Trondheimsgruppen av NRRL

2009-2014
Vi jubilerer 75 år!
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Ulike styreverv

Styret i Jubileumsåret 2014:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Varamedlem:

LA3WAA, Tor Pettersen
LA1UW, Bjørn Gjerde
LB9RE, Håvard Nasvik
LB1KF, Liv Helene Skjemstad
LA4CKA, Ingar Horrigmo
LA9QV, Stein Olav Lund

Etter at jubileumsskriftet kom ut i 2009, har i tillegg følgende delatt  i ett eller
flere styreverv i Trondheimsgruppen i perioden fram til 2014:
LA1ZLA, LA4RT, LA4YW, LA5HIA, LA6HNA, LA7JBA, LA9TK.

Komiteer og tillitsvalgte 2009-2014:
Gruppen har hatt ulike komiteer i arbeid på mange områder også de siste 5
årene. Følgende har bidratt med sin innsats i følgende komité eller verv:
Valgkomité: LA4IC, LB1BC.
Revisor: LA1UI, LA4CKA, LA7JBA.
QSL Manager: LB9RE
Repeater-/Teknisk komité: LA1UI, LA3TMA, LA3XMA, LA5HIA, LA9QV.
Sambands-/Stasjonskomité: LA1UW, LA1ZLA, LA3WAA, LA3XMA, LA6HNA.
LA2Ts Hjemmeside: LA1UW, LA4YW, LA9QFA.
Huskomité: LA3WAA, LA4IC, LA6HNA, LA9TK, LB9RE.
QST Trøndelag: LA1ZLA, LA3EPA, LA4CKA, LA4RT, LA7JBA, LA9QV,
  LB3AG, LB9RE.
Jubileumskomité: LA4YW, LB1KF, LB9RE.
Verv i NRRL: LA1UW, LA3WAA, LA4YW, LA8KV, LB9RE.
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Velkommen
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kjære 75års jubilanter
og gjester!

Da jeg ble valgt til leder av Trondheimsgruppen på årsmøtet i år så var det med
blandede følelser. Det var mange og store
oppgaver som ventet, men styret har vært
meget lojale og trådte til fra første dag.
Trondheimsgruppen har til tider vært en
urolig gruppe med mange sprikende meninger, men vi har iår vært veldig bevisst
på å legge uroen bak oss og bare se fremover.
De siste årene har vi slitt med heller liten
aktivitet på våre arrangementer. Derfor
er det veldig gledelig å se at økningen på
møter og drop-in iår faktisk har øket med
det tredobbelte!
Våre viktigste mål nå har vært å få opp
repeater på Oppdal , vi har besluttet å
holde kurs, og ikke minst, vi skulle feire
at gruppen er 75 år!
Oppdalsrepeateren ble satt opp i ett skikkelig surt vintervær den 21. juni, og den
fungerer utrolig godt. Nå er det bare opp
til amatørene å bruke den. Kurs skal vi
holde i løpet av høsten, men vi har ingen
dato klart ennå. Og festen er på skinner...
I skrivende stund så kom lista over påmeldte til festen, og den var på nesten 40
stykker. Helt utrolig at så mange stiller
opp. Vi trodde at vi måtte slite for å få
med oss mer enn bare styret og våre kjære
æresmedlemmer. Dette blir en virkelig
stor dag for alle som har jobbet for å gjøre
alt klart til fest, for det ligger faktisk mye
arbeid bak som ingen ser.
Vi kunne jo ikke feire 75 år uten at lokalet
også skulle få på seg festklær, så vi laget en
dugnad som ble langt større enn forventet. Brakka fikk ny drakt med «Tåkedis»,
vinduene ble malt hvite og likeså vind-

skiene. Det var planen... Men så syntes vi
at fargene på stua og gangen hadde vært
lenge nok på veggene, ganske nøyaktig
10 år, så vi gikk like godt i gang med tak,
vegger, lister etc. Vi fant fort ut at dette
var veldig fint, så vi tok og dro over «sambandsrommet» i samme slengen.
Det ble en stor dugnad, kanskje for stor
for de som stilte opp på så kort tid, men vi
klarte det og vi vil takke alle som var med
og bidro til å gjøre det litt triveligere for
våre medlemmer og gjester.
Nå kommer det masse folk i fra vår egen
gruppe, Fosengruppen, NRRL’s President kommer, vi får besøk fra Arendal, og
flere tidligere medlemmer i fra vår gruppe
kommer oppover fra Oslo.
Jeg håper alle får et trivelig minne å ta
med hjem, og ønsker alle sammen en god
feiring!!
Tor, LA3WAA
Leder
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Trondheimsgruppen 2009-2014
Jubileet i 2009

Det var meningen at vi skulle hatt en 70års fest i 2009. Planleggerne var igang, men
da vi nærmet oss festdagen viste de seg at
nesten ingen var påmeldt, og festen ble
skrinlagt. Men helt markeringsløst ble det
ikke.
Under det tradisjonelle julemøtet 10. desember 2009 slo vi litt ekstra på stortrommen da vi innbød til julebordstemning.
Hedersgjest var NRRLs Generalsekretær
Jan Almedal, LB1G, som også hadde med
en gave til jubilanten. Det var en ordstyrerklubbe til møteleder, nydelig fint utført i
afrikansk hardtre med inngravert hilsen.
LA4CKA Ingar takket for gaven og viste
med all tydelighet at klubben var godt egnet til å banke saker igjennom på møtet.
Foruten den markeringen, så ble det også
som tidligere jubileer laget et jubileumshefte på 24 sider med info om aktiviteter
i gruppen de siste 10 årene, fra 1999-2009.
Info og bilder m.m. ble samlet sammen og
redigert av LA4YW Liv, med god hjelp fra
flere av gruppens medlemmer.
Noen QSL fra LA2T.

Styret i jubileumsåret 2014, f.v.:
LB9RE Håvard, LA1UW Bjørn,
LA4CKA Ingar, LB1KF Liv Helene,
LA3WAA Tor og LA9QV Stein-Olav.

De neste 5 år

Dette jubileumsheftet for de siste 5 årene
av gruppens histore, er skrevet mer som
en 5-års rapport enn et historieskrift, og
aktive medlemmer vil nok huske igjen det
meste. Men tiden flyr raskt, og om 10-2030 år er det kanskje ingen som husker hva
som skjedde idag. Da er det plutselig verdifullt hva som har stått på trykk, - spesielt
dersom noen ønsker å vite hvordan ting var
«før i tiden» i «de gode gamle dager»... For
nåtiden vil etterhvert begynne å få et historisk preg i takt med at tiden flyr.

