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Ordförarn har ordet…. 

Hej på er!  

Så var det nytt år igen och inte bara det, hela januari har gått! Jesses vad tiden vill 

springa iväg när man har roligt. För mig är det ju en liten ny situation eftersom jag 

numera är lite mer pensionär än yrkesarbetande. Jag har flyttat hem min verksamhet 

och tänker väl mest underhålla lite gamla kunder samt mindre uppdrag inom Excel-

världen. Det betyder att man borde ha lite mer tid för radio men det får väl framtiden 

visa. Jag har i alla fall satt ett bord emellan arbetsplatsen och radioplatsen så jag måste 

kliva upp och gå runt för att komma till riggen….hi!   

52 st QSOn på 30 minuter eller på 16 timmar? 

Ni som är lite aktiv på HF har säkert hört talas om SOCWA, Swedish Open CW Activity som pågår hela 

detta år. Det är en aktivitet som fått ’gubbarna’ att börja köra telegrafiQSOn som man gjorde tidigare. 

Dvs man utväxlar rapport, namn, QTH, rigg och väder åt båda håll och det tar oftast ca 10 minuter om 

man kör i lagom takt. Man skall alltså ha kontakt (telegrafi) med skandinaviska radioamatörer samt att 

dessa QSOn loggas in via Internet. Första gången jag hörde om detta var när Rune SM5COP berättade om 

detta i samband med mitt besök hos Eskilstuna Radioamatörer i september. Jag var lite tveksam först men 

började delta direkt från årsskiftet och det kändes helt rätt. Idag är det ca 350 amatörer som registrerat sig. 

När du kört 52 registrerade och konfirmerade kontakter så får du 

ett vackert diplom. Se mitt diplom till vänster. 

Som sagt mycket trevligt och avstressande att kunna i lugnt 

tempo vara social via cw-tecknen. Tyvärr har det under senare tid 

mest blivit cw-QSOn typ 5NN TU så därför blev denna aktivitet 

helt rätt! 

Kolla www.socwa.se ifall du vill veta mer.  

Det är snart 10 av klubbens medlemmar som är med i SOCWA. I 

samband med styrelsemötet här om veckan beslöts att FURA 

skall sponsra aktiviteten med 500 kr. Allt som höjer aktiviteten på 

våra band skall premieras!!  

FURA AWARD 2013 

Angående aktivitetshöjande åtgärder! En annan sådan åtgärd kommer från FURA!! FURA AWARD 

2013! Det går ut på att köra så många av SSAs Aktivitetstester som möjligt under 2013. Se längre fram i 

bladet om reglerna! 

FURA 2013 

Som ordförande så går väl tankarna en hel del över vilka aktiviteter som förväntas av föreningen under 

året.  Några punkter: 

 Fortsatta trevliga tisdagar och torsdagskvällar! 

 En och annan föreläsning av intressant art (HJÄLP behövs från er på förslag till d:o!!) 

 Rallysamband i början februari för Vännäs Motorklubb. 

 Luncherna första onsdagen varje månad fortsätter vi med. Vi är ofta mellan 15-20 st numera! 

 Studiebesök! Bl a blir nog (?) vårens avslutning hos Umeå Modellflygsklubb! 

 Ett annat studiebesök kommer att bli att besöka Micke SJ2W i Burträsk! Vi återkommer om tid 

för det, men det blir nog under sommartid. 

 

 

 

Februari 2013  
Redaktör och ansvarig utgivare: Rune Grundström SM2EKA    

www.fura.se 

 

http://www.socwa.se/
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 1-2 billaster (!!) till Skellefteå och DS2-mötet den 2 mars! 

 Få fler att köra tester från klubben. SAC-testen i höstas gav mersmak. 

 Något som nästan till 100 är bestämt är att vi skall deltaga med SK2T i IOTA-testen den sista 

helgen i juli. Mest troligt från Norrbyskär vilket skulle kunna samordnas med en trevlig fieldday 

för respektive samtidigt. Idéer mottages tacksamt! 

 Ev gemensam resa till Hemsö Fästning i maj!? 

 På tekniksidan: 

o Fortsatt arbete med D-star repeatern, bl a hitta ett bättre QTH 

o Upprustning av repeatersystemet, dvs byta ut de nuvarande till modernare smalbandiga 

repeatrar! 

o Utbyte av datorer på SK2AT (pågår just nu). 

o Slutsteg 440 och 1296 (ansv SM2RIX) pågår. 

o Ev fjärrstyrning av någon del av SK2AT-riggarna. 

 Ny utbildningssväng i höst igen under SM2OAEs ledning! Men HUR får vi deltagare?? 

