LA2T feirer 70 år !

Utgitt av: Trondheimsgruppen av NRRL, oktober 2009

Styret i Jubileumsåret:
Leder:
LA4CKA, Ingar Horrigmo
Nestleder:
LB9NE, Kristian Nilsen
Sekretær
LA1UW, Bjørn Gjerde
Kasserer:
LA9TK, Sverre Båtnes
Styremedlem: LA3WAA, Tor Pettersen
Styremedlem: LB9RE, Håvard Nasvik
Varamedlem: LA5HIA, Jan-Inge Jenssen
Varamedlem: LA6HNA, Willy Ravnå
I tillegg har følgende hatt ett eller flere styreverv i Trondheimsgruppen i en eller flere
perioder siste 10 år:
LB9YD, LA2VKA, LA4RKA, LA4IC, LB6CE, LA5VMA, LA9QFA, LA4YW, LA7JO, LB1BC,
LA3RLA, LA6BKA, LA5BMA, LA5HMA, LA9PX, LB1ZF, LA3XMA, LA2MNA, LA3TMA,
LB9LE, LA5GMA, LA9SFA.

Komiteer og tillitsvalgte 1999-2009

Gruppen har hatt en rekke komiteer i arbeid på mange områder også siste periode.
Noen har hatt faste og svært viktige og omfattende oppgaver for gruppen, mens andre
bare har fungert en bestemt periode til et bestemt formål, eller de har opphørt pga
mangel på interesse.
Husutvalget hadde en kjempejobb i forbindelse med utbyggingen av gruppelokalene,
mens en komité som Satellittkomiteen som var aktiv en liten periode, døde ut pga
mangel på interesse.
Disse har bidratt med sin innsats i følgende komité eller verv (aktive komiteer/verv er
uthevet med fet skrift):
Valgkomite: LA5HIA, LA4AAA, LA4YW, LB1BC, LA5HIA, LA7JBA, LA9OX, LA7ZH,
LA4THA, LA4IC, LA3TMA, LA4CKA, LA9PGA, LA5VMA, LA3XMA, LA5HMA, LA6HNA,
LB1ZF, LB9LE, LA3RLA, LA1UW.
Revisor: LA1NC, LA9MB, LA4THA, LA7JBA, LA1UI.
QSL Manager: LA8CD, LA4UKA, LA3XMA, LB9RE.
Repeaterkomite: LA1UI, LA5HIA, LA9QFA, LA2UHA, LA9QV, LB9RE, LA3TMA,
LA3XMA, LA3RLA, LA3CPA.
Sambandskomite: LA9MB, LA7JBA, LA3WAA, LB1BC, LA3XMA, LA5VMA.
Stasjonskomite: LA4IC, LA4CKA, LA8CD, LA3XMA, LA3TMA, LA3RLA, LA3WAA.
Museumskomite/Bibliotekar: LA3MJA, LA9DMA, LA7RGA, LA9QV, LA5BMA,
LA5VMA, LA5HMA.
LA2Ts Hjemmeside: LA4OFA, LA4YW, LA3RLA, LA9QFA.
Husutvalg: LA4IC, LA1UW, LA8CD, LA9TK, LA6HNA.
Sysop LA7Q: LA3WAA.
QST: LA9MB, LA7JBA, LA8GE, LA3EI, LA3WAA, LA4YW, LA5HIA, LA4CKA, LB9RE,
LA5HMA, LA5VMA, LA3TMA, LA3EPA.
Datagjengen: LA3XMA, LA3TMA, LA5VMA.
Jubileumskomite: LA9MB, LA3WAA, LA4CKA, LA1UI, LA4RKA, LA4YW, LA4IC.
LA5LG’s Hjelpefond: LA9MB (nedlagt av NRRL).
Diplomkomite: LA9IY, LA3WAA, LA5IIA, LA4AAA, LA2OKA.
Satellittkomite: LA4IC, LA9IY, LA5HIA, LC8AAT, LC8FAT, LC5GAT.
Redaktør QSP Trøndelag: LA4YW.
Lærere på kurs: LA7JBA, LB9RE, LA9MB, LA8CD, LA3WAA.
HF-komite: LA4CKA, LA4IC, LA6BKA, LA6CKA, LA7JBA, LA3XMA.
Sysop LA2T: LA8GE, LA3WAA.
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Trondheimsgruppens historie
fra 1999 - 2009 !
Jubileet i 1999

LA5LG’s Hjelpefond

Trondheimsgruppen feiret sitt 60-års jubileum ved en stilig sammenkomst på
Louiselyst Herregård den 18. september 1999.

Samme år, i 1999, besluttet NRRL å
nedlegge LA5LG’s Hjelpefond. Hjelpefondet var en virksomhet som NRRL
hadde høstet mye positiv omtale av
i massemedia o.l. Men virksomheten
hadde avtatt i løpet av årene, og mange
forutsetninger ble endret i årenes løp.
Dermed ble kontaktpersonene for Hjelpefondet overflødige, og gruppens kontaktmann i Hjelpefondet, LA9MB Egil,
som hadde skjøttet sitt verv på en utmerket måte helt siden april 1969, ble
derved løst fra sitt verv.

Fra NRRLs Hovedstyre møtte LA7QI
Øystein Stokkeland, ledsaget av sin
XYL LA6SJA Gerd Astri. Hun overrakte
en “leirgjøk” med inskripsjon som gave
til Trondheimsgruppen, og Øystein hadde med seg en gjestebok m/inskripsjon
fra Hovedstyret. Her førte gjestene inn
sine navn.
Det var i alt 36 personer som nøt den
gode maten, og LA7FW, Tor fra Fosengruppen, var den eneste fra nabogruppene som fant veien til denne seansen.

Y2K – Århundrets største
sambandsoppdrag!
Århundreskiftet ble en liten thriller for
mange, og et stort og omfattende opplegg for sambandsgruppen vår. Man
fryktet for et massivt datakrasj verden
over pga overgangen fra 1900 til 2000
i datoformatet i eldre datasystemer, og
det ble en voldsom mobilisering over
hele verden, med bakgrunn i et eventuelt sammenbrudd i offentlige kommunikasjonsmidler.
Norsk Radio Relæ Liga, som er medlem
av “paraplyorganisasjonen” FORF - Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige
Forum - ble anmodet om å delta med
etablering av nødsamband for redningstjenesten i Norge ved overgangen til år
2000.

