Trondheim

Tønsberg
Tønsberggruppen har vært på sin årlige øytur og den ble
som vanlig lagt i Ramsholmen ute i Oslofjorden. Siden
antall deltagere var noe begrenset, ble det ikke tatt med
så mye utstyr som planlagt, men noe fikk vi samlet
sammen. Hva sies om: VHF; FT221, Nag 144XL, 8 elm
Q. quad RingoRanger- UHF; Ic402, ~icrowave
50W,
16 elm. yagi, 23 cm transverter, 23 elm. yagi - Ic 202
13cm transverter, 70 cm parabolantenne - Hf; TS 820,
20 meter longwire. Den var forøvrig enten spent ut over
en kl& 20 m over vannet, eller trukket opp med drager
når vinden tillot det.
Forholdene slo dessverre ikke til den helgen, men
noen fikk vi da skremt opp fra QRM'en. Her er de beste
qrb'ene på: 2m -F042F = 534 km - 70cm - EP1OF =
369 km - 23cm - ER49c = 200 km - 13cm - Fl72H =
21 km.
Neste år vil vi forsøke å ha separate HF, VHF, UHF og
SHF telt, da det viste seg at alt inne i ett telt, var for mye
selv med flittig bruk av headset. I år var det ikke samlet
så mangeamatører, selv om værgudeneviste seg fra sin
beste side, så man må kanskje spørre seg om vi radioamatører er vanskelige å få ut av schaken hjemme?
God DX høst de LAlT
LA5KX

+

Trondheimsgruppen av NRRL har forlengst startet med
forberedelsene til neste års generalforsamling. De forskjellige komiteene er utnevnt og en rekke personer er i
arbeid for å få awiklet generalforsamlingenpå en best
mulig måte.
For selve møtet og oppholdet har man valgt det vel ett
år gamle Mullerhotellet på Heimdal- omlag 7 km sør for
Trondheim sentrum. Hotellet er byens nye landemerke,
og vi kan love de tilreisende en fantastisk utsikt fra 15.
etasje. For de som ønsker å bo på Mullerhotellet, kan vi
nevne at alle 128 rom har bad/dusj, telefon, farge-TV og
-vanlig radio.
Selve generalforsamlingen, med NM i RPO, vil bli
avholdt i-dagene 3., 4. -q 5. august 1984. Trondheimsgruppen vil jevnlig bringe informasjoner om generalforsamlingen, og inntil da: Vel møtt!
LA9GY

+

Lederne av hovedkomiteen, -2JI Bjmn og -9MB Egll, insker
vel miti til ~leneralforsamlinfaen1984, som skal avholdes i
~ u l l e r h o t e ~ieTrondheim.
t
(Foto: -9GY)

-

Etter en iang natt gryr dagen. LAiTpd fleldday i Oslofiorden
FT63c

330

Fra det aller fimte m t e t i h&. Fra v.: -9GV, -8GE. -3VAA,
-9GV, -2QU, -1Ui, -1VA. Foran fra v.: -2J1, -7JBA, -8i.A.

AMATDRRADIO NOVEMBER 1983

3. Mark= 1700Hz, Space= 1275Hz
De samme tonefrekvenser som for SSB brukes også
for FM.
Den tidligere IARU region datakommunikasjonsstandard:

4. Mark=21 OOHz, Space=1300Hz.
Denne er henholdsvis pluss og minus 25Hz forskjellig
fra 850Hz RlTY-standard, så det faller vel mest naturlig
å bruke samme standard for RlTY og data, så blir det
enklere utstyr uten kvalitetsforringelse.Jeg håper vi kan
unngå å lage flere nye standarder uten at det skulle være
noen konkret berettigelse for det.
Om en skulle mene at noen nve standarder er nødvendig bør en kjenne teorien så Qodtat en ikke foreslår
shift som teoretisk er for små til hastigheten, som kjent er
praksis alltid dårligere enn de teoretiske beregninger.
73 de LASAK Jan-Marin

Trondheim

Det finnes for tiden ikke IARU Region I-standard for
datakommunikasjon. Den du nevner ovenfor (4) forelå
som forslag, men ble aldri vedtatt. Emnet er satt opp på
årets Region I-konferanse.Dine momenterer bragt frem
under NRRL's forberedende saksbehandling, og vil bli
bragt videre i den grad det er nødvendig. Jeg tror imidlertid ikke at det er særlig uenighet på disse punkter.
LA9YF
Bjørn Haave, LA2J1, formidlet kontakten under kombinertløpet den første VM-dagen.
Foto: LA9GY

Wkwjere ved &re&generalfwamlingvil selvfiaigeiii
få benyttet dat& postkafitorst @tempelet,men far $i
dekke de ikke-dehagendes ev. mska om stempel og
konvolutt, vil Trondheimsgruppen selge disse.
For konvolutt,frimerke og stempel er det satt ert pris
på kr.
KonvdwtttBnvil da ka generalforsamlingens

m,-.

Trondheimsgruppen av NRRL deltok aktivt i det nylig
awiklede VM på ski for junior, som gikk av stabelen i
Trondheim 2.6.februar. Sambandet gikk mellom rennkontoret og de forskjellige arenaene, og hovedsakligvar
det transportoppdrag som ble formidlet av de trønderske
radioamatørene. Men selvfølgelig var det et utall forskjellige oppdrag som dukket opp, ofte svært uventet.
Trondheimsgruppen, med LA9MB Egil Steen i spissen,
hadde lagt opp sambandet på2-meter, og det så ut til å
fungere svært tilfredsstillende. Foruten det vanlige 2meter utstyret, hadde man også direkte radiokontakt
med drosjesentralen i Trondheim. Det var omlag 10
amatører som deltok i oppdraget.
LA9GY

Porsgrunn
Porsgrunngruppe av NRRL avholdt årsmøte 19.1.l
984.
Årsberetning og regnskap for 1983 ble vedtatt uten
bemerkninger.
Det nye styret fikk følgende sammensetning:
Formann
Viseformann
Sekretær
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Bilder fra
Foto: LASYF

1. NRRL's flagg utenfor hotellet markerer at det er her del foregdr.

2. Spente RPO-løpere venter pi4 startskuddet fra WJI,Bmn.
3. Arild, LAPEX, og XYL var en tur hjemme i Norge. Arild er kanskje

bedre kjent som 3X4EX.
4. LASMB, Egil, hovedansvarlig for hele arrangementet, her med sin

heyakhrelle prolog før middagen.
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Trondheimsaruppen av NRRL avholdt generalforsamling2211