 Mm mm 

 

Som du ser så finns det idéer och sådant som redan är ’on going’! Det betyder att du som medlem 

verkligen behövs, inte bara att passivt betala in medlemsavgift utan även i hög grad att du försöker 

engagerade dig i klubbens verksamheter. Vi är 100 medlemmar men det är kanske bara 5 – 10 st som 

aktivt ’jobbar’ med klubben och dess aktiviteter! 

Kom till årsmötet! 

FURAs årsmöte hålls den 16 februari kl 1500 på Folkets Hus, Idun i Umeå. Vi hoppas att du ställer 

upp. Då finns det lite möjlighet att vädra något av punkterna ovan. Kaffe finns att köpa från kl 1415. 

Middag efter årsmötet! 

Efter årsmötet (ca kl 1700) så går (ner) vi till TC och äter en gemensam middag. Då hoppas jag att ni tar 

med respektive så vi får en trevlig gemenskap. 

Nästa FURA-blad 

…kommer någonstans i mitten av vårvintern! Vi får se. Nu ser vi fram emot den kanske finaste tiden på 

året, vårvintern! 

 

73 önskar Er ordförar Rune SM2EKA 

 

FURA säkerhetssamband vid PlåtRallyt i Vännäs 2 februari! 

  
Lugnet före stormen, VTS och CKR i HQ   

Janne SM2SXI med snökedjeförsedd 

LandCruiser 

 

Plåtrallyt i Vännäs kan numera räknas in som en av FURA's årligt återkommande radioaktiviteter. 

De flesta av FURA's radiooperatörer har bra kunskap om, och väl inarbetade rutiner hur sambandet och 

tidrapporteringen skall fungera mellan HQ och specialsträckorna. Kunskaper som kommer väl till pass när det 

gäller att informera en del av rallyts övriga involverade funktionärer vid tidtagning och rapportering. 

I årets rallysamband var följande FURA-medlemmar involverade. Operatörer vid HQ var SM2CKR, SM2EKA 

och SM2VTS. Sambandsproffs på sträckorna var SM2OAE, SM2SXI, SM2SXT, SM2UVU, SM2XBQ, 

SM2XVV, SA2AVU och SA2AWO/SA2YLM. 
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Årsmöte FURA 

Årsmötet hålls den 16 februari 2013 kl 1500 i Folkets Hus, Idun, Umeå. 

Kaffe finns att köpa från ca 1415! 

Efter årsmötet (ca kl 1700) gemensam middag gärna med respektive på restaurang TC 

OBS: Anmälan till Thomas SM2OAE 070-683 44 20 eller maila thomas.thelberg@umea.se eller i 

samband med bulletinen söndagskväll 10:e februari. 

OBS Du måste samtidigt bestämma vad du önskar äta! Se menyn nedan. 

ANMÄLAN före torsdag den 14 februari kl 1200!  

Välkommen önskar Styrelsen för FURA!  

Middag efter årsmötet! På  

Kl 1700 efter årsmötet går vi alla som önskar och äter en gemensam middag! Ta gärna med 

respektive. Så äter vi tillsammans har vi fin samvaro under någon timme! Nedan har du menyn! 

Notera att Thomas SM2OAE dels vill ha anmälan hur många som kommer och vad du/ni önskar 

äta. Anmälan till Thomas före kl 1200 torsdag den 14:e februari!  

Priserna ser ni i menyn längst ned! 

 

  

mailto:thomas.thelberg@umea.se
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FURA KLUBBVÄRDAR 2013 

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, SM2DCU eller 

SM2EKA för information. 

 

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

Klubbvärdar Våren 2013 

Vecka Tisdag Torsdag 

2 08-jan RIX 10-jan DCU 

3 15-jan DJK 17-jan EKA 

4 22-jan LIY 24-jan UVU 

5 29-jan SUM 31-jan OKD 

6 05-feb UVJ 07-feb AVG 

7 12-feb VHB 14-feb HTI 

8 19-feb BSD 21-feb FUM 

9 26-feb GSR 28-feb XVV 

10 05-mar GCR 07-mar CKR 

11 12-mar CFG 14-mar XBQ 

12 19-mar CVH 21-mar JSX 

13 26-mar WQF 28-mar Skärtorsdag 

14 02-apr WLS 04-apr UVK 

15 09-apr OAE 11-apr VJX 

16 16-apr SA2AVR 18-apr XVX 

17 23-apr DXH 25-apr VTS 

18 30-apr Valborg 02-maj BJS 

19 07-maj MQL 09-maj Kristi him. 