Forutsetningen var at hele landet skulle
dekkes med samband til 34 politidistrik-3-

ter og 4 fylkesmannsområder. Mottaker
av meldinger fra Fylkesmennene skulle
sendes til Direktoratet for sivil beredskap
i Oslo, mens øvrige meldinger skulle
transitteres til Hovedrednings-sentralene i Stavanger og Bodø - avhengig av
hvilken redningssentral som ble berørt.
Hovedredningssentralene ble tildelt hhv
LA1HRS og LA2HRS, mens “utestasjonene” skulle benytte gruppe- eller personlige signaturer.
Testing av frekvenser som skulle brukes
i nyttårshelgen startet tirsdag 5.11.99
og ble foretatt hver tirsdag fra klokken
2100 NT til og med 21.12.99. Frekvenser i 40 - 80 - og 160-meter-båndene ble
utprøvd med vekslende resultat.
For Trondheimsgruppens del ble sambandsoppdraget lagt opp etter det mønster vi er vant til ihht regelverk i vår sambands- og varslingsplan, som forøvrig
ble revidert så sent som 24.04.99.
Gruppen søkte om tildeling av midler
til å kjøpe aggregater og fikk dette innvilget i form av 2 stk. Honda-maskiner
som hver leverte 2.2kW. Disse kom fra
Norsk Rikskringkastning og ble siden
gruppens eiendom - øremerket for sambandstjenesten.
Av politimessige årsaker fikk gruppen
ansvar for samband til Kristiansund og
Steinkjer politistasjoner - samt til red-

ningshelikopter ved Wingops 330 SKV
C-wing stasjonert på Ørland Hovedflystasjon.
I samråd med LA7FW, Tor, ble dette
samband etablert mellom Wingops og
LA2U - Fosengruppen på Tors QTH.
Han var “eneoperatør” på LA2U under
“Øvelse Y2K” - for å kalle den det. Det
samme var LA8WG, Jan, for Innherredsgruppen, LA9I, med samband til
Steinkjer Politistasjon på 2-meter VHF.
Vårt samband til LA6K i Kristiansund
gikk på R6, mens samband til LA2U,
LA9I og til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gikk på 145.400 MHz. Det radioutstyret vi ble tildelt for samband til Statens Hus var for dårlig til å dekke vårt
behov for tjenesten. Vi monterte derfor
eget utstyr og antenne der, mens sambandet til Lokal Redningssentral gikk på
kanal 18 i politiets nett via repeater i Tyholttårnet. Dette fungerte utmerket, men
ble svært lite benyttet.
Sambandet ble åpnet nyttårsaften kl.
1500 og ble avsluttet 1. nyttårsdag
kl. 1800. Tjenesten ble avviklet med
4-skiftsordning, og hvert av skiftene var
utstyrt med nødstrømsaggregat, hvorav
noen var innlånt.
Aktiviteten var heller laber, men de meldingene som ble sendt/mottatt kom dit
de skulle og med rimelig ekspedisjonstider - til tross for at radioforholdene ikke
var de aller beste. Samband til NordNorge var praktisk talt umulig å gjennomføre under hele perioden.
Ifølge opplysning fra Ligaens president
deltok 230 amatører på landsbasis, derav 9 fra Trondheimsgruppen.

Gruppens nødsambands aggregat

NRRL-dagene 2000 i Trondheim
Trondheimsgruppen takket ja til å arran-4-

gere NRRL-dagene i Trondheim 18 - 20.
august 2000. Det ble noen hektiske måneder med planlegging fram til midten
av august, og det var ikke få brikker som
skulle falle på plass.
Det ble nedsatt en hovedkomite på 13
medlemmer som koordinerte og fordelte
oppgavene til ulike underkomiteer som
fikk følgende ansvarsområder:
Innkvartering: Ha ansvar for alle påmeldinger, holde styr på romfordelingen,
ajourføre deltakerlister, plukke ut deltakere til RPO, holde regnskap over alle
inn- og utgifter, lage deltagermapper
etc.
Utlodning: Stå for innsamling av gevinster, sørge for loddbøker, lage gevinstliste, selge lodd under GF, sørge for
trekning, m.m.
Info og innlosing av mobile stasjoner:
Ved hjelp av VHF og HF gi opplysninger
om veivalg til hotellet, parkering, overnattingsalternativ, rigge opp HF på hotellet for QST-LA utsending søndagen
etc.
Utstilling av radioamatørutstyr: Ta kontakt med utstillere av radioamatørutstyr,
avtale priser, ordne med plass til disse
samt rigge opp antenner
til utstillere, lage kart over
utstillingsområdet etc.

for ledsagere som ikke deltar på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen: Sørge for bordoppstillinger, talerstol, mikrofoner, opptak av alle innlegg og replikker, skaffe
referenter og 8 personer for opptelling
av stemmesedler under valget, sørge
for mat i pausen under GF - bare for å
nevne noe.
NM i RPO: Legge opp RPO-løype, skaffe premier, skaffe postmannskap (8 personer), ordne med tidtaking, skaffe jury,
dele ut pokaler m.m.
Andre møter/arrangementer: Sørge for
og tilrettelegge møtelokaler for temamøter, gruppekontaktmøte, HQ-møte,
ordne med avtale for lisensprøve etc.,
samt stå for grillkveld og andre arrangementer som skulle avholdes, for eksempel møte i LAPRG, LA-DX-Club, o.l.
Alle stod på for fullt for at arrangementet skulle bli så vellykket som mulig, og
da arrangementet var vel i havn, hadde
hele 38 av gruppens medlemmer gjort
sitt, og tilbakemeldingene viste bare positive kommentarer i etterkant.
LA8GE ble tildelt ”Den Gyldne Nøkkels
Orden” under arrangementet.

Ham-festen: Avtale meny,
skaffe toastmaster, organisere bordtaler, invitere
gjester, ordne med musikk/orkester, avtale angående utdeling av pokaler
eller Den Gyldne Nøkkels
Orden, m.m.
Ledsagerutflukt:
Legge
opp sightseeing eller annet passende “tidsfordriv”
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ble utnevnt til æresmedlem av Trondheimsgruppen på årsmøtet i 2002, fulgt
av LA8CD, Johan Brobakk i 2003 og
LA4YW, Liv Johansen i 2005. Æresmedlemskapet ble gitt for ”vidtgående
innsats for amatørsaken både sentralt
og lokalt”.