Medlemsmøter

Medlemsmøtene er en viktig del av gruppens aktivitet. På grunn av problemer med
å finne nye temaer på møtene, har de siste
par årene ikke hatt mer enn ett temamøte i
måneden, med mindre det har vært behov
for flere. Likevel har det blitt mange spennende tema som vi nevner noen av her:
24.11.2009: LB9RE Håvard hadde laget
en presentasjon om 23cm og mulighetene
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Vår 23cm antenne

Lialøkken skole ca. 1920.

vi har der. Det ble tatt opp bruken av båndet, bølgeutbredelser etc. Likeledes gikk
han gjennom repeaterfrekvensene med de
muligheter vi har for økt split for sending/
mottaking, samt en del utstyr.
Trondheimsgruppen av NRRL ble 3 uker
senere den første gruppen i Norge som
fikk tillatelse til å opprette en fast reléstasjon på 23 cm for FM tale med kallesignal
LA7URR.
12.01.2010 var kveldens gjest Vidar Lunda fra Røde Kors Hjelpekorps (RKH) og
FORF som orienterte om de 9 medlemsorganisasjonene i FORF (Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum) og
poengterte betydningen av samarbeidet
mellom disse organisasjonene og samarbeidet med myndighetene, spesielt politiet
og HRS (Hovedredningssentralen). Myndighetene erkjenner at de frivillige organisasjonene er nødvendige for å kunne utføre
en tilfredsstillende redningstjeneste.
25.01.2011 var om måling av/på VHF/
UHF utstyr v/Stein Olav LA9QV. Han
hadde med målestasjon som kunne måle
både sender og mottakere. Det ble bl.a
koblet opp en Yaesu FT-2700RH. Dette
er en gammel duobander fra ca 1988. Målingene viste at den sender med ca 23W på
høy- og ca 3,5W på laveffekt. Senderen var
kun 2Hz for høyt i frekvens. 1750 tonesender var akkurat der den skulle.
08.11.201 sto D-star på programmet. Negative røster mente vi ikke burde ha D-star
fordi enkelte enheter ble styrt av software
produsert av kommersielle aktører. Der-

med var det ikke «amatørradioutstyr» med
samme styringsmulighet over bruken som
f.eks med Pactor, PSK, APRS etc. Men
flertallet var positiv til etablering av en reléstasjon for D-Star i Trondheimsområdet,
fortrinnsvis på 2 meter og på en ordinær
repeaterkanal.
12.04.2011 Viste Erlend Husdal Landrø
og Tor (ukjent etternavn) oss en Reprorobot i aksjon, eller RepRap som er en 3D
printer for produsere gjenstander i plast.
Reproroboten har sin opprinnelse ved et
amerikansk universitet (en maskin som
kan gjenskape seg selv i mange kopier) og
er under stadig utvikling og benytter blant
annet limpistol og forskjellige kutteverktøy av mange ulike materialer og stadig nye
kommer til.
26.02.2011 bygget vi en Cushcraft A505S
6m beam eller yagi antenne med 5 elementer” under LB9RE’s ledelse. Denne antennen er den midterste i en serie på 3 beam
antenner fra Cushcraft der den største har

3Dprinter
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LA3WAA og LA4IC.

17.01.2012 Håvard LB9RE hadde vært
på reise til Japan. Han viste bilder og video fra turen. Det var bilder av bygninger,
folkeliv, virvar av el-kabler i lufta, templer,
togreise med hurtigtog. Kort fortalt: Japan
er et spesielt land. Man håndhilser ikke før
eventuelt en Japaner gjør det først – man
kun bukker til hverandre. Tomtepris i Tokyo er ca 1 million kr pr kvadratmeter tomt.
Ikke rart man bygger i høyden.
27.03.2012 Var det presentasjon av Elekraft KX-3 v/ Jon Kåre LA4RT. Elekraft
er et Amerikansk firma startet av N6KR og
WA6KHQ. De har i dag ca. 30 ansatte. De
første modellene var stort sett byggesett og
semi-kit (Ferdigbygde kort som man setter
sammen selv), og nå leveres også ferdige
radioer.

6 elementer. Vår antenne har en forsterkning på ca 10.5 dBi, fram/bak forhold på
24 dB, effekt grense 1 kilowatt, bomlengde
3.7 meter, rotasjonsradius 2.4 meter og
vindareal 0.27 kvadratmeter.
13.09.2011 presentert av Torstein Skarsgard oss for ”Brenselceller og utholdenhetsløp for biler.”. Han ledet NTNUs studentlag i Shell Eco Maraton i 2010. Det
stilte 200 lag fra 29 land i den konkurransen som foregikk på racerbilbanen i Lausitz i Tyskland. Konkurransen bestod av to
klasser; Prototype og Urban Concept som
NTNU studentene stilte i. Men først fortalte Torstein om brenselceller som kraftkilde for bilen.
08.11.2011 var LA4LN, Tom Viktor på
besøk og fortalte om «Solen vår velgjører».
Tom begynte å fortelle om hva som skjer på
solen for øyeblikket. Solstrålingen, rundt
om solen, har en temperatur på ca. 5500
grader C. Det er antall solflekker som er
interessant for oss amatører. Temperaturen
i en solflekk er ca. 4000 grader C og det er
en kraftig UV stråling fra solen. Når disse
treffer ionosfæren påvirker dette radiosignalene son sendes tilbake til jorden igjen.
Mange solflekker betyr bra radioforhold
spesielt på de høyeste båndene på HF. Tom
gikk gjennom solflekk-syklusen. Som vi
alle vet er en sykluslengde på ca. 11,1 år.

10.04.2012 fortalte LA9QV, Stein-Olav
om «Olga», et av de «hemmelige» radiosettene som ble bygd i Norge under andre
verdenskrig. Høvding radiofabrikk sto for
byggingen i all hemmelighet. Deler ble tatt
fra konfiskerte radioer, som skulle overhales og fordeles til tyske soldater og nazister.
Settet ble bygget inn i en koffert, for lettere å kunne skjule radioen. Det ble bygget
71 sett til Milorg. Radioene ble stort sett
benyttet på Østlandet. Etter krigen fikk
LA2T et av disse settene.
13.04.2012 hadde vi fått besøk av professor
Patrick Espy fra Institutt for Fysikk ved
NTNU. Han fortalte oss om teknikker for
å observere de tynneste delene av atmosfæLA1ZLA i dyp konsentrasjon.
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mer. LoTW er en elektronisk loggbok der
man laster opp sine QSO’er via loggen sin
på samme måte som e-qsl. Det er ARRL
som står bak denne og er gyldig for DXCC
diplomer og tilsvarende. For å kunne begynne med LoTW må man sende kopi av
lisensen og legitimasjon til ARRL.