-

fremmøtte. 19 stvremøte; e; holdt. ~edlemiiall:104.
QST har vært sendt søndager over R3 eller R6 og gjennomsnittlig 35 har sjekket inn etterpå.
Gruppen leieddisponerer flere rom i huset til et idrettslag, og
regner med inntil 22 møter i året.
Gruppen har en rekke komitber som skal ta seg av: Mateprogrammet, RPO, tester og diplomer, sambandsoppdrag, repeatere, BCI-TVI, rekruttering, data- og byggeinteresser.
Sambands- og repeaterkomiteene har vist seg særlig aktive.
Med LA9MB som leder og i de fleste tilfeller organisator har
sambandskomit&en stått for 8 oppdrag, fra rent lokale, til Junior-VM på ski en hel uke, samt alarmøvelser. Det er utarbeidet
varslingsplan i samarbeid med politiet.
Repeaterkomitben har gjort et krafitak da R6-stasjonen ble
satt opp på Ruten (ca. 70 km SV for Tr.heim). Selv om det er en
del -huller* som man senere håper å få rettet på, har den god
dekning på Nordmøre og Trøndelag. - R4 på Hommelfjell (sør
for Røros) går med redusert effekt, men vil bli forbedret i 1985.
Komiteformenn: LATJO, fra høsten 84: LA7W.
BCI-TVI komiteen melder om 2 oppdrag utført med godt
resultat.
Rekrutteringen er et stadig tilbakevendende problem. Rekrutteringskom%&ensatte opp forslag på en del' ungdoms- og
videregående skoler samt i en del firmaer. 25 interesserte kom
til en kombinert informasjons- og kurskveld, hvorav 14 ble med
på morse- og teorikurs* Det ordnes med <<fadderskap»
til de
som er interessert.
Arrangementskomiteen for NRRLs generalforsamling under
LA9MBs ledelse løste sin oppgave på en utmerket måte, og har
hentetmeget ros for det. (Av plasshensyn henvisestil referatfra
gen.fors. når det gjelder detaljer.)
Som et slag mål for radio-aktiviteten kan nevnes at QSLman. LA9PX har mottatt ca. 37,9 kg QSL-kort og sendt ca. 46
kg.
Innenfor Trondheimsgruppen utfolder Trondheim DX Club
(formann LA7JO) stor aktivitet på DX- og contesifronten, med
bra plasseringer på både innenlandske og internasjonale utester*. TDXC's HF-aktivitetpokalble tildelt JW5NM for 1983.
Til nytt styre ble valgt: LA8GE formann; LA7W, LA3ECA,
LA1Ul styremedlemmer; LA7PBA. LA1VDA varamenn;
LASMB, LA1NC revisorer.
Utdrag V I M A D

Sandefjord
Året 1984 må sies å ha vært et godt år for Sandefjordgruppen.
Vi har hatt en Sten økning i medlemstailet til 61 medlemmer. Av
disse har 54 A-lisens, 3 B-lisens og 4 ulisensierte.
Det er avholdt 18 medlemsmøter og 6 styremøter. Gjennomsnitlig fremmøte ca 15. Det har vært godt fremmøte ved siste
møte fm sommerferien, samt Julemøtet.
Vi har hatt følgende temaer på 5 av våre meter: Demonstrasjon av signalgenerator, amatør-TV, antennekablerlkoaksialplugger, antenner/SWR forhold og førstehjelp.
Sandefjordgruppenhar hatt 8 sambandsoppdragi 1984. Det
er vesentlig idrettcarrangementer som vi har deltatt i. Våre
oppdragsgivere har vært godt fornøyd med innsatsen og kvaliteten av vårt arbeid. De ulike arrangementene har vært: Sandefjordsrennet. Runarennet, Kodalmila, Karidilten, Dølebakken
rundt, Sandefjordsløpet, Nordisk Mesterskap i Presisjonsflyving og Racerbåtstevne.
Det mest omfattende sambandsowdraaet vi hadde var
Nordisk Mesterskap i ~resisjonsffyvir;~.He; matte vi benytte
remater. w vi hadde 2 rneldewster i Østfold.
1' forbindelse med f arid ilt en' hadde vi også N-overføring
(amatør N)fra 2 steder ute i løypa. I målområdet ble det
plassert monitorer hvor deltagerne og andre kunne følge med.
TV-overføringenevåre har falt i god jord og har blitt særdeles
populært. Primus motor for dette er LA4WN som har bygd opp
et imponerende anlegg til dette formålet.
Speiderne har vi også hjulpet i 1984 i forbindelse med Jambore on the air. LABYQ sto for denne jobben. Det ble sendt fra
Speiderhytta.
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Mo i Rana
Trandere med skikkelig innsats
Under den siste CQ WW SSB-Contesten som ble avholdt siste helga i oktober, ydet trønderne en s k i e l i g
innsats. Fra Stig, LA7JO's qth ble det arbeidet skikkelig
under hele den 48 timer lange testen.
Så vidt det vites i skrivende stund, ble det fire mann
sterke laget best i Norge.
Med på laget var LA2TO Kai, LA1BFA Magne, LA7JO
Stig og LASTCA Frode. De fire stilte i klassen multiopr,
single transmitter med call LA7JO.
Av utstyr kan nevnes Yaesu W980 og FT-1O1ZD,
begge med PA. 6-el. trebånds beam KLM KT-34XA.
5-el. monobeam 15 m., 3-61. monobeam 40 m., 5bånds
atrapped vertical, dipol for 80 m og 1-el. deltaloop for
LA9UY
samme bånd.

Norsk Radiohistorisk
Forening
~mttmie~-~ntrum.o1~~siol

Forhlstorle
Ettersnart 80 år med radio iNorge var tiden moden for å
se denne del av teknologien i historisk sammenheng.
Det var behov for en forening hvor vi med interesse for
denne del av teknologihistorien kunne møtes. Den 15.
november 1979 ble foreningen stiftet av 8 entusiastiske
menn.
Formål
Norsk Radiohistorisk Forening er en idealistisk forening
med formål å srake å bevare, og sette i stand gammelt
radioutstyr som har og vil få historisk interesse. Foreningen er åpen for nye medlemmer, privatesom firmaer.
Vi er takknemlige for utstyr og materiellsom kan hjelpe oss å bevare norsk radiohiarie for ettertiden.
AMATØRRADIO FEBRUAR 1986