20 14-maj HQW 16-maj SA2AWO 

21 21-maj SXT 23-maj SA2AVU 

22 28-maj SXI 30-maj JCG 

23 04-jun MQL 06-jun Nationaldag 

24 11-jun SA2BRJ 13-jun Avslutning? 

 

Ny tidning hos FURA 

Från och med februari så har vi prenumererat på den engelska tidningen Practical Wireless!  

Practical Wireless är ett unikt teknikmagasin. Den har varit kontinuerlig utgiven ända 

sedan 1932. Från början var den ämnad mot den mer praktiska sidan för konstruktion och 

byggande för entusiaster. Men sedan 1980 är magasinet i första hand riktad till 

Radioamatörer. Utkommer med 12 nr per år. 

Ytterligare ett mervärde att vara medlem i FURA och besöka klubben!! 
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DX-året 2012   En titt i backspegeln av Peder SM2SUM 

 
Det var en del intressant på banden under gångna året och det började direkt i januari med den välplanerade och 

påkostade expeditionen HK0NA till Malpelo. Med dryga 195.000 kontakter varav drygt 2000 med svenska 

stationer rensades banden på två veckor. 

 

 

Malpelo leder omröstningen till årets dxpedition med 

några få röster. 

   ***** 

 

 

 

 

 

 

 

I januari var även den fem man lilla styrkan från Pitcairn igång som 

VP6T.  Man hade  inte  lika lätt att producera bra signaler men 

loggade fina 56.000 kontakter på 11 dagar. 

 

Resan med segelbåt från Tahiti till Pitcairn tog tre dagar. 

   ***** 

 

 

 

 

I januari/februari gjorde några ungrare en miniexp. till Vanuatu som YJ0HA och därefter till Nauru i södra Pacific 

där man körde som C21HA. 

 

Fina signaler kom från Nauru på cw och rtty i början på året. 

   ***** 

 

 

 

I mars/april var bla DL7DF Sigi och co igång från Tonga som 

A35YZ 

ett annat gäng tyskar körde från Manihiki på norra Cooköarna 

som E51M. 

   ***** 

 

Ett italienskt team aktiverade Guinea-Bissau i slutet av mars som 

J52HF 

   ***** 

 

 

 

 

 

 

 

Den första maj kom helt oväntat ett antal ryska amatörer i luften 

från Socotra  i Jemen med signalen 7O6T och under 15 dagar 

blev det 162.000 qso varav nära 2.500 med sm-stationer.  Inga 

israeliska stationer fanns dock i loggen !!! 

   *****  
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7O6T snittade nära 450 qso per timme under drygt två 

veckor och har även dom chans att bli valda till bästa 

dxpedition 2012. 

   *****  

 

 

 

 

Ända fram till maj månad fortsatte Trevor VK0TH att köra 

från Macquarie  island med realtidslogg så man kunde se vilket band han 

var på och snabbt fylla luckor i den egna loggen. 

 

Från Macquarie kom signalerna oftast i soluppgången och långa vägen. 

   ***** 

 

 

 

 

 

Under sommarmånaderna när det är ljust och ofta sporadiskt E är det 

i regel sämre konditioner och ganska tunt på banden. 

Under några dagar i juli aktiverades ändå 1A0C Sovereign military 

order of Malta 

som är en hjälporganisation med högkvarteret beläget i Rom. 

 

Många gladdes åt ett nytt land på 50 mhz under sommaren 2012. 

   ***** 

 

 

I augusti var DL7DF Sigi och co igång igen denna gång från Comorerna i Indiska oceanen  

och man körde som D64K. 

   ***** 

September hade två större expeditioner och först ut var NH8S från Swains island. 

Och i slutet på september blev det full fart när 3D2C aktiverade Conway Reef. 

Det skulle enligt planen varit redan året innan men i sista stund ändrade man sig och for till Rotuma i ställe den 

gången. 

   ***** 

I mitten på oktober hade den Italienska expeditionen  TT8TT fina signaler från Chad. 

   ***** 

Under november kom så PT0S att aktivera St Peter& St Paul Rocks och 

man fick problem direkt med hårt väder och enorma brottsjöar som 

spolade bort antenner och utrustning. 

Trots 44.000 qso så var trycket lika stort under båda veckorna  teamet var 

qrv. 

 

PT0S team  vid forskningsstationen: PP5XX,  PY2XB,  HA7RY, AA7JV 

   ***** 

Första veckan i december var årets sista expedition ZL9HR aktiva från 

Campell island. Det blev 43.000 kontakter vilket får anses som bra. 