Lighthouse Weekend
QSL-kort
LA8CD var ansvarlig for QSL-tjenesten
i gruppen fram til 2002 da LA4UKA tok
over. LA3XMA overtok stafettpinnen i
2005 fram til LB9RE påtok seg oppgaven i 2008.
LA2T fikk omsider trykket opp nye QSL
med fargefoto av gruppelokalet i 2001.
Etterslepet på utsendelse av QSL var
stort, og i løpet av en liten dugnadsinnsats ble de igjen à jour for siste års
aktiviteter, inkludert contester og Lighthouse Weekend. De gamle kortene var
så gamle og falmet at de ble kondemnert på stedet.

Honnør- og æresmedlemskap
Årsmøtet i 1991 fastsatte regler for utnevnelse til Honnør- og æresmedlemskap, men først i 2002 kom den første
kandidaten; LA9MB, Egil Steen, som

Ideen til å dra til Munkholmen for å kjøre
radio, ble egentlig født høsten 2000,
da noen radiofrelste entusiaster pakket
sammen nødvendig utstyr og dro med
båt over til Munkholmen. Turen gav slik
mersmak at det ble bestemt å gjenta bedriften, men da legge turen til helgen for
årets Lighthouse Weekend.
I august 2001 dro så 5 radioamatører
fra Trondheimsgruppen sammen med
et følge av Xyl - Yl og harmoniske, ialt
16 personer med stort og smått med
LA3WAA‘s båt fra Skansen og ut til reisemålet Munkholmen for å delta i årets
Lighthouse Weekend. I løpet av to og
en halv time ble det kjørt 170 QSOer,
og det ble også tid til en fisketur til en
grunne utenfor QTH hvor fangsten ble
en halv bøtte med brukbar fisk.
I forbindelse med turen til Munkholmen,
benyttet gruppen også anledningen til å
profilere Trondheimsgruppen litt i “Amatørradio” gjennom en artikkel skrevet av
LA9MB, Egil. Samme artikkel står også
på vår hjemmeside, sammen med masse bilder.

Avtale med Netcom på Ruten
Før jul 2001 fikk Repeaterkomiteens
daværende leder, overraskende en
forespørsel fra Netcom om vi ville leie
ut en krok av lokalitetene våre på Ruten
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til dem for en kortere tid. Det ble avtalt
et møte med Netcom for å høre hva de
hadde å tilby av avtale. Etter litt fram og
ble det enighet om at Netcom skulle få
leie seg inn på en ettårs avtale med årlige forlengelser.

Pakkeradio og noder
Nodenettet i Trondheimsgruppens regi
hadde i sin tid en sentral rolle. Nettet hadde da det var fullt utbygget sin
hovednode på Liaåsen med forbindelse
til gruppelokalet på Lialøkken med LA2T
BBS og til Jarleveien, Lade, som tilførte
signaler fra LA7Q DX cluster. Nettet var
bygd ut i sørøstlig retning med noder på
Bringen og Hommelfjell med videre forbindelse til Horta i Østerdalen, som ble
operert av Samband Mjøsa, med videre

forbindelse til andre noder på Østlandet. Dette var en forbindelse over lange
avstander med få noder og en teknisk
imponerende bedrift. Nodenettet hadde
også en node på Ruten med videre forbindelse til Kristiansundgruppens node
på Reinsfjell og BBS i Kristiansund.
Noden på Liaåsen hadde også en forbindelse nordover til noden på Marstein
drevet av Inntrøndelagsgruppen.
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Antennene på Ruten må tåle mye...

satte opp en Echolink mellom 145,250
MHz og Internet i 2003. Dette var første
Echolinken som ble satt opp i Norge, og
det gikk fort rykter om at dette var helt
ulovlig.

Bringen

Trafikken over nettet ble etterhvert betydelig redusert etterhvert som man tok
i bruk internett til E-post med mer. Det
var også tekniske utfordringer mht å
holde alle nodene i nettet i drift og utfall
av en node gjorde at mye trafikk stoppet
opp siden det ikke var lagt opp til alternative ruter for trafikken. Det fremkom
etter hvert ønske om å sette opp en talerepeater for 2m på Liaåsen, og dette
kunne ikke kombineres med fortsatt å
ha node for 2 meter på Liaåsen. Den
store interessen for den nye APRS teknologien og minkende bruk av nodenettet etter årtusenskiftet førte til at nodene
etter noen år ble stengt og utstyret fjernet fra Ruten, Bringen og Hommelfjell.

Første Echolink i Norge
Ikke alle hadde fått med seg at vi hadde
fått nye lisensbestemmelser som åpnet
muligheten for å koble vårt radioutstyr til
telefon eller Internet direkte da LA3XMA Odd

Første Echolink i LA

Noen mente også mot bedre vitende at
Echolink ikke hadde noe med amatørradio å gjøre, men i prinsipp fungerer jo
Echolink mer som en repeater, der Internet er den store fjelltoppen som gir
deg mulighet for å nå resten av verden
på VHF.
I en periode ble Echolink lagt på samme
frekvens som våre QST-sendinger slik
at det også var mulig for amatører utenfor vårt dekningsområde eller i verden
forøvrig å kunne følge med på sendingene og sjekke inn.
Første søndag som Echolink ble testet
mot QST-sendingen for Trøndelag var
forbauselsen stor da N6BNP Knut sjekket inn fra Los Angeles. Det ble stille en
god stund før verten kom tilbake og sa
at han ikke skjønte hvordan det gikk til,
men at signaturen var notert i loggen.
Etterhvert ble det også Canada og noen
norske stasjoner fra ulike landsdeler å
notere i loggen.

APRS
De første prøvene med APRS ble foretatt i februar 2005, og det ble installert
en 2m digipeater på hjemme QTH til
LB9RE. Senere ble denne noden flyttet
til Aunvåttan samme sommer, og der ble
det også i en periode satt i drift en node
på 70 cm.