LA4THA lytter etter signaler.
ren. Meteorradar er en viktig teknikk som
brukes. Omkring 100 km over oss er lufttrykket ekstremt lavt, mindre enn en milliondel av trykket ved havnivå. Men fordi
metorene som treffer jorda har så enorm
fart, er dette likevel nok til at de brenner
opp, mens luften i nærheten blir ionisert.
Denne ioniserte skyen reflekterer radiobølger. Radioamatører bruker den til kommunikasjon, mens fysikere bruker den til å
måle vindens retning og fart.
09.10.2012 var dagens tema Q-QWSL og
LoTW v/Tor LA3WAA. I E-QSL systemet må man registrere seg. Etter dette
er gjort laster man over hele eller deler av
loggen. E-QSL teller ikke til DXCC etc.,
men man kan få noen uoffisielle diplo-

23.10.2012 viste Stein-Olav, LA9QV fram
senderdelen til et amerikansk radiosett
«Special Forces Set» AN/GRC-109 fra
«den kalde krigen». Dette settet består av
3 solide, svarte bokser med avtagbart, tett
lokk i aluminium. Settet er utviklet for bruk
bak fiendens linjer, altså et slags «agentsett» fra 60-åra. Det er en videreutvikling
fra RS-1, som ble utviklet av CIA tidligere,
men det er nesten ingen forskjeller mellom
disse, derfor kan «109» se litt «gammeldags» ut. Men, transistorteknologien var
ikke moderne nok tidlig på 60-tallet.
27.11.2012 fikk vi besøk av NRRLs generalsekretær Jan LB1G. Han vil fortalte om:
– Generalsekretærens hverdag, – Kontorets arbeidsoppgaver, – HQ og dets arbeid,
– Hva som skjer innen IARU.
08-01-2013 var SRD radio ved Håvard
LB9RE. Han tok for seg utviklingen av
elektronikken gjennom tidene. Fra selvbygde radioer til kjøpte nymotens transceivere, RTTY og Slow-scan, via mobiltelefoner til dagens smart telefoner. Et

LA3WAA, LB9RE, LB1KF, LA1UW nyter de nye lokalene etter oppussingen.
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22.10.2013 var Steffen Kirknes LA4SM
invitert til å foredra om «Radio produksjon i Trondheim anno 2013. Det foregår
omfattende utvikling og også produksjon
av radioutstyr i Trondheim, mer enn noen
gang før. Riktignok er det meste av dette
utstyret ikke tiltenkt forbrukerne eller spesielt interesserte som radioamatører, men
profesjonelle brukere som har behov for
spesielt radioutstyr.

Dugnad
meget spennende tema. Kanskje dagens
nye radioer er de siste av de rene radioene
vi får kjøpt? I framtiden trenger man en datamaskin for å kunne kommunisere? Vi må
nok følge med på utviklingen!
12.02.2013 holdt LB9RE et foredrag om
Shuntfeed antenne. På websiden vår ligger
pdf-fila som Håvard benyttet som grunnlag for foredraget. Der finner du teorien
bak prinsippet med shuntfeed antenner,
grafer, illustrasjoner og bilder m.m.
09.04.2013 på 73 års dagen for tyskernes
invasjon av Norge, holdt LA9QV SteinOlav en lytte-test med «Grønn-grå radio»
av ulike typer. Det kan være interessant å få
et inntrykk i dag av hvordan det låt i hodetelefonene den gang. Gruppens medlemmer
syntes tydelig det var interessant å f.eks.
«lure fram» stasjoner i «Sweetheart’en»,
noe som ikke er så enkelt som med mer
moderne utstyr..

8.01.2014 var vi invitert på omvisning hos
Norbit i Trondheim hvor Steffen, LA4SM,
tok svært godt imot oss. Steffen informerte
om Norbit konsernet og hva de 150 ansatte holder på med. De fire divisjonene i
konsernet utvikler og produserer en rekke
produkter for det profesjonelle markedet
innen elektronikk og akustikk, men det er
nok bomring brikken i bilen de fleste kjenner best. Det er også imponerende å tenke
på at alt av produkter produseres i Norge
og ikke i Østen slik som for mye annet vi
kjøper av elektroniske produkter.
Etter orienteringen, ble det meste av tiden
bruk til omvisning og Steffen viste fram
og fortalte om produktene og aktivitetene
med stor entusiasme. Steffen startet Norbit for mange år siden, ledet firmaet og
utviklet produkter selv i mange år og kjenner ennå til den minste detalj i de fleste av
disse, imponerende.
04.02.2014 kom Post- og Teletilsynets Nils
Tapio og Øystein Børresund på besøk. Nils
på presenterte av PT. PT har en lang historie tilbake til 50 og 60 tallet og har skiftet
navn flere ganger og de fleste husker gjerne

Omvisning hos Norbit
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Nils Tapio fra
Radiostøykontrollen

Radiostøykontrollen. Det ble også store
endringer etter at telegrafloven ble erstattet av ekomloven og R&TTE direktivet
kom. De fleste av oss har sikkert observert
at CE kom på alt radioutstyr for en del år
siden og at nesten alt nå kan eies selv om
man ikke kan bruke mye av det til noe…
Nye oppgaver nå er strålingsmåling (Kurt
Oddekalv har skylden), for eksempel Trådløse Trondheim, i samarbeid med Statens
strålevern, ekomnett kontroller (kabel),
støy på mobiltelefoner, forstyrrelser av linker til basestasjoner for mobiltelefon, lyspære som støyer, DECT tråløse telefoner
og mye mer.
Ellers så har tradisjonen med julemøtet og

Besøk fra Radiostøykontrollen.

LA4CKA
med grillen.

Julemøte
grillaften fortsatt på siste møte før jul og
sommerferie. LA4CKA har troppet trofast
opp hvert år med sin herlige grillmeny, og
før jul har vi fått servert rømmegrøt/risgrøt, spekemat og diverse tilbehør.

Midtnorsk mesterskap i RPO

Den 22. mai 2012 arrangerte Trondheimgruppen av NRRL Midt Norsk mesterskap i Radio Peile Orientering (RPO) eller
Radioorientering som denne aktiviteten
nå heter offisielt. Mesterskapet fant sted i
nærheten av gruppens lokaler på Lialøkken. Det er mange år siden sist det ble avholdt et radioorienteringsløp i gruppens
regi, og det var litt spenning om det ville
komme noen for å delta.
En invitasjon til mesterskapet var lagt ut på
gruppens hjemmeside flere måneder i forveien, likevel kom det ikke deltagere fra andre grupper enn vår egen, men det var godt
nok til å avholde arrangementet.
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Det ble lagt opp til en kort løype for å kunne gjennomføre det hele i løpet av noen
kveldstimer. To poster med sendere (rever)
på 80 meter ble satt ut av «sportskomiteen»
bestående av Tor, LA3WAA og Håvard,
LB9RE. Gruppens 4 fungerende peilemottakere ble benyttet av deltagerne i puljer på
4 med starttid ett minutt mellom hver.
Etter en orientering om løpet og peilemottakerne, som gjerne kunne vært mer utfyllende, ble løpet satt i gang og en etter en av
deltagerne fikk start ordre. Forholdene ute
var de aller beste, en mild og solrik kveld
med oppunder 19-20 grader i lufta møtte
deltagerne da de la ut fra start.
Da løperne begynte å returnere til start,
viste det seg at det var lite som skilte i tid
mellom enkelte, men da alle var kommet i
mål, viste det seg at en klar mester kunne
utropes. Årets vinner og Midt Norsk Mester ble Stein-Olav, LA9QV, som ble overrakt et eksemplar av Trondheimsrosen som
førstepremie og et minne fra mesterskapet
av gruppens leder, LB9RE.

LA3WAA, LA4RT, LA9QV (vinner),
LA3XMA, LA1UW og LB9RE.

