar.ToN'r [rsDAG 14/12 pÅ,

lOKAi&N: JUIKIAPPSBYTE, AUKTION I\m{
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FURA DECMrIBEB 1a71 /I

Från vanligtvis vä.Iuaderrättad käI14 har nyligen inkommit ett sensationellt
aed.deland.e att
sNAnf Än om flrL IGrt{, OcH sNAHr ÅR nET JU',l IGEN oCH JULEi{ YÅR,ER VÄI rltt
pÅsx.*

frr1igt sn senare inkomsen d.ementi meddelas dock att
DET VAR INtE SÅI{T, DET YAR II{TE §ÄNT FÖR DIiRH},ÅELl,ff'l KolftJiEB r3-8.§}AG eller vad

det va.
Und.er aIla onstiindigheter träffas samtliga FUR-or på I<Iubblolealen

TIS}ÄG DEN 1 4 DECE},,IBER KI 1 9

för att tillsamna.ns av6pjuta en trevlig samvaro gerrrenligen ka11ad.

LlttÅ JUIAET 0 at
I\

Vi brukar i öetta sarnmanbalg bid.raga tiI1 julstådningen i- heumen genora att
TA E}IIOT HEI'Å DI}i JTINE-BOX TÖR ÅUKTIONMINC

Yidare brukar vl biuda På

FlKÅ

och
EÅDETTHEVII0T
i största allmänhet
Styrelsen träffas hos -3J§ onsdag 28 decernber
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FöREI{TNGEH lrHEÅ R*}roÅuÅTöRm

FUAÅ

PÅE§L,ISlI' våBEs 1972

Månad

1

dag jourhavande

11
11
18
20
2q
27

1

1
I

10
15
'|.7

22
24
29

I

9
14
15
21
25
2B

11
11
1B
20
25
27

BJS
Sune
ÅQr
u3
DR
uffi

AQT
§une
DR
DII§
ÅLY
UD

DR
1)TA

ÅQ[

Sune
}R
DES
Å§P
EKÅ
UD

CIG

DR

UD

Rolantl Boström
Te1 451 57

Kjell Soström
Tel 11 68 40

§iP Dan l{orling
ret 11 oB 47

ÅLY Ka.rl-Erik E1in61e
rei 11 71 62

ÅQT Rolf Nalmgren
Tet 413 2A

3JS Bertil .åndersson
Tel 1, 1, 66

CKn Mats-01a Freilriksson
TeI 12 74 A4

DHS Yngve O1sson
TeI 12 41 24

}XH Kurt tundströn
Te1 118 14

EKA Rune Grund-strön
1t 46 25

§une §une Sand.gren
?e1 11 14 91

2

,

4 + ÅQr
6 BJS

2

4
9

16
1B
2'
25
1o

,

1

6
B

13
15
2A
22

6

Sule
EKÅ
nHs
IXH
UD
CIG

DHS
EKA
§une
D?AJdJ

DXJ{
im
CI.G'

NH§

EKÅ
Sune
BJS
}XJI
A8T
}R
AHP



FUKA o6d4"nraFq1gT1/ fr

Ånsuörn k {,. r3i(
Arsmöte 1972 ]nät]-s på klubblokalen sön<i.ag 15 janua.ri. Earula:rträ,desorå-

nlng bifogas.
Efter förhandlingarne bjuåer föreningen på fika.

QNO-STEGEf

SI{ZBJS hä1sar och tackar för alla grejor ti1l QÅO-steget son Du tåjnker

ta med dej till årsnötet oeh skänka ti11 bygget (eller sä1-ja). Han tän-

ker börJa bygga seda§.

PA§Str§rA FÖR VåRXlr

Passlistan för våren bifog,'es. Den som är förhind.rad. att ta en passkvrill

bör kontakta någon &v de 6v-riga oclt komma överens.on byte.
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