Etter denne perioden ble 2m noden flyttet til Lade i 2006, mens 70 cm noden ble
tatt ut av drift våren 2006. APRS nettet
består nå av en node på gruppelokalet
koblet til internett og en digipeater på
-8-
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Lade. Det er plassert en digipeater på
Gråkallen av en annen gruppe (TRC)
som holder kontakten med andre noder
i Trøndelag. Det er planer om å utvide
dette APRS nettet til å gi dekning til det
meste av Trøndelag. Det har vært gjort
forsøk med å sette opp noder drevet av
solcellepanel. Foreløpig er dette på forsøksstadiet.

DX-Cluster
Trondheim DX-cluster, med signatur
LA7Q, har i hele perioden vært drevet
av LA3WAA, Tor, som SYSOP. Fram til
2005 gikk all ”spotting” og trafikk for øvrig over pakkeradionettet, men så ble alt
flyttet over til internett og matet ifra andre DX-cluster på nett. Brukere logger
inn via Telnet på adresse la7q.shacknet.
nu - port nr. 9000. Det er stort sett brukere fra hele landet som har logget inn
på LA7Q inntil i dag, og besøket er bra.

portabel på 70cm som kan utplasseres
etter behov for et midlertidig samband.
De faste stasjonene er plassert på gode
lokasjoner rundt om i Sør-Trøndelag og
disse er; Ruten, LA8TR på kanal RV-60,
Bringen, LA8QR på kanal RV-57 og Liaåsen, LA7RR på kanal RV-56.
Stasjonen på Liaåsen er den nyeste og
ble etablert sommeren 2004. Stasjonen
på Liaåsen hadde en kort forhistorie da
det først ble prøvd med en midlertidig
stasjon av typen PYE i midtbyen på RV48 (LA8QR) en kortere tid før byggingen
av den nye stasjonen ble påbegynt. Den
nybygde stasjonen, LA8QR, ble så plassert på Liaåsen og benyttet kanal RV57. Denne stasjonen ble i august 2005
byttet med stasjonen på Bringen og vi
fikk den nåværende fordelingen av stasjonene som beskrevet innledningsvis.
Den portable stasjonen LA8PR på kanal
RU-392 ble bygd i 2004 som en porta-

LA2T BBS
Aktiviteten på LA2T BBS var synkende
allerede på slutten av 90-tallet. I 1999
var LA8GE fortsatt SYSOP for 15. året
på rad, og han satt fram til LA3WAA overtok som SYSOP høsten 2002. BBS’en
ble på den tiden flyttet opp i lokalene på
Lialøkken, og for ikke å belaste et sårbart og ustabilt nodenett, ble etter hvert
all forward av meldinger, bulletiner etc.
sendt til/fra LA5G over internett. Til tross
for en betydelig mengde meldinger som
strømmet inn fra hele verden hver dag,
forsvant de lokale brukerne av BBS’en
litt om litt, og i 2005 ble det besluttet å
stenge LA2T BBS for godt.

Reléstasjoner
Trondheimsgruppen har i dag 3 reléstasjoner på 2 meter i fast drift samt en
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LA8TR

jubelen stod i taket. Med disse installasjonene har Trondheimsgruppen tatt et
stort framskritt framover - teknisk sett.
Man kan nå åpne repeateren på Liaåsen og deretter åpne eller stenge linken
vha en egen DTMF-kommando (8). Dermed åpner også repeateren på Bringen,
og QSO kan gjennomføres via hver sin
repeater.
LA8PR

bel stasjon til bruk ved ulike sambandsoppdrag, også nødsamband dersom
det skulle bli aktuelt. Stasjonen er derfor
bygd slik at den raskt kan kjøres ut og
settes opp på ønsket sted.
Våren 2006 ble det gjort en evaluering
av dagens talerepeatere. En ide som
også hadde vært diskutert før var å linke
2m repeaterne sammen via radioer på
70cm båndet etter innspill fra NRRLs repeater og nodemanager som da hadde
lagt til rette for bruk av frekvenser på 70
cm for linker. Men det krevde nye repeatere og ny logikk. Det ble derfor besluttet at alle gruppens repeatere skulle
skiftes ut og erstattes med nye med mulighet for linking. Den første repeateren
stod ferdig våren 2008. Nye kavitetsfilter stod også ferdig modifisert. Det ble
gjort et forsøk samme sommer for å få
klargjort et sett slik at repeateren kunne
monteres på Bringen.

Dagens repeater på Ruten ble satt i drift
i 1984. Den ble bygget av flere dyktige
amatører med LA9JK som primus motor. Den har en del fjernstyringsmuligheter som har vist seg å være nyttig og
har spart komiteen for flere serviceturer.
Det er også planer om å sette opp en ny
repeater på Ruten. Denne må bygges
med omhu (fjernstyring m.m.) da dette
er et vanskelig tilgjengelig QTH.
Videre er det så planer om å sette opp
en repeater på Oppdal. Dette er heller
ikke en ny ide, men det har lenge vært
på ønskelista. Det største problemet
ved etablering av nye repeatere, er å
finne et egnet QTH - noe som ennå ikke
er klargjort på Oppdal.
LA1UI Ottar satt som leder i Repeaterkomiteen i en årrekke inntil han fikk avløsning i 2002 da LB9RE Håvard overtok. LA5HIA Jan-Inge har vært leder av

Dessverre strandet dette forsøket og
det ble besluttet å arbeide med prosjektet gjennom vinteren. Sommeren 2009
kunne to repeatere med 70cm linkradioer settes i prøvedrift i Trondheim.
Først ble det ene settet montert og satt i
drift på Liaåsen.
Den 23.august dro nesten hele komiteen til Bringen og monterte det andre
settet der. Alt fungerte som forventet og
- 11 -

Antenner på Liaåsen

Repeaterkomiteen siden våren 2006,
og komiteen har på det meste vært 10
medlemmer. I dag teller den 7 medlemmer.

LI2T og LM2T70Y
Da Norge i 2005 feiret 100-års jubileum
etter unionsoppløsningen 1905, fikk
gruppen muligheten til å operere som
LI2T i perioden fra 17. mai til 7. juni. Det
gikk tregt å komme i gang med aktivitet fra gruppestasjonen, men da alt var
klart den 27.mai, ble det kjørt hele 850
QSOer første dagen. Det ble kjørt på
rundgang, og etter 11 dagers operasjon
stod det i alt 2834 QSOer i loggen fordelt på CW, SSB og litt digitale moder.
Etterarbeidet med å flette QSOer og
skrive ut QSL-kort, var i seg selv en meget omfattende og arbeidsom oppgave,
men alle kontakter ble konrmert.
Så i 2009, da gruppen rundet 70 år, ble
det søkt om spesialsignaturen LM2T70Y
for å feire begivenheten. Dette ble raskt
innvilget hos PT, og lisensen ble gyldig
fra 13.mai 2009 og ut året.