LA1UW som auksjonarius

Junkauksjon

LA1UW Bjørn har vært primus motor
for vår JUNK-auksjon hvert år i Trondheimsgruppen siden 2010, og med Bjørn
som auksjonarius blir det aldri en kjedelig
kveld, - om kjøpelysten alltid har vært på
topp kan vel diskuteres.
Radioamatører har som kjent mye utstyr i
shacken fra før av, og kommentarer på hva
kona ville si når man kom hjem med enda
flere bokser skaper alltid munterhet...:)
Liste over junk ble alltid lagt ut i god tid på
hjemmesiden, og oppdatert hver uke med
nye ting hver uke fram til auksjonsdagen.
Kvaliteten på gjenstandene er ofte litt både
og, men det er også solgt 2 moderne dual
håndsett for 2m/70cm til kr 1000,- for begge to. Så det kan lønne seg å møte opp.

LA2Ts Antenner og utstyr

2009: Radiostasjonen har gjennomgått diverse forandringer i løpet av 2009. Vi har
nå 2 like transceivere, Yaesu FT-950 + et
PA-trinn i til det vi har fra før. Antennevalget går nå over ”trykknapper” montert
over hver radio. Håper denne oppstillingen
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er tilfredsstillende for alle som vil kjøre HF.
Utvendig er gittermast nr. 2 endelig oppe
og på toppen er en ny antenne - Spiderbeam er montert, og flere og nye trådantenner er hengt opp. Gamle antenner er
kontrollert og reparert etter behov.
4 stk. PC av nyere modell er fremskaffet av
LA1UW.
2010: Hovedjobben i år var å få opp 40m
beamen. Wilhelm og Willy har jobbet
med prosjektet det siste året. Tor LA3WAA tok med beamen ned på verkstedet sitt og demonterte traps etc. Og satt
dette sammen igjen med hjelp av LB9RE.
Den største masten ble tatt ned og
beamen plassert på toppen av denne. Arbeidet var ferdig til SAC testen i oktober.
Masten må ned igjen da det viser seg
at antennen ikke sitter ordentlig fast.
Samtidig vil hele masten bli vridd noen
grader slik at den ikke kommer i konflikt med treet på sørsiden av lokalet, når
den skal opp og ned. Det er også ryddet opp i trådantenner. Flere antenner er
planlagt for oppsettelse i 2011, bl.a. 6m
beam og bedre antenner på 80 og 160m.
Stasjonene med tilhørende utstyr fungerer
som det skal. Det er bare å benytte av medlemmene.

Når nettene blir lange og dagene for kort...
2011: Antennemasta er flyttet til et nytt
fundament. Til orientering har fundamentet følgende mål: 60 x 60 og stikker 2 meter
dypt. Fundamentet er armert med 30 m
kamstål og boltene som fester masta er 1 m
lang. Arbeidet med fundamentet ble utført
av LA9TK, LA4IC og LA6HNA.
Gamle batterier til HF-stasjonen er skiftet
ut. Jobben er utført av LA3XMA.
Ny antenne for 6 m er midlertidig montert over inngangspartiet på klubbhuset.
Gamle antenner er kontrollert og reparert
etter behov. Dette arbeidet er kontinuerlig
utført av LA3WAA og LB9RE.
2012: Antenneparken fikk seg ett skikkelig ansiktsløft. Den gamle beamen TH6
og 40 m beam ble demontert og vi fikk satt
opp en beam fra Obtibeam OB-7-15 som
går fra 40 og opp til 10 meter. Dette var ett
stort stykke arbeid og jeg må innrømme at
jeg ble imponert over dugnadsinnsatsen
av enkelte. Antennene ble demontert og
den nye beamen ble montert med hjelp av
kranbil (se baksidebildet).
De gamle antennene ble ”solgt” til et medlem i Fosengruppa for en billig penge.
Likeledes er det gjort klart for shuntfeeding av masta til bruk for 160 og 80 meter.
Ny galge for trådantenner ble også hengt
opp da det gamle glassfiberrøret ikke tålte
vekta.
I antennemast B ble 6-meter beam montert,
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teriet. Nye batterier ble innhentet og lader
ble reparert og vil bli montert ved anledning.
Ellers så fikk vi en skikkelig nedtur da
«Ivar» var på besøk og vårt flotte Versatower ble knekt, antenner ødelagt, mast B
fikk slagside og antenner ble ødelagt. Heldigvis så var det hell i uhellet slik at forsikringen vil dekke skadene som oppsto.
- Tor LA3WAA

Versatoweret knakk under “Ivars” herjinger.
spiderbeamen ble reparert etter vinterens
herjinger og koakser og feedere ble lagt i
bakken slik at brøytebil kan gjøre jobben
sin.
I shacken ble det ene PA- trinnet AL80-B
skiftet ut med Expert SPE 1 kW automattrinn. Det gamle trinnet ble solgt til en forenelig pris til ett av gruppens medlemmer.
Nå håper stasjonskomiteen at alt dette arbeidet vil generere til mer bruk av stasjonene, men dette gjenstår å se.
2013: Antennene hadde fått hard medfart
etter vinterens herjinger, men disse ble
reparert igjen ut på vårparten og sensommeren slik at alt var klart til å brukes til
sesongens tester. 6 meter antennen hadde
uendelig i SWR så her ble koaks koblet i
fra og antennen skulle sjekkes når masten
skulle ned.
Radioene hadde en tendens til å slå seg av
under sending og det viste seg at ladingen
ikke fungerte og feilen var ei celle på batSAC 2013, LA1UW, LA3WAA, LB9RE.

Tester

Perioden fra siste uke i september til første uke i desember 2009 ble en utrolig aktiv
periode på LA2Ts klubblokale. Det startet
med 24 timer SAC SSB med kallesignalet
LN2T, fulgt opp av 48 timer CQWWSSB, 48 timer CQWW-MM-CW, 6 timer
NRRLs Telefonitest og 8 timer NRRLs
Fylkestest på CW.
Det ble gode plasseringer i alle testene,
men i Fylkestesten ble vi feilaktig diskvalifisert for å komme 2 dager for seint med
Forberedelser til
testsesongen.
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LA3ANA i full gang i CQWW SSB.

LA4RT deltar i Telefonitesten i 2011.

loggen. Vi burde kommet med i resultatlisten som for seint innkommet logg, eller
med litt goodwill blitt sjekklogg for å minimere tapet av poeng for de øvrige deltagerne. Dette var nok med på å ta siste rest
av lysten fra de fleste testaktive i gruppen
til å anstrenge seg for å skaffe deltagere nok
i den testen, som forøvrig er vanskelig nok
å skaffe operatører i.

LA4YW skrev en artikkel om Trondheimsgruppens contestaktivitet gjennom
60 år på vår hjemmeside, «Vi tester LA2T i
60 år». Der oppsummeres alle tester tilbake
til 1948 da LA8CA ble nr. 72 i NRAU-testen.

Kanskje peppen gikk litt ut av slitne testkjørere? I årene 2010-2013 ble de bare
kjørt 1-2 tester i året, og i 2014 har enda
ikke sesongen helt startet. I 2010 var gruppen med i SAC SSB og CQWW SSB med
henholdsvis 2.dre plass i SAC og en 1ste
plassering i CQWW. I 2011 ble vi nr 2 i
Telefonitesten mens vi i 2012 deltok kun
i SAC SSB som gav en 5te plass. SSB gav
bare en 5te plass mens CW som ble kjørt
fra Frosta gav en pen 1ste plass. I 2013 deltok vi i både SAC SSB og Telefonitesten.
SAC gav en 1ste plass mens Telefonitesten
ble en skuffende 5te plass.

