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Ordförarn har ordet…. 
Hej på er!  

Mycken sol men dåligt med värme kan vi väl hittills säga om vårvintern! 

Radioaktiviteten på denna sida snurrar, eller rättare, tutar just nu mest runt 

SOCWA-aktiviteten. Men snart börjar det väl vara dags att göra i ordning 

grejorna för portabeltest och SMFF och liknande aktiviteter för att kombinera 

uteliv och amatörradio.   

SOCWA 

Den 7:e april är det 433 medlemmar registrerade på SOCWA. Minst 10 st av 

FURAs medlemmar finns med och det roliga är att några av dessa kämpar i toppen, i alla fall bland de 20 

främsta! Roland SM2DR ligger ganska konstant på 13:e plats men Stig SM2BSD har senaste veckorna 

snart kommit ifatt Roland. Sedan är vi några som ligger runt 30-70 – plats. (SUM, CKR, EKA). Själv 

aktiverade jag under några veckor min contestsignal SI2E enbart med QRP (5-7 W) samt min äldsta 

telegrafinyckel från min samling, en Öller som säkert är 150 år gammal. Jag nådde 52 QSOn och 

diplomet den 14 mars efter 1 månads knackande och då var jag nöjd.  

Så nu kör jag åter enbart SM2EKA och 100 Watt! Dock märks det väl att 

aktiviteteten kanske har lugnat sig lite vilket ju är synd eftersom det ju är tänkt 

att det skall hålla på hela året. Jag vet att det finns några till i klubben som kan 

cw så pass att ni skulle kunna komma igång. Jag har ju nämnt tidigare att det är 

verkliget avstressande att i lugn takt få köra cw i minst 10 minuter.  

Radiomuséet i Göteborg och Loppis och Årsmöte Eskilstuna! 

Veckan före påsk gjord jag en liten rundresa Göteborg - Eskilstuna - Stockholm. I Göteborg fick jag 

möjlighet att besöka Radiomuseét. Vill verkligen rekommendera ett besök där om ni har möjlighet.  

Sedan blev det loppisen i Eskilstuna som kanske besöktes av några färre än tidigare år. Men det fanns 

mycket där att ’drägla’ över. När det gällde SSAs årsmöte så var det ju nytt för i år att lägga den 

aktiviteteten tillsammans med loppisen. Det hade nog sina för och nackdelar. En nackdel var att det inte 

var några föreläsningar eller liknande. Lite förunderligt var också att det ’bara’ var drygt 100 st som 

besökte själva årsmötet. Det bestämdes att årsmötet åter skulle bli i Eskilstuna igen nästa år. Vi får väl se 

då ifall man lyckas få in lite mer aktiviteter. Totalt var vi 5 st från FURA i E-tuna (PYN, EKA, DJK, 

UVU, SXI). 

QLF!  

SOCWA-bordet med SM7BUA Mats var väldigt välbesökt på loppisen. Många kom fram och grattade till 

en trevlig aktivitet. En grej de hade var en STOR telegrafinyckel med vilken man kunde sända QLF, dvs 

med vänster bakfot (QLF? är ju en inofficiell Q-förkortning: ”Sänder du med vänster 

bakfot?”). Jag tog Niklas SM2UVU till bordet och visade honom den med ett 

önskemål: ”Visst kan du fixa en sån där till klubben?”. Det lät som ett positivt svar 

från Nicke så vi kanske snart kan ha en sådan på nån aktivitet för att se om några av 

oss ev kan få ett telegrafi-QSO med vänsterfoten! 

Nästa FURA-blad 

…kommer någonstans innan sommaren! Vi får se. Nu njuter vi vidare av den kanske finaste tiden på året! 
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FURAs årsmöte den 16 februari. 
(text: SM2EKA) 

Vi bestämde i år att hålla årsmötet på en annan plats samt en annan tidpunkt än klubbkväll! Det 

bestämdes lördagen den 16 mars samt att vi skulle hålla till på Folkets Hus centralt i Umeå. Dessutom 

middag efter årsmötet för de som önskade. Hur slog detta ut då? Nja, vi blev alltså färre (22 st) än de 

senaste två åren så vi hade gott rymts i klubblokalen. …och antalet som besökte middagen kunde varit 

fler. Men nu har vi då i alla fall testat denna lösning. Nästa år återgår vi nog till en klubbkväll igen! 