WEB-siden
Web-siden til LA2T levde en noe omflakkende tilværelse etter at LA4OFA takket
for seg i 2000. LA4YW, Liv overtok som
webmanager, og websiden ble flyttet
til qsl.net, som er en gratis webserver
for radioamatører. Det kom ofte klager
på at denne serveren var svært treg,
så det ble besluttet å kjøpe eget domenenavn slik at man i fremtiden slapp å
bytte adresse ved ny eventuell flytting.
Gruppens domenenavn ble la2t.org, og
man flyttet så siden til en raskere server
i Norge.

men plassen på 20mb ble snart for liten
pga en betydelig mengde bilder, så siden flyttet igjen. Denne gangen ble det
til LA3RLA, Kai sin server og så senere med lånt plass fra Trondheim Kinos
webserver. Løsningen fungerte utmerket, og i 2003 ble hele websiden oppdatert med nytt design og utvidet betydelig med eget fotogalleri og mange nye
sider, og besøket på sidene var enormt.
I 2004 passerte vi 30.000 sidevisninger
på et år, og Gruppen oppnådde anerkjennelse som en levende og aktiv side
med hyppige oppdateringer av info til
sine medlemmer, godt illustrert med et
rikt utvalg av bilder.
Etter 6 år som webmanager, takket Liv
for seg, og LA3RLA, Kai overtok stafettpinnen og fortsatte med å bringe ut info
om gruppemøter, aktiviteter, referater,
og mye annet av allmenn interesse for
en lokal gruppe som LA2T.

I jubileumsåret 2009 har websiden igjen
fått en ny og omfattende ansiktsløftning
da LA9QFA overtok som webmanager
og laster opp et helt nytt konsept av dynamiske sider med mange nye og forbedrede muligheter som er en moderne
webside verdig. Siden vil få sitt framtidige hjem på NRRL sin server, og den
Valget falt på home.no sin gratis server, nye adressen er nrrl.no/la2t.
- 12 -

QSP-Trøndelag
Medlemsbladet ”QSP-Trøndelag” fortsatte å komme ut med 2 nummer pr år
fram til våren 2005. Redaktøren av bladet, LA4YW Liv, klarte da ikke lenger å
skrape sammen nok stoff til flere blad,
og ”QSP” gikk inn etter 7 års utgivelse.
I de 7 årene bladene ble produsert, var
det en kjærkommen kilde til informasjon
for gruppens medlemmer, kanskje spesielt for de som ikke hadde muligheten
for å følge med på våre internettsider.
Bladet inneholdt info om prosjekter
som var utført eller var under arbeid i
gruppen, orientering om aktiviteter i
komiteene eller på medlemsmøtene,
arrangementer, tester, fielddays, turer,
ekspedisjoner eller annet av mer underholdene natur.
Det ble også plass til artikler av allmenn
interesse for oss radioamatører, teknis-

ke artikler og humoristiske innslag. Fosengruppen bidro en periode med mye
stoff fra sin gruppe, men øvrige bidrag
kom i hovedsak fra lokale skribenter
samt litt småplukk fra internett.

Dataparken
I løpet av de siste ti åra, har data virkelig gjort sitt inntog i radioamatørenes
rekker, så også på LA2T. Det begynte
så smått med en datamaskin til pakkeradio på 90-tallet, men så fikk vi donert
et loggprogram av LA8CD i 2000, og
kravet til datakraft økte. Det ble mer og
mer vanlig å bruke data til logging under
tester, de ulike radioene trengte hver sin
PC linket opp i et nettverk, digitale moder bredte om seg, APRS kom på banen. DX-Cluster måtte man også ha, så
dataparken vokste fort på kort tid.
Høsten 2003 ble det lagt inn bredbånd
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fra naboen og over til gruppelokalet, internt nettverk ble lagt opp mellom alle
rom, og dataparken ble utvidet med
”nye” kraftigere datamaskiner som kunne mestre tyngre applikasjoner samt
internett. Ulike loggprogram ble prøvd
ut både i contest og til vanlig logging,
men i dag brukes WinTest som er et upto-date testloggings program for flere
moder.

Fra JOTA 2003.

JOTA
JOTA har vi ikke sett så mye av på LA2T,
men i perioden 2003-2005 ble det avviklet 4 JOTA i gruppens regi.
I 2001 stilte Orkdal speidergruppe opp
med 2 voksne og 5 barn i alderen 11 15 år, i 2003 fikk vi besøk av 8 ivrige
speidere fra Vikhamar Speidergruppe,
mens JOTA i 2004 ble avholdt på speiderhytta til Vikhammer Speidergruppe
pga ombyggingene som pågikk i våre
lokaler på LA2T.

interessert i vanlig HF radio, - digitale
moder scoret mer, mens det som nok tiltrakk interessen mest var internett, med
RPO som en overraskende nummer to.

Kurs
I årene fra høsten 2002 til sommeren
2005 ble det avholdt kurs i radioteknikk
som forberedelse til lisensprøven i regi
av gruppen. Kurslærer var LB9RE og
kursene ble arrangert på gruppelokalet på Lialøkken. Det ble avholdt 5 kurs
med ca 10 kvelder på hvert kurs, de
fleste på våren, som førte fram til lisens
for mer enn 25 nye radioamatører. Ikke
alle er like aktive med radio lengre, men
mange er fremdeles aktive også i gruppen.
Det var mange gode stunder på disse
kveldene med deltagere fra 11 år til 50++
og mange ble godt kjente og knyttet
gode vennskapsbånd som ennå varer.
Det ble også på eget initiativ fra noen
deltagere etablert en torsdagsklubb for
å kunne være mer sammen i løpet av
uken etter at kurset var over.
Eksaminator etter alle kursene har vært
LA9MB som er P&Ts forlengede arm i
Trondheim.