2009: Vi har brukt mye tid på å finne frem
til riktige kontakter i FORF og spesielt
Røde Kors hvor vi nå har kommet på deres
varslingslister ved behov. Vi har to ganger
lånt ut både GPS- trackere og tilhørende
radioer til Røde Kors, samt deltatt på et
møte til FORF og et møte til Røde Kors.
Sambandskomiteen har fått tilført midler i
fra NRRL også i år og det er gode penger
i kassa for å oppgradere vårt utstyr både på
HF og ikke minst på VHF/UHF.
Den eneste formen for øvelse var de testene
som er blitt kjørt i fra LA2T.
De som har vært med i komiteen er:
LA1UW Bjørn, LA6HNA Willy og LA3WAA Tor (leder).

For de mer testaktive kan vi nevne at

Utdrag fra Sambanskomiteen

Plassering/Call/År/Mode/Test/Klasse/Operatører
3. LN2T 2009 SACSSBMM-ONEOpr:LA1UW,LA3WAA,LA4CKA,LA4RT,LA4YW,LB9RE
1. LN2T 2009 CQWW SSB MM-ALL Opr:
2. LN2T 2009 CQWW CW MM-ALL Opr: LA3ANA, LA3WAA
1. LA2T 2009 NRRL-Fylkestest CW C Opr: LA3WAA, LA4RT, LB9RE
2. LN2T 2010 SAC SSB MM-ALL Opr: LA1UW, LA3WAA, LA4RT, LA4YW, LB9RE
1. LN2T 2010 CQWW SSB MM-ALL Opr:
2. LA2T 2011 NRRL-Telefonitest SSB C Opr: LA1UW, LA3WAA, LA4RT
5. LN2T 2012 SAC SSB MM-ALL Opr: LA3WAA, LA3ANA, LA1UW, LA4RT, LB9RE
1. LN2T 2013 SAC SSB MM-ALL Opr: LB9RE, LA1UW, LA3WAA
5. LA2T 2013 NRRL-Telefonitest SSB C Opr: LA1UW, LA3WAA, LB9RE
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LA3WAA og LA6HNA i aksjon.
Øvelse i 2012

2010: Sambandskomiteen har vært representert i et møte med FORF og i et påskemøte hos Røde Kors avdeling Trondheim.
Den ene Sambandskassa med TS-570 og
Alinco UHF/ VHF er nå ferdig, likeledes
så er kassa med UHF repeater i fin stand.
Vi har hatt to øvelser hvor av den ene var
å finne en savnet person, noe som kanskje
ligger litt utenfor hva vi egentlig skal gjøre.
Den andre øvelsen gikk ut på å opprette et
samband på HF og UHF via repeater som
nok ligger mer i hva vi egentlig skal og kan
gjøre.
Gruppen er tildelt kr 15000.- via NRRL fra
Justisdepartementet, og Sambandskomiteen har i år bestått av LA3WAA Tor (leder),
LA1UW Bjørn og LA6HNA Willy.
2011: Sambandskomiteen har også i år vært
i møte med FORF representert ved LA5HIA Jan- Inge. Vi har under året innbudt
til to øvelser. Den ene gikk ut på å sette opp
både Repeater og HH. Den andre øvelsen
gikk ut på prosedyrer som er mer tilpasset

de andre redningsetatene. Begge øvelsene
var innbringende og vi lærte mye, men vi
blir aldri utlært så vi må øve mer.
På slutten av året, eller rettere sagt natt til
2. juledag fikk vi besøk av stormen Dagmar.
Den utviklet seg til å bli en skikkelig orkan
og den lammet flere kommuner på nordvest landet. Gruppen fikk telefon sentralt
fra NRRL og vi klarte å etablere samband
på 80 meter på bare noen få minutter.
Dagen etter fikk vi beskjed om at vi ikke var
ønsket av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane slik at det ble kun et beredskapsnett
med innsjekk hver 4. time. Det stilte opp
3 amatører i fra vår gruppe inntil det hele
ble avblåst. I ettertid så har amatørene fått
en del pr i både TV, lokalaviser og sentralt i
Dagbladet. Vi får se om myndighetene får
bruk for oss neste gang, men da må vi ha ei
beredskapsliste klar.
Gruppen er tildelt kr 20000.- via NRRL
fra Justisdepartementet.
Komiteen har bestått av LA3WAA Tor
(leder), LA1UW Bjørn, LA3XMA Odd
og LA6HNA Willy.
2012: Komitéen har i år jobbet med å få
på plass planverk og mannskapslister.
Det har vært et meget tidkrevende arbeid.
Vi har bygget sammen en ny X-band
link koffert, og masse annet utstyr
er blitt satt sammen og komplettert.
Ellers har vi hatt 2 øvelser, der vi har fått
trent på bruken av eget utstyr og på utrykning. Vi er godt fornøyd med resultatet og
ser samtidig at det vil være bra for alle som
deltar på sambandsoppdrag at de er med
og fikler mere på utstyret så det sitter i fingrene når vi virkelig trenger det.
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Møtedeltakelse FORF 2014.

Vi har også vært representert på en Røde
Kors øvelse som observatører, men fikk
også fremmet vår sak bra der, og vi har deltatt i en storby sambandsøvelse som gikk i
høst, og skal igjen delta på den som går 17.
januar 2013.
Gruppen er tildelt kr 13000.- via NRRL
fra Justisdepartementet.
Sambands komiteen har bestått av
LA3XMA (leder), LA3WAA, LA6HNA
og LA1UW(til oktober).
2013: Vi har i år hatt en øvelse der vi har fått
trent på å montere opp sambandskasse og
70cm portabel repeater. Fortsatt er det en
del trening i montering av utstyr som gjenstår. Bruk av gruppens handapparater og
forbedring av kabler etc. gjenstår å forbedre.
De siste tre månedene av 2013 ble innholdsrike:
22. oktober deltok LA1UW og LA6HNA
på FORF fylkesmøte på Røde Kors huset.
Tema her var å få i gang FORF i fylket etter
et par år i dvale. Det ble bestemt at det skal
gjennomføres et seminar i slutten av mars der
alle medlemmene i FORF presenterer seg.
25. oktober deltok LA1UW på LRS(Lokal
redningstjeneste) øvingsutvalgsmøte på
Politihuset. Tema her var redningsøvelsen som skal være siste fredag i april 2014.
11. desember ble vi kontaktet av Politiet
angående Stormen Ivar. Beredskapsvarsel
ble utsendt pr e-mail til medlemmer i grup-