KANSKE vi skulle göra som vi gör i den manskör jag är med i, att vi avslutar årsmötet med whisky-

provning! ….hi! Det kanske skulle locka samt att årsmöteshandlingarna avverkas med stor hastighet! 

Hur som haver var det inga större kontroversiella saker som togs upp utan förhandlingarna flöt på. Ny i 

styrelsen blir Magnus SA2BRJ (suppleant) som vi hälsar välkommen. Ingemar SA2AVU avgick ur 

styrelsen. Olle SM2DCU kommer att ersättas av Per SM2LIY som ny webb-ansvarig under våren. I 

övrigt var det omval på alla punkter. 

Middagen på TC samlade ett 15 tal, några med respektive och inget fel på maten! 

 

Här kommer några bilder från lördagen tagna av Thomas SM2OAE:  

 
Härmed förklarar EKA mötet öppna 

 
Mötesdeltagare 1 

 
Mötesdeltagare 2 

 
Olle SM2DCU skaparkraftar protokollet 

 
Rune SM2EKA läser upp den alltid digra 

årsberättelsen 
 

Wille SM2AVG testar kaffe med kaka!  

 

 
God mat och god sämja!! 

 
Mera goda matminer 

 
Magnus SM2VTS koncentrerar sig på maten 

 

DS2-möte i Skellefteå den 2 mars. 
(text: SM2EKA) 

 

Skellefteå och SK2AU stod som värd för DS2-mötet i år! Lite extra tidigt eftersom SSAs årsmöte var 

tidigt! Deltagande var om möjligt ännu sämre än FURAs årsmöte, runt 20-talet. Kanske skrämde det 
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dåliga vädret i södra SM2 att en handfull föll bort samt att det var ARRL-testen samma helg. På 

efterföljande restaurangträff så var vi ganska många dock och stämningen hög. Ett antal stannade över till 

dagen därpå. Några från SE2EE-expeditionen i somras stannade över för att planera årets aktiviteter 

(SE2PALS). FURA representerades av ett handfull medlemmar. I samband med mötet bestämdes att 

QSL-hanteringen för norra distriktet som under många år skötts av FURA nu tas över av Luleå (SA2APO 

och SM2GCQ). Olof SM2DCU bestämdes bli provförrättare för Västerbotten (södra SM2) vilket 

nuvarande förrättaren Bosse SM2PYN med tacksamhet stödde! 

Nästa DS2-möte (2014) kommer att bli i Lycksele under LYRAs (!) arrangemang. Förhoppningsvis skall 

då någon ’kändis’ bjudas in för att kanske fler kan komma/lockas till mötet! Nuvarande DL Michael 

SM2OAN vill nu bli avlöst så ny DL2 måste tas fram innan dess! Här ett par bilder tagna från bl a 

SK2AUs hemsida! 

 

 
Mikke SM2O visar sin RemoteRig! 

 
Vi var inte många men god stämning 

 
Man kunde sitta på kvällen och studera gamla 

hemliga akter från WWII! Alla har vi våra 

hobbies….hi 

 

 

Ny webb-ansvarig för FURA-webben . 
(text: bl a SM2EKA) 

 

Vid FURAs årsmöte bestämdes att Per SM2LIY kommer att ta över webb-ansvaret efter Olle SM2DCU 

som i många år skött den med stor bravur och fått hemsidan känd i hela amatörradio-Sverige! Innan Olle 

nu lämnar över har han säkert lagt ned uppåt två hela arbetsveckor på att uppdatera och implementera 

hela webben till nyaste version av grundsystemet Joomla. Detta har varit och är ett jättejobb som Olle just 

skriver på vår webb: 

” Efter drygt 3 år så är FURA-webben uppdaterad. Trots många nedlagda timmar så återstår fortfarande 

en del arbete och justeringar för att lämna över hemsidan till FURA:S nye webbansvarige, Per SM2LIY. Det 
finns en del mindre skönhetsfel kvar. Fotoalbumet är inte färdigt och därmed saknas vissa bildlänkar i artiklar. 
Webbläsarna Firefox och Internet Explorer fungerar bäst. Chrome OK men Opera mindre bra! Hittar du 
allvarliga fel så meddela gärna undertecknad. 