Etter innbydelse fra storumanog Tæmaby radioklubb
dro en del av gruppas medlemmer til Hemavans høgfjellshotell fredag 15. november. Det var iAlXL,
LA3ZEA. LAGWU, LA7IBA, LA8PI og LAgTW, 2 stk.
også medsine respektive. Ellersvar og& 3 stk.fra Bode
med, det var LA1UG, LA3GF og LA7FD og fra Mosjøen
var selvfølgelig LA3ZK med.
Etter å ha blitt ønsket velkommen av den svenske
klubbens sjarmerende formann SM2NLC Marie var det
orientering om klubbens virksomheter og lysbilder fra
deres repeater. Deretter var det servering - reker med
tilbehør. Og tilslutt dans til langt på natt.
Hjemreisen foregikk på ettermiddagen. Det var en
særdeles vellykket og hyggeligsammenkomst, som den
svenske radioklubben skal ha all ære av, og vi håper at
det skal lykkes for oss å arrangere noe lignende neste
gang.
LASTW
Foreningen er direkte tilknyttet Norsk Teknisk Museum og har et nært samarbeide med Forsvarsmuseet.
De fleste møter holdes på Teknisk Museum og alle
medlemmerhar gratis adgang der når museetforrmrrig er
åpent.
Hvis du/dere skulle ha noe som kunne være av interesse for vår forening, eller onsker medlemskap, ber vi
deg/dere vennligst ringe en av følgende kontaktpersoner:
Oslo (02):
Tore Moe 60 50 90 jobb, Arnfinn Manders 56 58 08 privat, Jens Haftorn 52 10 32 privat, Tor van der Lende
41 32 70 jobb eller 42 39 89 privat.

Bergen (05):
Stein Torp 32 74 72 privat.

Trondheim '(07):
Jørgen Fastner 59 21 i 7 jobb.
Tromsa (08):
Kjell Sundfær 38 65 86 jobb eller 38 43 13 privat.
63
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Nordata-87 ble avholdt i Trondheim i tiden 15. 18.
juni og samlet ca 1800 deltagere fra flere land. På
programmet sto b1.a foredrag og marter, utstilling og
også en fremvising av hva Trondheim hadde å by på
av severdigheter.

-

skaffe nok operatører til å kunne gjennomføre oppdraget, men han hadde et svare strev for å få dette til.
Imidlertid skulle det være grunn til å tro at dette ikke
skulle bli så vanskelig for fremtiden ...Tilbakemeldingene fra de som deltok var udelt positive dette hadde
vært virkelig moro! Operatørene skulle nok også greie
å dra andre med seg ved fremtidige og kanskje også
større oppdrag.
Arbeidet med å organisere det hele, var den største
og vanskeligste jobben, kjøreplan skulle settes opp
-vakter tildeles i henhold til den enkelte operatørs henforhandlingene skulle
syntagen til øvrig arbeid 0.1.
gjennomføres, program skaffes tilveie, utstyr etc etc.
Listen skulle vel omtrent ble endelras, og det meste av
dette ble altså utført og det hele overvåket av -9MB.
Det som senere fulgte var vi flere til å ta oss av, og derved ble dette også lettere å utføre. Montering av utstyr med antenner, ble på Royal Garden Hotel utført
av 6REA Jon Rindøyen, 40FA Torfinn Horn og 2AFA
Jon Kjærem. Her ble det brukt følgende antenneutstyr; 1 halvbølge Ringo med en 4 meter høy mast som
ble .plantet. i nærliggende blomsterpotte og en 518
magnetfotantenne som ble plassert på taket av hoved-glassbyggningen. Denne fikk en coax nedføring
gjennom en luftluke med en RG213 ført ned langs en
søyle. For å få dette opp, måtte en vinduspusservogn
som var montert på skinne oppunder glasstaket benyttet - og denne kunne opereres i de tidlige morgentimer, mens lobbyen var folketom. 40FA, som måtte dra
vognen med håndmakt da han skulle opp, rapporterte

-

-

I denne forbindelse hadde Trondheimsgruppen fått
oppdrag med VIP-transport og samband. 10 biler ble
stilt til rådighet av Hell Bilservice ds, hvorav 6 ble utstyrt med radio av amatørene og ble operert av disse.
De øvrige 4 uten radio ble kjørt av studenter. Basestasjonen LC2UY og LC2UZ ble lagt til henholdsvis NTH
og Royal Garden Hotel, og operatører ved disse stasjonene var:
W F A Jon Kjærern
LA40FA Torfinn Horn
LA4BM Eric Sandnes
LA1BFA Magne Mæhre
Et meget stort arbeid var lagt ned for å få oppdraget til å fungere smertefritt. LA9MB Egil Steen, formann i Sambandskomiteen, greide atter en gang å

etterpå at han synteU dette var relativt pussig - fordi
vognen
noe forferddigl Gjestene fikk nok en tidl i vekking mens denne var ibruk!
De på fomabid forventede problemer med hensyn til
fornoldene, pga Royal Gardens bygningsmessigesal-

konstniksjon (skjerming), oppsto ikke, og sambandet
g i l d c m
Besestasjon NTH fikk iA2T's 2m-stasjon og ytterligereenstasjonvaribnikforåkunnedeW<e2~ekvenser, R3 og 145.blank Desverre viste det seg ganske
snart tit vi hadde en ~hmtrenge~
på 145.blank der
ulgente personer moret seg med å forstyne sambandet med plystring, hvisking og div. andre lyder. Dette
fatte faktisk til at vi måtte *fte kekvens;da gjentatte
oppfordringer om H gå av frekvensen ikke ga positivt
r d t a t . Frekvensen 145.575 Me tatt l bruk i stedet,
og etter dette fungerte sambadet perfekt. Til dette spesielle oppdraget ble innkjøpt 6 magnetfatantenner med
kabel og plugger, tilkoblingsstykke t11 sigarettenneruttak, samt NRRCs selvklebende reklameskilt for sambandstjenesten. Disse ble så montert på magnetfolie,
for lettvint å kunne benyttessenere. En samlet investering på ca kr !%W,-. Vel anvendte penger med tanke
på fremtidige oppdrag. Honorar for oppdraget bebp
seg til kr 12.000,-, som er et meget kjærkomment tilskudd til kassen. Med take på antall timer nedlagt i selve oppdraget, skulle en rask utregning gi et tail på ca
450 timer. Til slutt; en varm og god takk til alle som
gjorde dette mulig: 9MB/Egil- 6HFArynjuff %DlArne
2JVBjm 1UVOttar 7JBA/Rolf4KGiAsbjram
1KFAIAmljot SCB/Arne 6RWJon 7RJ/Odd - 20GAn<risun (nylisensiert, 1 uke gammel lisens)(TØFF
DAME!) 9SFA/Lars - 9lY/f3jm 9W/Fioti 9BV/Tore
- 2JWnge 6 S M t e i n og 3ECAlLille.
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Oslogruppens Morokulien
Meeting 23J24. mai 1987