pen, samt at Fosengruppen ble varslet.
20. desember hadde LA1UW møte med
Skaar, Fylkesmannen, samt Trondheim
Kommunes beredskapsleder på et møte
hos Fylkesmannen angående samband til
kommunene ved katastrofer etc.
Vi har deltatt i noen av storby sambandsøvelsene som gikk gjennom hele
2013.
Vi mottok kr 16000 via NRRL fra Justisdepartementet til innkjøp av sambandsutstyr.
Sambands komiteen fram til oktober har
bestått av Odd LA3XMA( leder), Tor LA3WAA, Willy LA6HNA og Jon LA1ZLA.
Fra oktober: Bjørn LA1UW (leder), Tor
LA3WAA og Willy LA6HNA.
Dette har skjedd hittil i 2014:
27. januar FORF Sør Trøndelag møter
Justisminister Anders Anundsen.
27. januar oppringt av Namsosgruppen om
eventuelt bistand i forbindelse med brann
på Flatanger.
29. januar oppringt av LRS angående hjelp
med samband på Frøya i forbindelse med
lyngbrannen.
07. februar møte med TRD kommunes beredskapsleder Riisem.
11. februar Gruppemøte med samband på
planen.
22. mars. FORF seminar på Røde Kors
huset på Nardo. Deltagere LA3WAA,
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LA5YKA, LA6HNA og LA1UW.
27. mai Sambandsøvelse. Gjennomgang
av oppsett og bruk av X-Band repeater
Kenwood.
10. juni FORF møte i Sør Trøndelag
LA1UW representerer NRRL
Vi har mottatt kr 19000,- fra Justisdepartementet til nytt Pactor modem og X-band
repeater utstyr.
Videre så skal vi arrangere møte for FORF
i Sør Trøndelag onsdag 17. september på
Lialøkken
Håvard har ferdigstilt begge sambandskassene. Det er nå satt inn Switchmode power,
samt egen lader for batteriene. Dette for å
lette tyngden av kassene og ikke minst for
å overlade og ødelegge batteriene.
- Bjørn LA1UW

Info fra Repeaterkomiteen/
Teknisk komite

I 2009 ble det vedtatt å sette opp linkforbindelse mellom LA7RR (Liaåsen) og
Bringen (LA8QR)
Det ble i komiteen bygd om noen UHFsett fra Ericsson (F-605). Disse var i drift
noen år, men er i dag ute av drift pga tekniske problemer. Det ser ut til å være lite
Yaesu-Vertex
VXR-9000

Ruten

behov for linkene.
Vi har fått formell avtale med Forsvaret
(FLO-IKT) om levering av strøm til Ruten. I og med at vi har leietakere i vår hytte
som bruker mer strøm enn oss i vår installasjon, var dette av ytterste viktighet. Det ble
også gravd og lagt ny og større strømkabel
mellom Forsvarets bunker og vår hytte.
Vår repeater på Ruten (R6) som var bygd
av amatører i gruppen på tidlig 80-tall har
gått bra med noen små problemer innimellom. Denne var i sin tid Norges desidert
mest avanserte med dublering av sendere,
mottakere, antenner, og styrelogikk med
mulighet for fjernstyring. Den har vært
holdt i live av komiteens mer teknisk interesserte medlemmer. Når det var over
50 grader i rommet sommerstid tærer det
hardt på elektronisk utstyr. Det er nå skikkelig ventilasjon, slik at den gamle R6 kunne få avløsning etter 30 år!
For 2 år siden ble den erstattet av en ny fra
Yaesu. På slike utilgjengelige siter som Ruten kan det være en fordel med nytt utstyr,
som i prinsippet burde være driftssikkert.
Vår repeater på Liaåsen (ombygd Storno
CQF612, smalbånds mottaker) har stort
sett gått fint. Det har vært en del arbeid
med utskifting til 4G basestasjon der , og
vi har nå innplassering formelt i orden.
I sommer ble repeater på Oppdal (Allmannberget, 1340 m.o.h.) satt opp etter mange
års planlegging. Det er ikke rent lite som
skal være formelt i orden for å få innpass
på en såpass «tett befolket» site med kommunikasjons- og kringkastingsutstyr, men
repeateren på R5 (145.725/145.125MHz)
har et fenomenalt dekningsområde! På
heimveien var det fin mobildekning, til og
med hele veien gjennom Soknedalen! Den
kan åpnes med DTMF *7 eller 1750Hz
tone. Her også står en Yaesu VXR-9000.
APRS-dekningen i Trøndelag burde vært
bedre. Det jobbes med å få satt flere noder
i drift som kan gi bedre dekning. På Vardheia (Rissa, Fosen) er det planlagt en node.
Likedan bør flere av de eksisterende nodene optimaliseres slik at dekningen bedres.
…_._ Stein-Olav
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Bringen i tåke, under LA1UI ved repeateren.

Turer
Foruten den tekniske delen av det å administrere repeatere og noder i gruppen,
så har Teknisk komite vært den komiteen
som naturlig nok har bidratt mest til å få
medlemmene ut på tur. Her er noen klipp
fra enkelte av turene:
På høstparten 2009 ble det arrangert en fellestur for alle med utferdstrang til Bringen,
og med på turen var LA1UI, LA3CPA,
LA3RLA, LA3TMA, LA4YW, LA5HIA,
LA9QFA, LB1KF m/2 harmoniske og en
hobbyfotograf. Formålet var å bytte ut den
gamle repeateren med en ny. Den gamle
repeateren ble behørig fotografert, før den
ble demontert og fraktet opp i dagslys. Ny
repeater og linkskap ble montert, og det
var ikke bare enkelt. Selve repeateren var
i samme type skap som den gamle, og det
ble brukt samme veggfeste. Linkskapet
derimot måtte festes med nye bolter i en
dårlig lecavegg, og det var ikke bare enkelt.
Til slutt hang begge skapene der de skulle,
og alt virket som det skulle.

I 2010 ble det tur både til Ruten og Bringen. Ettersom Ruten er utilgjengelig med
bil, var oppmøtet her langt mindre, bare
tre spreke karer slet seg opp til topps. Det
var LA4UKA, LA5HIA og LA9QV. Repeateren som hadde stoppet opp pga heteslag, ble fikset, PA-trinn ble montert og en
APRS-stasjon ble rigget opp og satt i drift
etter mye prøving og feiling. Derfor ble det
en sen retur hvor den siste biten av veien
ned måtte forseres i ubehagelig mørke på
den kuperte strekningen.
Bringen sto for tur 2 uker senere. 2m repeateren på Bringen ble tatt ned på sommeren grunnet feil. Etter utskifting av en
transistor med periodisk feil i LF-delen, og
innsetting av ny logikk, var den klar for ny
innsats. LA4UKA, LA7JBA, LA9QV og
LA1UI stilte opp, repeateren ble montert
opp, men ting spilte ikke som det skulle.
Etter en stund oppdaget de at senderen
på 70cm linken gikk kontinuerlig. Etter
mye feilsøking ble feilen oppdaget og rettet opp.
I november 2012 dro LA3TMA og LA9QV
til Liaåsen for å få orden på støynivået på
LA9QV på Liaåsen

Allmannberget, Oppdal
fra sin blide side.
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Bringen fra sin gode side i 2012.
R4. Det hørtes ut som datastøy, nesten som
ei «sirkelsag», og var veldig generende. En
kompis av Morten stilte med Toyota Landcruiser, og turen var vellykket og alle kom
vel opp og ned tross snø og glatt føre. Sener,
i januar 2013 var LA3XMA og LA9QV på
Liaåsen med 4-hjulstrekker for å bytte ut
antennen på R4.
Fredag 12. juli dro LB9RE, LA9QV og
Marius Loraas til Ruten for å installere ny
repeater, Vertex Standard VXR-9000E,
levert av Tele-Land, til erstatning for den
gamle. En tur til Ruten er ofte en utfordring i seg selv og med repeater, instrumenter og verktøy i sekkene, bar de ca 1015 kg hver! Etter montering og prøving av
repeateren, ble filtrene justert. Alle måtte
justeres litt før alt fungerte bra og de kunne
vende nesen hjemover.
Turen til Allmannberget midtsommers
2014 er vel den turen det har vært snakket mest om. LA4THA og LB9RE hadde
Allmannberget midtsommers 2014.