73 de Olof SM2DCU Sekreterare och avgående Webbansvarig” 

Den nya versionen av FURA-webben är anpassad för att fungera bättre tillsammans med smarta telefoner 

och surfplattor. Så här ser förstasidan ut när systemet känner av att man använder någon av dessa enheter. 

Bilden visar instruktioner av det man egentligen behöver veta. 

När man valt en meny så finns det ett + tecken till vänster som 

tar fram undermenyerna. Man kan naturligtvis välja att "surfa" 

som vanligt och väljer då bildskärmsikonen. 

En del gamla artiklar och andra funktioner kommer inte att visas 

riktigt rätt då det var utformade mer statiskt och då inte fungerar 

som tänkt i nya versionen. Jag orkar dock inte gå igenom de 

dryga 2000 artiklar som finns och ändra de som inte är riktigt 

anpassade. 

Var inte rädd att prova! /SM2DCU 

mailto:olof.loof@vannastv.net?subject=Synpunkter%20och%20fel%20på%20FURA-webben
http://sk2au.org/images/sk2au/nytt/ssa2-mote_6.jpg
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Vi önskar Per lycka till med webb-jobbet och hur vi skall tacka Olle för hans jobb under åren …..ja vad 

föreslår ni läsare!?! 

 

CQ WPX SSB 2013-testen. 
(text: SM2EKA) 

 

En av de tester där det är stor aktivitet är CQ WPX SSB testen. Under påskhelgen samlades några (UVU, 

SYV) under Per SM2LIYs ledning och avverkade 48 timmar (!) i klassen M/S, dvs Multi operator – 

Single transmitter. Även Magnus SA2BRJ skulle vara med men fick förhinder! 

Nästa test-aktivitet där flera inom föreningen kan vara med blir IOTA-testen sista helgen i juli 

(förberedelser har påbörjas) samt SAC SSB testen i oktober!    

Det som skulle uppskattas vore vi kunde få några ungdaomar att komma och besöka och se hur en radio-

tävling går till. Kan man samla 1000 st ungdomar på s k LAN-träffar borde 5 av dessa kunna vara 

intresserad av tävlingar i radio! Tycker man! I stället  för att vinna hur många man skjuter ihjäl i stället får 

pricka av alla länder, prefix, rutor etc som man under 24 – 48 timmar har kontakt med borde väl sporra!? 

 

 
Nicke SM2UVU ser pigg och aktiv ut i WPX-

testen! 
 

Helt OK resultat trots dåliga konds i början av 
testen 

 

 

En vanlig tisdagkväll "på klubben" FURA!  
(text och bilder: SM2OAE) 

 

Kvällen, den 19:e mars, skulle det vara arbetskväll, var det tänkt. Så mycket arbete blev nog inte gjort 

denna kväll. Lite skräp ordnades bort samt att kylskåpet fick sin efterlängtade avisning.  

 
Timo SM2CVH visar orienteringsteknik! 

 
Fika och radiosnack 

 
Per SM2LIY kör NAC 1296 

Kvällen bestod i stället av väldigt mycket snack om div. radiorelaterat samt undersökning av 

tidtagningsutrustning. En variant av RFID-enheter som används vid orienteringstävlingar. 

Vad som var intressant var hur signaleringen ser ut mellan enheterna. Alltså... vad är det som händer 

mellan dessa i samband med att orienteraren registrerar sig vid respektive kontroll. Kan man se 

kommunikationen på något sätt var frågan? (enheterna finns på bilderna) 

Efter en funktionsbeskrivning genom SM2CVH Timo, så kopplade SA2BRJ, Magnus in mätsladdar. 

Signalen undersöktes och en viss insikt i radiokommunikationen mellan enheterna klargjordes. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2918530180378&set=o.125656270854112&type=1&relevant_count=1&ref=nf
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Vid SK2AT:s station satt Per, SM2LIY och körde 1296 NAC-test. Så många QSO:n blev det nog inte. 

Men det som kunde köras, kördes! 