JOTA 2005 ble igjen avholdt på Lialøkken med speidere fra Stjørdal, Malvik
og Trondheim. Denne felles mønstringen pågikk i to dager med overnatting
ute i telt med temperaturer ned mot 0
grader og et strålende måneskinn.
Speiderne jevnt over har vært moderat
- 14 -

Yngste kursdeltager, LA2GNA Tobias,
fikk sin lisens i 2003, 11 år gammel.

seg med en knepen 2dre plass.
Som plaster på såret ble det 1ste
plass i NRRLs Vintertest våren
2001, og i Telefoni- og Fylkestest
samme året ble det 2dre plass i
begge testene. Det ble så en liten
pause med nasjonale tester fram
til 2004 hvor det endelig lyktes å
vinne Fylkestesten, mens Telefonitesten gav en 2dre plass, og
i 2005 vant gruppen igjen i sin
klasse i Telefonitesten.
Eksamen etter årets kurs i 2004.

Tester
Det hadde vært stille på testfronten i
mange år da gruppen i 2000 igjen deltok
i en contest. Det var NRRLs Telefonitest
hvor LA2T plasserte seg øverst på resultatlisten i klassen for klubbstasjoner.
Men det stoppet ikke der. I Fylkestesten
samme år prøvde de å kopiere bragden
fra Telefonitesten, men måtte da nøye

Men det ble også satset på internasjonale tester. Det var nå
mulig å benytte LN som prefix
i de store internasjonale testene, og i
2003 ble det satset stort både i SAC og
CQWW. Det ble lagt opp eget nettverk
mellom flere stasjoner som alle var koblet til N6TR sitt testlogg program, det
ble satt opp egne antenner for testene,
operatørene kjørte på skift med flere rigger, og resultatene ble bra. I SAC SSB
ble det en 2dre plass i 2003 og en 1ste
plass i 2007. I CQWW SSB toppet de
listene både i 2003 og i 2006.

Fieldday
Når vi tenker på Fieldday i gruppen, faller tankene raskt på LA3XMA Odd, som
var den første som klarte kunststykket
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Det var rigget opp bra med antenner,
og en 3-element beam for 10-15-20m
ble en kjærkommen forbedring av signalene. Internett ble rigget opp trådløst
med antenne laget av 2 hermetikkbokser. Dette fungerte perfekt mot nettet på
skolen som vi brukte.

å stable et team fra gruppen på beina
for å kjøre en Fieldday med LA2T/P i
2004.
Første Fieldday ble lagt til parkeringsplassen ved City Syd, og 8 ivrige amatører gjorde sitt for at resultatet skulle bli
best mulig. Noen var mer opptatt av å
rigge antenner og utstyr mens andre var
mer opptatt av å kjøre radio, eller bare
ha det hyggelig og prate med tilfeldige
besøkende som droppet innom.
Noen nybegynnerproblemer dukket
selvsagt opp, første QSO kom ca 3 timer etter avspark pga problemer med
datautstyret. To stasjoner ble kjørt parallelt, - en på CW/SSB og en på Digitale
modes, og etter endt seanse, var alle
enige om at dette måtte prøves igjen
neste år.
I 2005 startet man planleggingen i litt
bedre tid, og det lyktes å skaffe god
mediedekning fra både radio, aviser
og nettavis. Fielddayen ble rigget opp
utafor Byåsen Videregående Skole og
samkjørt med et opplegg som ble kalt
Radioamatørenes Åpne Dag. Det kom
flere tilskuere enn noen gang, og flere
av gruppens medlemmer hadde stand
i skolens lokaler hvor de presenterte
amatørradio for ”mannen i gata” og demonstrerte det hele med aktivitet fra 2
ulike stasjoner på lufta.

Fieldday begynte å bli rutine for flere av
gjengangerne, så da planleggingen for
2006 begynte, visste de stort sett hva
de trengte og hvordan alt skulle ordnes. Flere QTH ble testet, men man
endte opp med Kristiansten Festning
som endelig operasjonsbase. Klokken
10:00 lørdag 2. september var de fleste
riggerne på plass og en snill nabo som
lurte på hva vi drev med, kom med en
hel pappeske med sjokolade så det ikke
skulle mangle på kos utover natten.
Som ofte er på den tiden av året, så var
været ofte svært vekslende fra strålende
sol til plaskende regnvær, men operatører og utstyr var godt beskyttet i teltet,
og en campingvogn ble benyttet som
soverom for slitne amatører.
Amatører og besøkende ellers var innom, og mange var nysgjerrige på hva
som foregikk. De ble tatt vel imot og forklart hva slags opplegg vi holdt på med.
Også NRK P2 dukket opp med mikrofon, og det ble anledning til å drive litt
PR for hobbyen vår.

- 16 -

Gruppen har ikke hatt som formål å vinne en Fieldday, noe kanskje resultatene
også har reflektert, men i 2006 ble det
likevel en 2. Plass, og det kan man jo
være godt fornøyd med.

Gruppens medlemmer i HQ
Trondheimsgruppen har i siste tiårs periode vært en betydelig bidragsyter når
det gjelder styrerepresentanter og managere i NRRL. Følgende har hatt, eller
innehar fortsatt, verv i NRRL:
LA1UW Bjørn Gjerde, styremedlem / varamedlem HQ.
LA3WAA Tor Pettersen, styremedlem HQ.
LA4YW Liv Johansen, HF
Contestmanager.
LA8KV Kjetil Toresen, VHFmanager.
LB9RE Håvard Nasvik, Repeater- og
Nodemanager.

Nødsamband
Etter mobiliseringen av nødsambandet
rundt århundreskiftet, deltok gruppen
i den landsomfattende frekvenstesten
som NRRL arrangerte høsten 2001 og
våren 2002. Foruten denne testen har
det hvert år vært god deltagelse under
påskeberedskapen, og sambandskomiteen har arbeidet aktivt for å få til et godt
fungerende samarbeid med FORF.

om hva NRRL stod for i denne sammenheng.
I januar 2007 arrangerte gruppen en
lenge etterlengtet redningsøvelse som
avduket en del svakheter i opplegg og
prosedyrer for nødsamband, samtidig
som deltagerne fikk gode erfaringer i
praktisk bruk av utstyret.
I mai 2008 deltok gruppen i en ny redningsøvelse sammen med FORF i trøndelagsdistriktet, og Røde Kors sto som
arrangør. De ville teste ut et nytt dataprogram for styring av redningsaksjoner
og ønsket i den forbindelse å ha med så
mange som mulig.
Gruppen har fått tildelt nødsambandsmidler fra NRRL i 2005, 2007, 2008 og
2009, og disse har blitt brukt til å kjøpe
HF radioer, 2m/70 cm mobilapparater,
2m håndapparater, strømaggregat, utstyr til 70 cm nødrepeater LA8PR, antenner og annet utstyr øremerket for
nødsamband.