vært på Allmannberget i strålende sol den
3. juli for å sondere forholdene, men da tiden kom for å montere den nye repeateren,
blåste det stiv kuling og snøbygene kom
vannrett på toppen 1340 moh. LA3WAA,
LB3AG, LA4CKA, LA9QV, LB9RE og
Marius var med på turen, og utstyret med
skap, stasjon og annet utstyr ble kjørt opp
på to seks-hjuls ATV’er utlånt av Odd Olsen fra Norkring. Antenne og utstyr ble
montert i det svinekalde været, og ekstra
surt var det da ikke alt fungerte etterpå, og
det viste seg at de måtte opp igjen noen dager senere pga en liten feil.

SKYLARK B

I august 2014 arrangerte Trondheimsgruppen en tur til Skylark B for å lokalisere stedets posisjon på GPS og sjekke tilstanden
til plaketten med tanke på beskaffenhet og
evt vegetasjon rundt den.
LA1UW, LA9QV, LB9RE og Jan tok turen fra Tømmerdalen og inn til Herbernheia like nord for Gråkallen. Været var
grått med småyr, men det ble en fin tur, og
plaketten var ikke vanskelig å finne. Det
står eget skilt ved stien, og plaketten var ellers i god stand.
Koordinatene sa at plaketten befinner seg
på N 63 grader 25 min 56.8 sek, Ø 10 grader 14 min 23.4 sek. Det ble ryddet rundt
plaketten før turdeltagerne dro hjem.
LA9QV, LB9RE og LA1UW
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LA2Ts hjemmeside

LA4IC tildeles Æresmedlemskap 23.2.2010.

Nytt æresmedlem

Posisjonen til Skylark B

LA2Ts hjemmeside

I 2009 fikk hjemmesiden en ny og omfattende ansiktsløftning da Knut, LA9QFA
overtok som webmanager etter Kai,
LA3RLA som takket for seg etter 3 år som
webansvarlig. Knut lastet da opp et helt
nytt konsept av dynamiske sider som inneholdt mange nye og forbedrede muligheter
sammenlignet med tidligere.
Knut la også ned et stort arbeid med å
konvertere gamle sider til nytt design, men
kom vel aldri helt i mål med den oppgaven.
Det var utrolig mye stoff, artikler og referater som hadde samlet seg opp fra 1998 fram
til 2009. Og da Knut bad om avløsning i
2012, ble sidene lagt over til Wordpress, et
system hvor man redigerer websiden direkte på net vha PC, laptop, mobiltelefon eller
det man har for hånden.
LA4YW, Liv tok over hjemmesiden igjen,
og startet jobben med atter en gang å konvertere filene til Wordpress. Alt er konvertert fra ca 2009 fram til idag, men mye er
også tatt med helt tilbake til 1998. Pr idag
har 153.959 unike personer besøkt siden i
løpet av de siste 2 årene.

Trondheimsgruppen har fått et nytt æresmedlem. Under generalforsamlingen 23.
februar 2010 ble Wilhelm Dahl LA4IC
utnevnt til æresmedlem av Trondheimsgruppen av NRRL.
Styret ved Ingar, LA4CKA, foreslo for Generalforsamlingen at Wilhelm skulle tildeles æresmedlemskap av Trondheimsgruppen for sin mangeårige innsats for gruppen
og radioamatørene i Trondheimsregionen.
Generalforsamlingen godkjente tildelingen ved akklamasjon.
Wilhelm ble overbrakt diplomet og takket
Generalforsamlingen for tildelingen.
LA2T’s hjemmeside fra 2009-2012 med
LA9QFA Knut som webmanager.
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LA9QV og LA4IC

Oppussing av lokalene

Den 21. september var det nøyaktig 10 år
siden to nye Moelvenbrakker ble heist på
plass i et øsende regnvær, og lokalene våre
ble kraftig utvidet. Det har flere ganger
vært snakket om at huset trengte et strøk
maling, og at ting burde vært gjort med
konstruksjonen ut mot bekken, - faktisk i
flere år. Men i 2014 ble det endelig bestemt
at dette skulle gjøres NÅ.
Arbeidet med å jekke opp yttersiden ut
mot bekken ble tatt under vårdugnaden.
Ved hjelp av en kraftig jekk under jernbanesvillen som brakka hviler på, ble den
løftet ca 10 cm. Vi hadde lagerplass i naboens uthus like ved, men ettersom den skulle
rives, måtte alt ut og bort. Mye ble kastet
og gitt bort. Det ble også ryddet, kassert
og gitt bort en mengde ting og tang ellers i
lokalene våre med tanke på å gjøre lokalene
litt mer tiltalende før jubileet.
Så ble det kjøpt inn 50 liter maling i fargen
Tåkedis, og i løpet av et par uker med gjentatte dugnader var hele lokalitetene dekket
av Tåkedisen :) Men det var ikke nok... Vår

LB1KF inne,
LA1UW ute.

energiske leder syntes det var på tide å friske
opp litt inne også, så nok en drøy uke gikk
med til å male stue, gang og sambandsrom
med lyse og varme farger, samt gi takene et
strøk, og hvitmale alle tilhørende dører.
50 liter «tåkedis» var ikke nok til å dekke
alle flater ute 2 ganger, slik at baksiden nok
vil trenge et strøk til. Men resultatet ser nå
strålende ut, for ikke å snakke om innvendig. Der er det blitt ryddet og vasket, ny
overheadprosjektor i taket har vi fått, og
varmepumpe på stua er oppmontert for å
gi behagelig varme i lokalet.
De som deltok ute og inne under malingen var: LA1TLA, LA1UW, LA3WAA,
LA4CKA, LA4IC, LA9QV, LA9TK,
LB1KF, LB9RE og Morten (lb1kf ’s OM).

Jubileumskomiteen...

...senere omdøpt til Jubelkomiteen, har
bestått av: LA4YW Liv, LB1KF Helene
og LB9RE Håvard, med god bistand fra
LA3WAA Tor og LA1UW Bjørn.
Trondheim 27-9-2014 de LA4YW.

LB9RE inne og
LA3WAA ute.
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Silent Keys...