Gott hembakat fikabröd bjöd kvällens klubbvärd Timo på. Vid 22-tiden var det flera "gubbar" kvar, och 

LIY körde "CQ,CQ,CQ 1296..." 

...en vanlig kväll "på klubben"! 

Tilläggas kan att den 4 mars så var vi 17 st på klubben! En helt vanlig klubbkväll!! (EKA) 

 

Ett intressant föredrag om SEPAL-baserna!  
(text och bilder: SM2DCU) 

  Skri v ut E-pos t  

Det blev som vanligt en intressant klubbkväll för de 20-talet besökare som kom för att höra februari 

månads föredrag på FURA. Det var Patrick SA2BDO, Rune SM2EKA samt Timo SM2CVH som 

förberett sig väl. De berättade om SEPALS-baserna som byggdes upp i 2:a Världskrigets slut i 

gränstrakterna mot Norge.  

Dessa SEPALS baser var hemliga fram till bara några år sedan. För kvällen hade Patrick ordnat med att 

Roger Albrigtsen, författaren till boken Operation SEPALS, Hemliga baser i Sverige 1944-1945 

kopplades upp via Skype. Han berättade från sitt hem i Laxelv i Nordnorge, om bakgrunden till och 

varför han kom att skriva boken! 

En del av presentationen finns att läsa som PDF (3 MB) 

 
Roger Albrigtsen från Lakselv i nordnorge och författare till boken 
OPERATION SEPALS deltog via Internet och berättade om SEPALS 

 
Boken Operation SEPALS 
Nu på Bokrea hos Adlibris 

   

   

Några av de 20-talet medlemmar som lyssnade  
på det intressanta föredraget 

Timo SM2CVH har forskat  
ordentligt i krigsarkiven 

 

http://www.fura.se/index.php/nyheter/klubbaktiviteter/2810-intressant-foeredrag-om-sepals?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.fura.se/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=jsn_epic_pro&link=3067eaf899c84d63c0aaa187bd1eeb279bd72977
http://www.fura.se/images/stories/aktiviteter/sepals_presentation_fura_2013-02-28.pdf
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Besök på HEMSÖ fästning den 4 maj ÄR DU INTRESSERAD?? 
(text: SM2DCU) 

Styrelsen har haft på förslag om en gemensam resa till den tidigare 

hemliga försvaranläggning på Hemsön, utanför Ärlandsbro.  

 

Ni som är SSA-medlemmar har nyligen fått QTC i brevlådan. Där 

finns en annons om SK3BG’s Hemsöaktivitet på sidan 43. Där 

framgår att dom fått en ”specialare” genom att förutom ordinarie 

besöket på fästningen Storåberget så kommer även den stängda 

fästningen på Havstoudd att vara öppen för oss radioamatörer. 

Detta endast under lördag 4 maj mellan 14.00 – 17.00. 

 

Därför blir det självklart att ett eventuellt  besök sker under lördagen. Då får vi den unika möjligheten att 

titta på två olika kustförsvarsanläggningar från sina typiska tidsperioder under en och samma dag. 

Dessutom kommer vi att träffa många bekantskaper från SM3-land som är aktiva med SF3HF! 

 

Programmet för dagen och hur vi transporterar oss är inte klart då vi avvaktar intresset. Vi räknar med att 

vi fyller någon eller några privatbilar, eller att vi hyr en minibuss. Räkna med att åka från Umeå senast 

vid 08.00-tiden på morgonen och vara tillbaka i Umeå tidigast vid 18-tiden.  

 

En uppskattning av kostnader för dagen är följande:  

250 kr för transporten.  

90 kr för inträde och guidning.  

Till det tillkommer fika samt lunch eller middag. Fästningen har en egen restaurang med hänförande 

utsikt. Om den är öppen redan den helgen vet vi inte i skrivande stund. 

 

Rekommenderade länkar: 

http://www.hemsofastning.se  

http://www.hemligarum.se/sv/hemligarum/hemligarum/hemso_fastning/ 

 

ÄR DU INTRESSERAD? SVARA DÅ SNABBT ENLIGT FÖLJANDE! 
 

Skicka ett mejl till sm2dcu@ssa.se eller sm2eka@ssa.se eller slå en signal till någon av oss . 