-

Lardag 23. mai oppeant med en smak av s o m m e r ,
i en til da regntung vår og fotsommer på 0stiandet.
Tradiionen tro, klaffet været med Oslognippeiis utfart til Mopkulien.
Far de fieste hadde installert seg, hadde Chrisaan
OQ)vært ute og lagt Iieypa for Oslomesterksapt
i RPO. Selve O $ l o m e s t ~ p egår
t på 80-meter. Men
Christian hadde også lagt en larype for de som vilte p m
ve seg på VHF-peiling. Så lørdagen bie en meget travel dag for løperne.
Vi andre benyttet tiden til stiile og rolig å prate hyggelig med kjente. Etterhvert ble sulten så påtrengende
at det ble om å &re å få fart på grillene.
Da 2-meterlrapet var avklart, samlet interessen seg
om Christian og hans resultatiister. For ~Oslo-patdotemvar det hardt å se at senionnesterskapet ble wnndet av en sprek herremann fra Tasberg.
Resultatene i Oslomestemkapet ble:
1t11 min00sek
Senior:
LAGKCA
Svein
l t l 1 min30sek
LA1KP
Øivind
LA50M
Steinar
1 t 12 rnin20sek
DUST
Stein
lt14mhiWsek )
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Identifikasjon ved TCPIIP
sendinger
fra LA5DI, Manager Digital Mode

Forskriftene for radioamatører sier at vi bare kan sende i
klartekst over en radioamatørstasjon. Er nå sending med
TCP/IP protokoller over Packet Radio sendinger som kan
i hht. radioamatørforskriftene?
betegnes som <<klartekst,>
Husk også at samme spørsmål kan reises når binærfiler
overføres f.eks med YAPP protokollen. Problemstillingen
er ikke ny, det samme ble diskutert da vi begynte å bruke
AX.25 på HF og VHF båndene. Opprinngelig ble det søkt
spesielt om tillatelse til å benytte AX.25 på 80m båndet.
Sendinger i AX.25 er nå akseptert som klartekst fordi:
1) Alle kan med en TNC lese i klartekst hva som går over
kanalen.
2) Alle kan kjøpe eller kan få tilgang til AX.25 utstyr.
Dette betyr at andre radioamatører og Televerket kan monitorere den rene AX.25 trafikken.
Forsøkene med TCP/IP viser at TCP/IP pakkene er
mindre lesbare enn rene AX.25 pakker fordi bare en liten del av informasjonen i pakkene kan identifiseres
som klartekst. Når det kjøres remote og en PC er fjerntilkoplet en annen maskin, er det meget lite som kan
identifiseres. Spesielt er det irriterende med informasjon (bytes) som tolkes av TNC som spesialtegnene i
ASCII alfabetet. Disse spesial eller kontrolltegnene skaper alltid <<krøll.i forskjellige terminaler og terminalemulatorer.
TCP/IP kan nå bare benyttes på IBM-PC og med en
spesiell variant avTNC programmet. Utstyret er allment tilgjengelig, med det er få radioamatører som har
tilgang til IBM-PC eller etterlikninger av IBM-PC. TCP/
IP tilfredsstiller derfor bare delvis kravene til klartekst.

1

For at en skal få TCP/IP akseptert som en standard protokoll tilsvarende AX.25 for norske radioamatører. forutsettes derfor at en i begynnelsenviser «aktsomhet.
overfor andre radioamatører og overfor Televerket som
skal kunne monitorere vår trafikk.
Aktsomhet betyr at:
1) En tilkjennegir at en benytterTCP/IP når en sender.
2) Informerer andre om bruk av frekvenser og tider for
sending.
3) Tar hensyn hvis andre mener å bli forstyrret.
4) Deler erfaringene med andre gjennom meldinger/
artikler i AR eller IAPRG nytt.
5) En opptrer og sender slik at Televerket kan monitorere.
Spesiell identifikasjon i AX.25 før sending er upraktisk,
men jeg vil fremdeles forvente at en tenker over hvordan de som bruker TCP/IP kan tilfredsstille pkt. 1-5
ovenfor. Mitt forslag til hvordan en skal forholde seg
ved bruk av TCP/I P er:
1) En holder seg til en frekvens og bruker f.eks bare
IA5PR.
2) Beacon anvendes på frekvensen for å informere om
TCP/IP.
3) Dere åpner en spesiell infofil når dere starter slik at
alle som lytter på kanalen kan monitorere denne.
4) Info sendes ut gjennom BBS'ene om hva som er
igang.
TCP/IP er i grenselandet for det tillatte og det er lett å
erte på seg andre radioamatørereller Teledirektoratet
slik at det blir en Televerksak av disse eksperimentene,
og derved muligens restriksjoner på eksperimenter
med nye protokoller eller i verste fall et forbud.

Trondheimsgruppens nye
QTH

Gruppen har i flere år leid lokaler hos Tiller Idrettslag (Flotten). I Iøpet av 1986 utviklet forholdet til huseieren seg slik
at gruppen valgte å se seg om etter nye lokaler. Styret
henvendte seg til Kommunen, Forsvaret og Sivilforsvaret.
Vi møtte stor velvilje overalt, men ingen hadde egnede lokaler å tilby. Sivilforsvaret tilbød en tomt for en ~midlertidig,, brakke, og etter en nærmere diskusjon på et medlemsmøte og i styret - gikk vi inn for å bli herre i eget hus.
Gruppens antagelig største tiltak i dens snart 50-årige
historie ble derfor brakkeprosjektet på Leirbrua. Til å ta
seg av dette utnevnte styret en komite bestående av
IA9GV Kjell, LA2QU Bjørn og IA7JBA Rolf, med førstnevnte som formann.
Passende brakker ble oppsporet på Orkanger, og ialt 3
stk. ble innkjøpt, og i november ble de første spadetakene
tatt på Leirbrua, da fundamentet til brakkene ble satt opp.
27. november ble brakkene satt på plass, og i Iøpet av
romjulen ble det siste flyttelasset fra Flotten tatt. I den måneden som gikk ble en enorm innsats gjort på Leirbrua.
Nevnes kan b1.a. at i tillegg til oppsetting av fundament,
ble det ufført et større arbeide med taktekking, igjenkledning, isolering av en døråpning, innlegging av strøm, legging av gulvbelegg osv.