Det er alltid med sorg vi bringer info om
kjente og kjære medamatører som har
lagt nøkkelen til side for siste gang, og de
siste 5 årene har vi måttet se 3 av dem gå
bort.
LA8CD, Johan Brobakk sovnet stille inn
tirsdag 27. august etter kort tids sykdom,
82 år gammel. Johan var en meget aktiv
støttespiller for Trondheimsgruppen i en
årrekke i mange ulike verv, og i 2003 ble
han tildelt gruppens æresmedlemskap
for sin innsats. Mange vil huske Johan
for sitt fantastiske humør og hans evne
og innsats for å hjelpe alle som trengte en
håndsrekning.
Johan startet sin tekniske utdannelse i
1946, men radioamatørlisens ble det ikke
før i 1952, – da hadde han allerede vært
medlem av NRRL og den lokale gruppen
i et år. Han har vært en drivende aktør i
all virksomhet i gruppen i en årrekke, og
hadde en stor teknisk kompetanse som
alle fikk nyte godt av.
Johan var svært aktiv på HF, helst på
CW med god gammeldags håndpumpe
helt til det siste. For oss som fikk gleden
av å jobbe sammen med Johan er det nå
blitt et stort tomrom.
LA9MB, Egil Steen gikk hurtig bort,
28. september, 84 år gammel. Egil var en
solid grunnpilar for Trondheimgruppens
virke i en hel mannsalder, og vil bli dypt
savnet av alle som fikk den glede å stifte
hans bekjentskap.
Som radioamatør var han engasjert i det
aller meste, og var den fødte leder og
toastmaster ved alle arrangementer og
større begivenheter i gruppens regi. Foruten å lede gruppen gjennom mange år,
var han også medlem av HQ en periode,
og jobbet aktivt som kontaktperson for
LA5LGs Hjelpefond fra 1969 og fram til
dens nedleggelse i 1999.
Egil var svært opptatt av DX og medlem
av Trondheim DX-club. Telegrafi var

hans hjertebarn, og han var i mange år
lærer på radioamatørkursene i gruppen
og sensor for P&T i Trondheim.
Egils interesse for radio strekker seg langt
tilbake, og i 1955 ble han kåret til den
første Norske og Skandinaviske mester
i Radio Peile Orientering. Han var svært
opptatt av samband generelt, og jobbet
aktivt for at radioamatørene skulle bli en
aktiv del av nød- og katastrofesambandet
i Midt-Norge.
Han hadde mange ærefulle verv, bl.a i
Ordenskollegiet av Den Gyldne Nøkkels Orden, og i 2002 ble han det første
æresmedlemmet av Trondheimsgruppen
på grunnlag av sin innsats.
Vi i Trondheimsgruppen kjente Egil best
fra hans radiointeresse, men han var også
meget interessert i alt som hadde med
geologi å gjøre, og var en ivrig steinsamler. Denne interessen ble også kombinert
med noen av hans omfattende reiser til
fjerne himmelstrøk. Og vi fikk nyte godt
av hans kåserier i etterkant.
Egil vil bli dypt savnet av alle i Trondheimsgruppen.
LA8NC, Kjell Moxness gikk bort 15.
april 2014, 87 år gammel. Kjell var en meget aktiv radioamatør med spesiell interesse for CW, og da spesielt lave effekter.
Kjell var med på alt som foregikk i gruppen i en årrekke, og har vært innom de
flest styreverv og oppgaver i gruppen
bortsett fra ledervervet. Han var sammen
med Egil Sten ansvarlig for oppsett av
vår første mast på Leirbrua, og var aktivt med under bygging og utvidelsen av
brakken vår der.
Kjell var også kjent for å være en ivrig frimerkesamler, og han drev egen radio- og
TV-forretning i Mo i Rana før han flyttet
til Trondheim.
De siste årene var han mye plaget av sykdom, men han fortsatte med sin CW nesten til det siste.
Tre markante amatører er borte fra gruppen, og vi lyser fred over deres minne.
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Formenn / Ledere i Trondheimsgruppen 1939-2014
Periode Call
Navn
---------------------------------------------------1939
LA1GA Bjørn Rørholdt
1946
LA9Q Per Øfsdahl
1947
LA9Q Per Øfsdahl
1948
LA1VA Kjell Reinskou
1949
LA1TB Ivar Arnljot
1950
LA1TB Ivar Arnljot
1951
LA2TC Finn Berg
1952
LA2TC Finn Berg
19531) LA2PC Arne M. Skanke
1954
Olaf Fjukstad
1955
LA1VA Kjell Reinskou
1956
LA1NC Knut Aasen
1957
LA2LD Odd Pettersen jr
1958
LA7LC Ankjell Skagseth
1959
LA9MB Egil Steen
1960
LA9MB Egil Steen
1961
LA1IG Thor Grande
1962
LA1IG Thor Grande
1963
LA9MB Egil Steen
1964
LA9MB Egil Steen
1965
LA2JI Bjørn Haave
1966
LA2CJ Johansen
1967
LA1EI Petter Brækken
1968
LA1EI Petter Brækken
1969
LA4VF Trygve Meltzer
1970
LA4VF Trygve Meltzer
1971
LA3VK Øistein Grønlie
19722) LA3PK Jan H. Larsen
1973
LA7JO Stig Lindblom
1974
LA3IF Edmund Holmgren
1975
LA7JO Stig Lindblom
1976
LA6FM Petter Hesselberg
1977
LA6OT Geir Spachmo
1978
LA2AD Halvard Torgersen
1979
LA9BV Tore Kristoffersen
1980
LA1VA Kjell Reinskou
1981
LA6GQ Tormod Øyen
1982
LA8LA Arne Lie
1983
LA8LA Arne Lie
1984
LA1UI Ottar Mosseby
1985
LA8GE Karl Georg Schjetne

Periode Call
Navn
--------------------------------------------------------1986
LA7JBA    Rolf Jakob Krog
1987
LA3ECA    Astrid “Lille” Moe
1988
LA8CD    Johan Brobakk
1989
LA4BM    Eric Sandnes
1990
LA4BM    Eric Sandnes   
1991
LA9MB    Egil Steen
1992
LA9MB    Egil Steen
1993
LA9SFA    Lars Samdahl
1994
LA9SFA    Lars Samdahl
1995
LA3MJA    Odd Solberg
1996
LA5HIA    Jan-Inge Jenssen
1997
LA5HIA    Jan-Inge Jenssen
1998
LA4YW    Liv Johansen
1999
LB1BC    Torstein Fredriksen
2000
LB9YD    Per Ragnar Mortensen
2001
LA3WAA   Tor Pettersen
2002
LA3WAA   Tor Pettersen
2003
LA3WAA   Tor Pettersen
2004
LA3WAA   Tor Pettersen
2005
LA9PX    Arthur Bergan
2006
LA9PX    Arthur Bergan
20073) LA9QFA    Knut Bersås
2008
LA9SFA    Lars Samdahl
2009
LA4CKA    Ingar Horrigmo
2010
LA4CKA    Ingar Horrigmo
2011
LB9RE    Håvard Nasvik
2012
LB9RE    Håvard Nasvik
2013
LB9RE    Håvard Nasvik
2014
LA3WAA   Tor Pettersen
1) LA2PC ønsket å bli fritatt som formann i
september 1953, og LA5GD overtok ut året.
2)

LA3PK var forman fram til 1/8-1972
da han flyttet fra Trondheim på grunn
av skolegang, og LA8HK overtok
som fungende formann ut året.

3)

LA9QFA frasa seg styrevervet i september 2007, og LA3XMA overtok som fungerende leder ut året.         

Kilde: ‘Amatørradio’, NRRLs kontor, ‘QSP-Trøndelag’.
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