Meddela även ifall du har möjlighet att ställa upp med bil! 

 

Vi vill ha ditt svar senast den 17 april för planering och bokning. 

 

Jag och XYL har besökt bägge anläggningarna vid tre tillfällen. 

Jag kan garantera att det är ett intressant besöksmål! Även för oss icke MÖP’ar. 

 

73 de SM2DCU Olof 

 

Not: MÖP = Militärt Överintresserad Person. Person som (vanligtvis) inte jobbar inom Försvarsmakten, 

men har ett inte helt sunt intresse för det militära 

 

Betala in medlemsavgiften!! 
Det visar sig att nästan 1/3 av klubbens medlemmar fortfarande den 7 april INTE betalt medlemsavgiften 

till FURA! Skärpning!!......... 

  

http://www.hemsofastning.se/
http://www.hemligarum.se/sv/hemligarum/hemligarum/hemso_fastning/
mailto:sm2dcu@ssa.se
mailto:sm2eka@ssa.se
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Nya amatörer! 
(text: SM2DCU/SM2EKA) 

 Grattis till två nya glada amatörer! 

 

Vid provavläggning den 31/1 inför Bo/PYN klarade Lars 

Ivarsson och Mikael Johansson sina prov denna kväll. I mitten 

ses kursledaren Thomas/SM2OAE flankerad. 

 

Att döma av snacket i shacket efteråt, så är det mycket insatta 

och intresserade herrar. Dom kommer säkert att bli aktiva inom 

kort. Dessutom sänker dom medelåldern i FURA! 

 

Lars har fått signalen SA2CER och Mikael SA2CEM. Båda 

har kommit igång på banden vilket gläder oss alla! På bilden är Lars till vänster och Mikael till höger. 

Kursledaren Thomas SM2OAE ser nöjd ut! 

 

AKTIVITETER FRAMÖVER, notera i din kalender!! 

 Torsdagskväll 18 april kl 1900: QRSS med Magnus SA2BRJ och Tom SM2DJK. Att sända 

långsam telegrafi på stora avstånd med låga effekter och lite udda frekvenser! 

 Styrelsemöte prel 2 maj kl 1900 

 Lördagen den 4 maj. Besök Hemsö fästning, se kallelse ovan. 

 Onsdag den 8 maj. Lunch kl 1130 Hotell entré Norr, Anumark. 

 Portabeltesten söndag 19 maj. 

 Amatörradioloppis i Skellefteå lördag den 25 maj! Kolla www.sk2au.org  

 Nordic VUSHF-meeting i Östersund (http://www.vhf2013.se/ ) 31/5 – 2/6 2013. Några av 

klubbens medlemmar har redan anmält sig till detta! 

  (prel) Tisdag 4 juni Besök hos radioflygklubben MFK Vingarna med ev. grillkorv! 

  IOTA-testen 27-28 juli. 

 

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) 

1. Deltagande i flest antal tester. 

2. Årets nykomling. 

Utdelning av diplom/vinster sker vid FURAs årsmöte 2014. 
Idé och ansvarig för FURA Award inom FURA är: Magnus SM2VTS 

http://www.sk2au.org/
http://www.vhf2013.se/
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NOSTALGI 

Det här med digitalfotograferingen har ju onekligen exploderat under senare år. Jag visste att det finns 

bilder från ett studiebesök på Arburetum Norr 1997. Efter en del sökande hittades dessa, kvaliteten var 

inte bra! Är tyvärr inte säkra att dessa är originalfilerna, dumpat dem från webben! Men håll till godo! 

Det är bara 15,5 år sedan….. 

 

 
  

Lars-Ove SM2WEW och Eskil SM2UVK 

 

 
Nyfiket på väg 

 
 Vår guide Bo SM2PYN 

 
Kurt SM2DXH 

 
Birgitta och Mats-Ola SM2CKR lyssnar 

intresserat på Bosse 

 

Några bilder från NOLIA-mässan 2003. Något bättre bilder! 

Montern   
Lennart SM2SXM i operatörstagen 

 
Lennart SM2SXM 

 
 Vi var duktiga på den tiden 

 
Roland SM2DR stämmer av, påhejad av John 

VHB och Lennart CFG 
 

 