Brakkene

grunnen.
Foto: A. Mc

L.-,8(

2. januar var det en større dugnad som rydding og møblering, hvor b1.a. kjørebordet ble satt på plass. Noen dager
senere kom også en vertikal for 144 MHZpå plass slik at
LA2T ble QRV. Man håper at en dipol skal være på plass
som et provisorium for HF inntil mast og beam blir montert i Iøpet av våren/sommeren 1988.
En brakke er midlertidig lagret i Børsa, og vi håper forholdet til Sivilforsvaret kan utvikles positivt på en slik måte
at denne kan komme på plass på Leirbrua ved en senere
anledning. Komiteen har allerede lagt planer for hvordan
denne bygningsmessig og bruksmessig i så fall må settes
OPP.
De eneste tjenester som er leid er transport av brakkene
fra Orkanger til Leirbrua. Alt annet arbeid er nedlagt i form
av dugnad. Vi renger med at over 300 arbeidstimer er

i%E!E!P
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brukt i tillegg til all tiden som er gått med til transport og
planlegging. LA9GV Kjell har vist en ukuelig vilje til å stå
på og få alt til å klaffe!
De som har jobbet direkte med det bygningsmessigeer:
LA1Ul Ottar, LA2QU Bjørn, LA2WAA Tor, LA7JBA Rolf,
LA7RJ Odd, LA8CD Johan, LA8GE Karl, LA9GV Kjell,
LA9MB Egil og LA-M Roar. Itillegg har LA4BM Eric, LA4VGA LA4UGA Inge og Børge (far og sønn) og LA7EC
Hans vært med på flytting etc. Det er komiteens håp at
aklubbhusetæ, (LA2T for første gang i eget hus) blir flittig
brukt av medlemmeneslik at alt arbeidet som er nedlagt
ikke er forgjeves.
Skolesjef Harald Samstad i Sivilforsvaret har vist seg
som en meget god venn av gruppen, og vi er ham stor
takk skyldig. Det er skrevet en avtale med Sivilforsvaret
som dekker de behov vi har for tomt, antenneplassering,
parkering, lager 0.1. Nå ser vi frem til et rikt og utviklende
samarbeid med Sivilforsvaret - en fin utfordring for amatørene i Trondheimsregionen.
73 de 4ECA
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SRAL Sommerleir «HAMI
88»20.-24. juli i Finland
Den finske ligaen har iår sommerleir den 24.-25. juli Solvalta, 30 km fra Helsinki.
Leiren arrangeres av radioklubbeni Espoo, OH2CH, og radioklubbentil Universitet iteknologi, OH2TI. Organisasjonskomiteen venter ca. 1500 besøkende da leiren ligger
sentralt til transportmessig. Mer informasjon kan fåc fra
den finske liga:
SRAL,
P.0.Box 44,
SF-00441 Helsinki
Finland
Tlf. 358-0-562 5973 eller fra komiteen:
OrganizationCommittee HAMI 88
P.0.Box 73
SF-02231 Espoo
Finland

Amatørradio
Det er temmelig klart at AR i sitt nye format ikke vil egne
seg bedre (enn tidligere -) til det som mange av oss forventer fra Ligaens offisielle meldingsblad.
I det gamle formatet var det umulig å tilfredsstille behovet for spalteplass til å skrive presist og skapende om teknologi etc - i en rask voksende verden med store krav til
generell teknologi etc. - informasjoner.
Det nye formatet betyr ingen endring i dette forholdet,
slik det ny fremstår er side-kapasitet ikke endret og jeg ser
ingen vinning idenne sammeheng!
En vanlig tekstside i f-eks. ELECTRONIC & WIRELESS
WORLD (A4) inneholderOver 50% mer tekst enn ditto side
i AR.
Jeg ber dere å vurdere dette. Den langt større papirflate
skulle nu gjøre det mulig for langt flere å få inn sine innlegg.
Sider med 3 spalter bør etableres (E. & W.W. har 4 spalter!).
Nedfotografering av tegninger og diagrammer vil føre til
skikkelig lay-out, osv.
Jeg regner med at dette er « - words to the wisem og ikke sur kritikk! Jeg hadde ventet meg meget mer da jeg
åpnet A-4 formatet, dessverre.
73 de LA3CA, Hans Petter

LA8PS
John Harald Dalheim har forlatt oss. Den 2011.l 988. Han
sovnet stille inn under ett besøk hjemme hos sin mor.
Det var med sorg vi mottok det triste budskap om John
Harald's bortgang. For de som kjente John Harald, er en
god venn blitt borte fra radioen. John Harald var aktiv på
de fleste band, kanskje mest på 2 m siste år. For John
Harald, var arnatørradion mer enn en hobby, slik som vi
andre opplever den. Radioenvar for han ett slags vindu
ut mot en verden som han ellers var utestengt fra.
Hans sykdom var for han en meget stor belastning, og
vi kan bare beundre hans tålmodighet og pågangsmot
som han møtte oss andre med. Våre tanker går til hans
mor, som i alle år ordnet opp og hjalp han til å dyrke den
hobbyen han var så glad i.
Han mor fulgte John Harald i alt omkring han. Ordnet
opp med hans produksjon av dørmatter, sørget for det
som trengtes, dag for dag. Våre tanker går også til hans
søster og øvrigefamilie.
Vi lyser fred over John Harald's minne.

LA2ABRA8AM
Thor Hoitskog
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LA3YCA WILLY BERGAN
Willy Bergan har forlatt oss. Det er ufattelig at han nå er
borte. Vi hadde vår siste samtale over radio på fredag
formiddag 22. januar og om ettermiddagenfikk jeg vite
at han var gått bort.
Willy og jeg ble kjent da vi var elever ved Radioskolen
iTønsberg i 1946/47. Siden holdt vi kontakten. Etter at
han og hans kone Marith kjøpte seg hus i Syd-Spania for
en del år siden og var der mestepartenav vinteren, hadde Willy og jeg daglig kontakt med hverandre over kortbølgeradioder han fikk nytt fra Larvik og jeg fikk melding
om sol og varme etc. fra Spania. Jeg og mange radioamatører over hele Norge vil savne de hyggeligestunder
der vi pratet med Willy hver dag.
Etter endt utdannelseseilte Willy en del år tilsjøs som
radiotelegrafist, men gikk så inn itollvesenet, hvor han
arbeidet til sykdom satte en stopp for hans arbeidsdag.
Men han gikk ikke av veien for å gi en hjelpendehånd
der det trengtes.
Man visste alltid hvor man hadde Willy Bergan. Han
var bunnhederligog ærlig i all sin framferd. Et ordensmenneske som ikke likte rot og som alltid hadde orden i
Sine
Mange er det som vil savne Willy, ikke minst vi radioamatører som hadde gleden av å ha ham blant oss og
hadde så mange hyggelige samtaler med ham enten han var her hjemme eller i Spania.
Vi føler med familien i sorgen.
LASKAIEinar Dalen
L

Fra gruppene:

Lssning på kryssord i nr 718
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LA2JI Bjem Haave
Trondheimspgruppen
I mange år nå har -2JI
Bjøm vært en foregangsmann for RPO-løp i
Trondheimsgruppen, og
når han nå trekker seg tilbake av helsemessige
årsaker, vil vi rette en stor
takk til ham for alt det arbeide han har la ned for
usin hjertesak*. et 1987
viste at interessen for revejakt er økende i midtNorge, med vellykket arrangement under midt-norsk Ham-meeting i Åfjor og med
senere arrangement i Trondheim. Vi håper Trondheimsgruppen vil få en arvtager av Bjøm's format!
3ECNLille

x

-

LA9MB
en tusenkunstner !
Hvordan Egil rekker alt
det han gjør, begriper vi
ikke, men av og til tror jeg
nok han har på følelsen
at tiden hans stort sett går
med til radio. Som formann i repeaterkomiteen
er han aldri arbeidsledigher skjer det stadig ting
nedising med etterfølgende brekkasje av antenner,
utprøving av nye QTH osv
- og nå sist, men ikke
minst; digipeater-forsøk. Det er kommet igang et samarbeide mellom midt-Norge gruppene, et som nok vil vise
seg fruktbart. Han er også Hjelpefondets kontaktmann
her, samt at han er formann i Sambandskomiteen. Dette
siste vervet har vist seg økende, etterhvert som Trondheimsgruppen (grunnet vellykkede arrangementer) har fått
stadig flere oppdrag. 1 1987 ble det avholdt hele 10 oppdrag, hvor Nor-Data -87 var det største. Tilsammen har
70 operatører vært i funksjon. Egil har både administrert
og også deltatt på flere arrangementer. Entusiasmen og
gleden over vellykkede resultater viser seg iat stadig flere
amatører oppdager hvor morsomt et sambandsoppdrag
kan være - og melder seg til senere oppdrag.
Egil kan brukes til så mangt, han (sier han aldri NEI ?)
og han er (sammen med -2J1 Bjørn som referent) blitt en
institusjon som dirigent ved Trondheimsgruppens årsmøter. Og dirigere - DET kan han! Ellers er han, sammen med
-1NC Knut, gruppens revisor når regnskapetstime står for
døren. Egil har den evnen at han stikker aldri noe under
en stol man kan være ganske så sikker på hvor han
befinner seg og hva han står for. Mange kunne lære meget av ham!
All honnør til -9MB Egil, for arbeidsevne og meningers
mot og et hjertelig ønske om at han vil forsette som han
stevner.
3ECffLille

-

-

-

-

X-ordkommentar
Dajeg oversendteet kryssord til bruk iAR 7/8, ba jeg om
at det blei satt en passende innleveringsfrist, og om å få
bruke korrekturprosedyrensom benyttes i QSO-bladet.
At x-ordet kom på trykk uten datogrense, og med et par
stygge feil i stikkordlista (bakv. info i 34 vanr. mangla, ordet landskap var i 66 loddr. blitt til landskamp, ombytting
av tegn i 62 og 70 vannr., osv), gjorde sitt til at responsen
blei liten. Av fem innkomne løsninger var kun en feilfri. Den
var undertegna MPFNKarin, som derved blei tre stk.
DNP-lodd rikere. Applaus anbefales!
Hovedideen med x-ord av denne type, er at vaskeekte
konfeksjonsamatørerskal bli inspirert til å drive restaurering og repetisjonsøvelseav sine elementærkunnskaper i
teori på en uhøgtidelig måte. Folk som leser til A-lisens
skulle 0x0 ha nytte av de. Oppgavene er stort sett basert
på den danske Iærebokas innhold og vokalbular, og vanskegraden i Bullen bør vel ligge et par hakk over QSOvarianten.
Dersom interessafor x-ord av denne type er tilstede
blant AR-lesere som ikke abonnerer på QSO, kan vi sporadisk komme tilbake med nye oppgaver. Så hvis du vil ha
flere radio-x i Bullen, skriv noen ord til meg om ønsket
innholdog vanskegrad.
73 de LA4VWKristian

PS.
Som en kuriositet kan det tilføyes at det i&er tjue årsia
sist det blei tfyktx-ord i AR. Den gang var det først LA2Y W m d og seinere LA4YUHans som stod bak.
DS.
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Tromsøgruppen
av NRRL
Styret har i perioden 1988/89 bestått av
LA1BP Lennart formann
LA511 Svein - nestformann
iA7SP Torfinn -kasserer
LA7QM Arvid -sekretær
iA6HE Reidulf - styremedlem
iA8GX Åge - styremedlem
LA611 Trond -vararepresentant
LA7FK Søren - vararepresentant

-

Det har vært avholdt 7 styremøter. Det
har vært en god periode for gruppen.
Aktiviteten har vært god på mange
områder. Økonomien er ikke romslig,
men under kontroll og oppslutningen
fra medlemmene er bra. Mye aktivitet
dreiet seg naturligvis om NRRL's
Generalforsamling og om vårt 50 års
jubileum.
Det har vært medlemsmøter hver
tirsdag, hvorav 12 med spesielle tema/
aktiviteter. Dessuten 3 sosiale samvær:
Høstens rekefest på klubben, julebordet som samlet 28 deltakere på Nordlysobservatoriets kantine og møtet med
Anne-Lise i april. Sjokoladesalget har
vært godt på tirsdagskveldene.
Det har vært kjørt 28 lokale QST- LA
sendinger over R 6 hver søndag kl.
2200. Innsjekk har variert mellom 3 og
12, gjennomsnittet har vært 7,2.
Kurs til lisensprøven har vært avholdt.
Det startet 6 deltakere og 3 gikk opp til
prøven. LA1DCATor sto for telegrafiundervisningen og LA1BP Lennart hadde
teorien. Nytt kurs bør ikke startes før
flere medlemmer er villig til å påta seg
ansvaret for dette.
HF-aktiviteten fra LA3T har vært så
stor at vi fikk alvorlige problemer med
en nabo. Heldigvis lot det seg løse ved
hjelp av iA5QEA Ralf's filtre og mye
diplomati.
Følgendetester har vært kjørt: SACCW, CQ-WW RlTY/Packet.
Vinterstormen tok knekken på rotoren, men den ble raskt reparert takket
være W Z A A Erling og iA5WBA Rolv.
LA5QFA Jan og LA6OEA Jonny.Leo har
satt opp 80-meter Delta-loop som virker.
Etter et styrevedtak om å skrinlegge
UHF repeater prosjektet grunnet manglende interesse og dårlig økonomi, ble
det fart i sakene, og nå er repeateren
nesten ferdig takket være lån fra medlemmene og iA5QEA Ralf's imponerende arbeidslyst.
Packet aktiviteten har vært stadig
økende, og mange gjør en stor innsats

med arbeid og utstyr for å holde BBSen
og nettet i drift. La oss nevne LA5QEA
Ralf og iA5WBA Rolv spesielt.
Fylkeslegenforærte oss overraskende kr 6000,- til bygging av inngang for
rullestolbrukere. Dette blir dugnadsarbeidet utover våren.
Iforbindelse med 50-års jubileet i år
arbeider LAGJI Noralf med å nedtegne
historiske data, som b1.a. kommer fra
LA6HE Reidulf. Blir det jubileumsbok?
Gruppen har fått en god del materiell
og utstyr for salg. iA6HE Reidulf og
U511Svein har donert verdifullt utstyr,
og LASZGA Trygve og andre har hentet
store mengder TV-kabel, for å nevne
noen.
Sambandstjenesten har hatt en god
del aktivitet i perioden, med påskeberedskap og to redningsaksjoner som de
viktigste.
Til slutt må vi med beklagelse konstatere at tre medlemmer er gått bort. De
er W J D Odmund, LA3RJ Nils og
LA4Lx Odd.
LA1BP Lennart