LA9MB deltok i et innledende samarbeidsmøte med FORF på Røde Kors- Gruppemøter/Aktiviteter
huset i desember 2004. Møtet varte i 6
timer og det ble gitt vidtgående informa- Aktiviteten på gruppemøtene har alltid
sjon om selve organisasjonen FORF og vært variabel. Størst oppmøte på grupde enkelte innsatsstyrkers liv og virke. pemøtene var det nok rundt 2002-2005
Det var noe betenkelig at flere av delta- da det strømmet til med nye og ivrige nykerne hadde liten eller ingen kunnskap lisensierte radioamatører. Morsekravet
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YL/OM eller annen familie/venner til en
trivelig og uhøytidelig uteaften.

ble senket til 25 tegn pr minutt i 2001, og
det ble arrangert lynkurs i telegrafi for
den som ville ha LB eller oppgradere fra
LC til LB/LA. Da morsekravet opphørte
helt i 2003 fikk alle LC tildelt LA-signaturer, og LC ble nedlagt. Det ble vesentlig
enklere å bestå en lisensprøve, og flere
benyttet seg av det.
Mange ulike tema ble tatt opp på møtene både av teknsk art og mer radio
aktive emner, og det var også mange
ekskursjoner til steder av mer allmenn
interesse for medlemmene. Gruppen
besøkte bl.a. Rustkammeret, brannstasjonen, fengslet, LA1K, NRK på Tyholt,
Byåsen Videregående Skole, Trondheim Politistasjon og Hammeetingen i
Åfjord.
En periode var det obligatorisk å legge
minst et gruppemøte i året til et utested i
byen, hvor medlemmene kunne ta med

Gruppen har også hatt besøk fra NRRLs
kontor v/generalsekretæren LA9HW,
ARs redaktør LA6OP har væt innom et
gruppemøte, N0HJZ var på besøk mens
han var i Norge for å kjøre CQWW,
LA7JO har fortalt om sitt liv som amatør i Thailand og Nepal, og NITOs Veteranklubb fikk omvisning i gruppens lokaler for å se hva amatørradio gikk ut på.
Det har med jevne mellomrom vært
foredrag om antenner med påfølgende
byggeprosjekter over sådanne på medlemsmøtene, men det ble også startet
byggeprosjekt for de som trengte modem for å komme i gang på pakkeradio,
APRS og digitale moder. Disse byggeprosjektene strakk seg ofte over flere
kvelder, og drop-in ble også tatt i bruk.
Det ble forsøkt med andre sosiale tiltak
utenom medlemsmøter og drop-in, slik
som opprettelse av en såkalt IRC pratekanal #LA2T på DALnet høsten 2002,
men aktiviteten ble ikke så stor som forventet. Det ble også prøvd med egen
pratekanal på gruppens webside og
eget forum, men det ble ikke den store
suksessen.
Mer vellykket var det da styret en periode fra 2001 og utover sendte ut et eget
nyhetsbrev på e-post med jevne mellomrom for å minne om ting som skulle
skje, informere medlemmene om viktige
ting eller utlyse tidspunkt for bestemte
hendelser. Men ikke alle var så flinke
med å oppdatere sine e-postadresser
dessverre, og mye post kom i retur.

Ellers så har gruppen i hele tiårsperioden holdt fast på tradisjonen med
en grillaften før sommerferien, og rømmegrøt og spekemat som avslutning
på siste møte før jul, og det er kanskje
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skjøtet på de øvrige brakkene. Dermed
fulgte en måned med intens byggeaktivitet for å få snekret det hele sammen,
ledet godt an av LA4IC.
Den ene veggen i stua ble slått ut og
plassen ble nesten fordoblet.. Det ble
laget eget kjøkken og to shacker, en
stor shack med to HF-stasjoner og en
liten for digitale moder.
ingen overraskelse at dette er de mest
besøkte gruppemøtene i året…

Utvidelse av lokalene
På grunn av at medlemstallet gjorde et
kraftig oppsving etter en rekke kurs med
godt resultat, ble det i 2004 igjen diskutert muligheten for å utvide lokalene
våre på Lialøkken. Dette var et heftig
tema i midten av 90-tallet, men konklusjonen ble alltid at vi ikke hadde råd.
Råd hadde vi ikke da heller, men LA3WAA som da var leder fikk et utrolig bra
tilbud på brukte brakker som styret ikke
kunne si nei til.
21. september 2004 ankom to nye brakker med kranbil i et høljende regnvær.
En brakke ble løftet på plass som den
var, mens den andre ble delt i to og

For å kunne finansiere det hele, ble det
startet en kronerulling, og pengene rulllet også inn mens medlemmene kunne
følge spent med på ”pengegrafen” på
websiden etterhvert som den økte. Over
15.000 kr kom inn i løpet av kort tid, og
byggeprosjektet var berget. For selv om
brakkene ble kjøpt billig, var det mye
som gikk med til materialer, veggplater,
isolasjon, gulvbelegg, maling og installering av elektrisitet etc. etter hvert.
Ordentlig tak ble det også på nybygget
etter hvert. Ettersom det ble et ganske
stort areale på taket, fortsatte arbeidet
med å reise en takkonstruksjon stor nok
til å kunne romme et reellt lager for en
etter hvert betydelig mengde utstyr og
ting som gruppen har opparbeidet seg
i årenes løp.
Da grovarbeidet var unnagjort med utvidelsen og oppdeling av rom, begynte
alt etterarbeidet innendørs. Strøm ble
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oppdrag, har LA2T etter hvert fått en
brukbar radiostasjon på HF, men det har
ikke alltid vært slik. LA2T fikk sitt første
PA-trinn for HF høsten 1998, og siden
har det bare gått oppover.
Det er kjøpt inn HF-rigger for å kunne
kjøre to stasjoner samtidig, men det er
først i 2009 at begge disse stasjonene
fikk nok antenner og utstyr til å kunne
opereres på alle band fra to ulike stasjoner parallelt. Filter er også kjøpt inn,
og enda et PA-trinn er nå et faktum for å
gjøre shacken komplett.
Filter hindrer HF-innslag ved multioperasjon i tester, og siste skudd på stammen var en Spiderbeam som ble reist på
”ny” mast i 2009. Alt dette har selvsagt
kostet både penger og arbeidsinnsats
fra enkeltmedlemmer, men resultatet pr
i dag er meget bra.
lagt opp i alle rom, også på ”loftet”, lys
ble montert, vinduer og dører kom på
plass, og vegger og tak fikk noen strøk
maling. Det ble lagt nytt belegg overalt,
nye gardiner ble kjøpt, og det ble skaffet
møbler til stua, bord og benker i alle tre
shackene, og kjøkkenet fikk innredning
og utstyr for kaffekoking med mer.