Konditionerna var däremot kanske inte så bra och signalerna var också 

ganska svaga. 

En förhandstitt på qsl-korten som är på väg ut. 

 

 

Vi hörs på banden  /PEDER SM2SUM 
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Kallelse till Årsmöte 2013 

 
Lördagen den 16/2 2013 kl. 15.00 
Plats: Folkets Hus, Idun, Umeå. 

 

Kaffe finns att köpa från kl 1415 

 

Föredragningslista 
 

§ 1. Årsmötets öppnande. 

§ 2. Val av ordförande för mötet. 

§ 3. Val av sekreterare för mötet. 

§ 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 

§ 5. Mötets behöriga utlysande. 

§ 6. Fastställande av föredragningslista. 

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse. 

§ 8. Kassörens rapport. 

§ 9. Revisorernas årsberättelse. 

§ 10. Fråga om Styrelsens ansvarsfrihet. 

§ 11. Val av Vice Ordförande (ord. val 2 år), val av Sekreterare (ord. val 2 år),  

val av Ledamot (ord. val 2 år), samt val av Suppleant (ord. val 1 år).  

§ 12. Val av två revisorer och en suppleant. 

§ 13. Motioner och propositioner. 

§ 14. Val funktionärer. 
Klubbmästare Bibliotekarie bulletinuppläsare 

QSL-ansvarig Lokalansvarig Materialförvaltare  

Utbildningsansvarig Webbansvarig Informations- och PR-ansvarig 

Resursgrupp 

§ 15. Fastställande av medlemsavgift för innevarande verksamhetsår. 

§ 16. Tillsättande av valberedningskommitté. 

§ 17. Verksamhetsinriktning. 

§ 18. Årsmötets avslutande. 

 
Valberedningens förslag: 

Vice Ordf.  Magnus SM2VTS  (omval) 

Sekreterare Olof  SM2DCU (omval) 

Ledamot  Nicklas SM2UVU (nyval) 

Suppleant  Magnus SA2BRJ  (nyval) 

Styrelsemedlemmar valda till 2014: 

Ordf. Rune SM2EKA 

Kassör Magnus SM2WLS 

Ledamot Tomas  SM2OAE 
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FURA Award 2013 

 

 Syftet är att få FURAs medlemmar mer aktiva i SSA:s tester samt SAC-testerna! 

o NAC 50, 144, 432, 1296, Mikro 

o Kvartalstester 144, 432 

o Jultesten VHF/UHF/SHF 

o Månadstester HF 

o SAC-testerna Cw och SSB 

 Krav 1: Medlem i FURA under 2013. 

 Krav 2: Ange klubb SK2AT i loggen (Gäller ej SAC). 

 Varje deltagande station i test ger en (1) lott. 

 Dubbel lott på 432, triple lott på 1296 och däröver! 

 För SK2(A)T gäller att det kommer att finnas en logg där det skrivs in vilken/vilka som aktiverat 

klubbsignalen aktuell test. 

 Fint prisbord utlovas. 

 Diplom (Tilldelas enbart enskild amatör) 

o Deltagande i flest antal tester. 

o Årets nykomling. 

 Utdelning av diplom/vinster sker vid FURAs årsmöte 2014. 

Ansvarig för FURA Award inom FURA: Magnus SM2VTS 

 

KÖR SÅ DET RYKER!! 
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Denna organisation har ni säkert hört talas om! Det finns en kontaktperson här i 

Västerbotten för organisationen och hon heter Maria Stjernfeldt. Kanske finns det ett 

behov för dem med radiokommunikation i samband med deras aktioner. Gå in på 

deras hemsida http://www.missingpeople.se/ för att anmäla eventuellt intresse. Vi 

har diskuterat inom FURAs styrelse detta och rekommenderar att var och en får 

själv anmäla sig! 

 

Radioaktiviteter och tester! 

I höstas var vi ett gäng tappra som i 24 timmar kämpade med 

SAC-testen SSB under dåliga konditioner. Men vi blev ändå 

1:a i SM i vår klass! 

Det finns fler tester att aktivera från klubben: 

 

ARRL SSB den 2-3 mars (48 timmar) 

WPX SSB den 30-31 mars (48 timmar) 
 

Kontakta Per SM2LIY som gärna instruerar och stöttar ifall ni 

skulle vilja köra några timmar ifrån klubben! 

 
 

Bilder från besöket på Bildmuseet den 9 januari 2013. Fotograf: Thomas SM2OAE 
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Bilder från lilla julafton 13 december 2012. Fotograf: Thomas SM2OAE 

 

   

   

   

   

   

 