Gjøvik og
Totengruppen i nytt
gruppelokale
Den 14. september var en gledens dag
for medlemmene av Gjøvik og Totengruppen. Etter over ethalvt 4s; iherdig
dugnadsinnsats med over 1000 timer
nedlagt arbeid, kunne gruppen innvie
sitt nye lokale. Det ligger midt i Gjøvik i
en gammel tregård med rike antennemuligheter i et nærliggende «høyhusm.
Her har det ikke bare vært å male
vegger, gulv er blitt rettet opp, tak er
senket, det er isolert og lagt vegg til
vegg tepper, dusjbad, toalett og kjøkken er bygget i forståelse med husverten.
De siste arbeidene ble avsluttet kl. 3
om morgenen slik det skal være før en
innvielse, bare en dør manglet da gruppens medlemmer og gjestene kom om
kvelden.
Formannen LA8KGA Hilding ønsket
velkommen og fortalte historien bak de
nye lokalene. På grunn av innsatsen,
var de sikret en behagelig husleie i en
årrekke fremover og det falt mange
takkens ord til dugnadsgjengen.
Presidenten gratulerte med dagen og
overrakte en liten gave fra HQ, og ble
deretter bedt om å avdekke en plakett
på veggen samt å sette på plass den
siste døren som var et klenodium
dekket med øletiketter fra lengst hensvundne tider.
Det var hilsen fra formannen i Hamar-gruppen LA9ZB Rolf, fra naboen
under som var rammemaker og overrakte diplomer og andelsbrev vakkert
innrammet og Anne-Lise sa også noen

hyggelige ord og overrakte en NRRL
vimpel.
Det store høydepunktetvar da gruppestasjonen LA5G offisielt ble åpnet fra
nytt QTH med en overbevisende 59+
QSO på 14 MHZmed norgesvennen
PA3CWJAtze i Holland.
Så fulgte en oppvisning av gruppens
fantastiske tryllekunstner, LA4DN
Håkon, som forbløffet oss alle. Kvelden
ble avsluttet med kaffe, kaker og
hamprat.
iA4RF Per G. Waitz

Trondheimsgruppen
50 år
-

-

-

Nok en sprek 50 åring har fylt år og
denne gangen var det Trondheimsgruppen. Denne aktive gruppen har
rundt 100 medlemmer som dekker hele
spekteret av radioamatøraktiviteter.
Jubileet ble feiret på Sentrum Hotel
den 8. september med en gedigen fest
med 44 gjester. Spesielt hyggelig var
det at en av stifterne, LA8Y Håkon, var
til stede.
LA9MB Egil hadde forfattet en 8
siders historie om gruppen. Den gir et
godt innblikk i en aktiv gruppe som har
vært gjennom det meste på godt og
vondt. Gruppen har som mange andre
hatt problemer både med økonomi og
stabilt gruppelokale, men det siste er
nå i orden etterat de har fått satt opp 3
brakker på Sivilforsvarets skoleområde
ved Leirbrua.
Etter en velkomstdrink og mye hyggelig prat, gikk vi til bords hvor LA9MB
på vers ønsket velkommen og forberedte oss på det som skulle skje. Han
avsluttet med å gi ordet til formannen
LA4BM Eric som ønsket Sivilforsvarets
skolesjef, presidenten i NRRL, fomannen i Namdalsgruppen og alle de andre
velkommen. Egil fortalte historier og
introduserte talerne på vers slik en
toastmaster skal, og lovord, hilsner og
gaver ble overrakt.
Etterat LA1VA Kjell hadde takket for
et praktfullt måltid, ble bordet fjernet og
Vargas spilte opp til dans. Ien pause
viste det seg at herrenes nummererte
bordkort var lodd og trekningen førte til
at et SWR meter gitt som gave av Norsk
Radio Supply, ble vunnet av LA8NC
Kjell, mens et Heathkit byggesett for
coax-switch gitt av Comrnunication
System havnet hos undertegnede. Det
ble ytret tvil om at jeg var i stand til å
sette det sammen, men det er allerede
gjort!
Damene ble satt på prøve i en spørrekonkurranse hvor alle vant og det ble
foretatt trekning av diverse flasker. Den
stilige og gjennom hyggelige fest fortsatte ut i de små timer.
LA4RF Per G.

ESPERANTO
FOR RADIOAMATØRER
I Tronsheimsgruppen og
Av LASKD Bjørn
Radioamatørerdiskuterer ikke politikk
når de er "på lufta", men amatørradio
påvirkes av politiske beslutninger. I de
fleste land i verden kan senderamatører
temmelig fritt dyrke sin hobby, men
reglene de må følge kan variere ganske
mye. "Glasnost" er et eksempel på at en
politisk bølge kan gjøre det lettere å
være radioamatør. Vi merker det på
mange måter, bla. at amatører vi
tidligere bare har utvekslet et minimum
av tekniske data med, inviterer til mer
varierte QSO'er. At de ofte har begrensede engelsk-kunnskaper vil de nok
rette på med tiden....
Eller vil de det? Vi her i vesten har
lett for å ta det for gitt at alle bør kunne
engelsk. Innenfor Sovjetunionen er det
mange språk i bruk, men russisk er det
store fellesspråket. I Midt-Østen fyller
arabisk denne misjonen, i Afrika er
Swahili et hjelpespråk de benytter seg
av i mange land, i Kina mandarin. De
gamle kolonispråk som engelsk og
fransk, er ikke helt velsett alle steder.
Gresk og latin var en gang
verdensspråkene - for folk med god
utdannelse. I lang tid var fransk
diplomatiets språk, og faktisk
verdensspråket par excellence frem til
første verdenskrig. Vitenskapsfolk
måtte kunne tysk, vesentlig i vesten. I
andre deler av verden har de fulgt sine
tradisjoner og ikke engang sett noen
vektig grunn for å skifte til våre vestlige,
arabiske skrifttegn.
Situasjonen er at vi fortsatt har en
babelsk forvirring, med tusener av vidt
forskjellige språk. For mange radioamatører er ikke engelsk det letteste språket
å Iære. Undersøkelser synes også å
vise at kjennskap til esperanto gjør det
langt enklere å Iære andre språk etterpå.
I Norge er engelsk obligatorisk for
alle, og mange radioamatører mesterer
tysk og gjerne litt fransk og spansk.
Men på visse steder i amatørbåndene
kan man høre radioamatører som
kommuniserer ~å esDeranto. Det Ivder
nærmest som iialienkk, men det kan ofie
merkes at ingen av partene som samtaler behandler språket som sitt morsmål.
(Det er sjelden at barn vokser opp i hjem
hvor det bare snakkes esperanto).
Esperanto er ikke noe primitivt språk,
faktisk egner det seg ypperlig til bruk i
datamaskiner for translatører. I telegrafi
er det kanskje en fordel av kunne de 5
standardiserte morsetegnene, men
ellers er esperanto internasjonalt
godkjent som klartspråk. Språket egner
seg godt: for selvstudium, uttalen faller