Gruppestasjonen
Foruten utstyr øremerket for sambands-

Begge HF-rigene er komplette fra antenne til jord, med hver sin beam, hvert
sitt sett trådantenner og hver sin PA.
Tiden hvor man måtte flytte antennene
rundt på ulike rigger er forbi. Det er bare
å sette seg ned som i shacken hjemme,
skru på HFen, skru antennevelgeren på
ønsket band og kjøre i vei.
Loggprogrammet WinTest opereres fra
begge riggene, og logging av QSOer
kan monitoreres også fra stua. I tillegg
har gruppen en tredje HF-rig som benyttes til digitale modes. Denne er plassert
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SAC 2009

svensk radioamatørsamling som gikk
over en hel weekend. Målet var Østersund og contestklubben SL3ZV, men på
turen ble det stopp på Åre, med omvisning oppe på toppen av Åreskutan med
tilhørende noder som var linket opp mot
Norge.
SL3ZV var et syn for seg med en antennepark de fleste ikke tør drømme om en
gang. Campusområdet hvor meetingen
ble avholdt, var en stor militærforlegning, og det var et omfattende program
som endte i festmiddag utpå kvelden, en minnerik opplevelse for deltakerne.
Noen av gruppens medlemmer har også
besøkt mer eksotiske strøk for å være
QRV på HF, og deres reisebrev står
å finne på LA2Ts WEB-side på http://
www.nrrl.no/la2t/ .

PP, Plutselig Portabel
i den gamle shacken vi brukte før ombyggingen.

Turer
Utfartstrangen ser ut til å ha blomstret
i hele perioden fra 1999-2009. Mange
turer var nødvendige for å vedlikeholde
de ulike repeatere og noder på ulike
fjelltopper, og da det i 2003 ble åpnet
for at alle i gruppen kunne bli med på
disse turene, åpnet det nye muligheter
for mange. Ruten begrenset mange av
rent fysiske årsaker, men Bringen som
hadde kjørbar vei, ble et yndet reisemål.

Plutselig portabel dukket opp som ide i
2007 da en gjeng radioamatører, som
var mest glad i å improvisere med utstyr
og antenner ute i det fri, tenkte som så:
Hvorfor ikke ta med radio, batteri og antenne og dra til en rolig plass for noen
timer, gjerne med litt grillmat eller annet
snadder?
Og det ble noen turer etter hvert. Ulike
QTH ble testet, ulike provisoriske antenner ble prøvd ut på land som i vann, og
på vinterstid med. Det ble noen kontakter i loggen, men formålet var å komme
sammen og ha det gøy i det fri på radioamatørers vis i beste ekspedisjonsstil.

---------------------------------------------I 2001 ble det arrangert en gruppereise
1. oktober 2009 - de
med buss til Åre i Sverige. Alle grupper i
LA4YW Liv Johansen
Midt-Norge var invitert av Jämtlands radioamatører for å delta i en Midt-norsk- 21 -

Silent Keys
Følgende medlemmer av Trondheimsgruppen er
siden 1999 blitt silent key:
LA5GD Arne Bostad, 17. sep. 2001, 92 år gammel.
LA5CB Arne Bakken, 11. jan. 2002, 70 år gammel.
LA4KG Asbjørn Bang Horn, 20. jan. 2002, 80 år
gammel.
LA1IG Thor Grande, 19. august 2003, nær 78 år
gammel.
LA7LC Ankjell Harald Skagseth, 16. mars 2004,
77 år gammel.
LA8AG Harald Eriksen, 21. mai 2004, 67 år gammel.
LA3ZV Jan Arve Olden, 19. nov. 2004, 60 år gammel.
LA0EB Bob Preller, 20. nov. 2004, 58 år gammel.
LA6HF Brynjulv Braun, 18. sep. 2005, 86 år gammel
LA2MNA Ivar Wold, 6. jun. 2008, 65 år gammel.
Vi lyser fred over deres minne!

Ti sikre måter å ødelegge en organisasjon på
Disse infame rådene har stått i amatørtidsskriftene i England, Sveits,
Belgia og Frankrike. De har kanskje
sin misjon her heime også?
(LA2LB - Amatørradio 1949)
1. Gå ikke på møtene!
2. Hvis du går, så kom i alle fall for
seint!
3. Kritiser formannen og styret!
4. Motta aldri tillitsverv, for det er alltid
lettere å kritisere enn å gjøre noe!
5. Vær sur hvis du ikke er medlem av
styret, men hvis du er medlem, så gå
ikke på møtene og kom ikke med noen
forslag!
6. Hvis formannen spør deg om din

mening om noe, så svar at du ikke har
noe å si. Etter møtet skal du si til alle
at du ikke har lært noe der, eller fortell
dem hvordan det skulle ha vært gjort!
7. Ikke gjør annet enn det som er
strengt nødvendig, men når de øvrige
medlemmene bretter opp ermene og
går inn for noe for fullt, så beklag deg
over at de dirigeres av en klikk!
8. Betal helst ikke kontingent, eller i
alle fall så seint som råd er!
9. Gjør aldri noe forsøk på å verve nye
medlemmer!
10. Beklag deg over at medlemsbladet
aldri inneholder noe om det du driver
med, men tilby aldri å skrive en artikkel
eller å skaffe en bidragsyter!
PS: Er vi fortsatt der etter 60 år ?!?!
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