stort sett naturlig uansett etnisk tilhørighet. Da forfatteren av disse linjer ble
klar over disse forhold, ble Amatør
Radios årganger siden den andre
verdenskrig gjennomgått uten å finne
esperanto omtalt. Dette til tross for at
språket er i bruk fra mer enn 100 år
tilbake.
For kort tid siden gikk noen nordiske
radioamatører - noen av dem er brukere
av esperanto gjennom mange år, - til det
skritt formelt å etablere en nordisk
seksjon av ILERA - Internasjonalt
Forbund av esperantotalende radioamatører. Leder er Kaj Stridell, SM5DAD,
Rotevagen 1,73533 Surahammar. Fra
Norge deltok ved anledningen LA5RQ
Barco, LA1MG Arnold, Jon Arne
LA1AEA og LA5KD Bjørn.
ILERA, Nordia Sectio, utgir et eget
lite blad som Kaj selv er redaktør for.
Det er tekstet både på esperanto og
engelsk. Medlemskap i ILERA-ns
forutsetter ikke at man mestrer esperanto.
ILERA er forkortelse på esperanto for
Internacia Ligo de Esperantistaj
Radioamatoroj, og redaktør for bullen
derifra er HA7PW Laszlo Matursinka i
Ungarn.
I sommer, nærmere bestemt 27.7-3.8
ble det avholdt en verdenskongress i
Bergen hvor esperanto var hjelpespråket. Bergensgruppen av NRRL
stilte her med radiostasjon.
Esperantotalende radioamatører fra
ILERA-ns betjente stasjonen, som var
tildelt signaturen LA1ESP.

sambandsstøtte

Trondheimsgruppen har i en årrekke
deltatt med sambandsstøtte ved større
og mindre idrettsarrangementer - det
være seg VM på ski, maraton, roregatta, håndballturneringer,motorsport,
transport-tjeneste ved større arrangementer, osv.
Sist, men ikke minst deltar gruppen
årlig i Tordenskjoldsløpet og Olavstafetten som begge går i mai måned.
Førstnevnte samler rundt 3000
deltakere, mens stafetten på sitt meste
har hatt 2724 deltakere. Årets Olavstafett gikk 20. mai, som var 2. pinsedag. Grunnet den lange weekenden ble
det problemer med å skaffe nok operatører, men ved forespørsel til Akademisk
Radioklubb (ARK), meldte det seg 3
operatører, slik at oppdraget kunne
gjennomføres.
Det opereres med 7 meldeposter på
2 meteren, samt overføringssa-rnbandtil
vårt eget høyttaleranlegg på 70 cm fra
starVmål og til Olavsbrønnen bak
domkirken, slik at publikum også der kan
følge hele stafetten.
I alt 11 operatører var med i det sure
været med regnbyger. Alt gikk knirkefritt
og arrangøren var vel tilfreds.
Takk til LA1KFA, -2JI, -3WAA, 4UEA, -6REA, -7JBA, -8CD, -9PU med 9DHA som second opr.
1 A 9MB Eail

LA2PU Trond og LASDHA Marianne på
oppdrag.

LA5F på utstilling
Fra venstre Wim Posthuma, ikke radioamatør
men tidligere skipstelegrafist, sekretær i
Vesterds Esperantoklubb. Videre i bakerste
rekke: Arnold LA1MG, Barco LASRQ, Børje
SM3IIG, Jon Arne LASAEA og Bjørn LA5KD.
Foran Jon Arne finner vi Gøran SM4RGE og
forran Stig SMSCS, Inger SM4-7537 og Kaj
SM5DAD.

Etter forespørsel fra NRRL dro Fredrikstad-gruppen (LA5F) til med messestand på Hus, Hjem, Hage og Fritidsmessa i Østfoldhallen 11-14. april 1991.
Østfoldhallen ligger like utenfor
Frdrikstad og ca. 15.000 besøkende fant
veien dit. Vi fikk rigget opp det meste av
det som kunne være av almen interesse:
HF, VHF, Pakke-radio etc. pluss en del
informasjonsmatriellom hobbyen.
Vi så på denne messen som en unik
sjanse til å vise offentligheten hva
amatørhobbyen har å by på. Responsen fra publikum var etter forventnin-
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siste året. Av store investeringer gjenstår bli med fra Hell. Oppslutningen om drop-in
foreløpig bareny antennerotor. Styret anbefa- møtene samt innsjekk på QST-sendingene
har 101 medlemmer og 3 æresmedlemmer. lerderfor at kontingentenpå kr. 100beholdes har vist økende tendens.
Det har vært holdt26medlemsmøter,vesent- uendret.
I forbindelse med innbydelse fra Telesjef
lig på Torstad skole. Dessuten dugnad og
Styret har bestått av: formann LASSGA Ame Solemom oppbyggingavettelemuseum
grillfest på Stovitråkka samt julebord hos Morten Andreassen med styremedlemmer under Televerketshus iTrondheim, hargnipLA8HF. Styret har hatt 5 møter.
LA9VV Cato Hjelm, LA4FR Morten Frogner, penoppnevnt en museumskomitebestående
Gruppelokalet påStåvitråkkabeståendeav LA5QDACarlFredrikLuchtog Knut Lundsrud av LA2AD Halvard, LA8CDJohan og LA8NC
hytte og anneks er igod forfatning etter arbei- medvaramedlemmerLA3XGBjørn Pettemn Kjell. Disse skal være med på forberedelsen
dene som ble utført forrige år. Radioutstyret og LA9DO Kurt Roger Skagmo. Som ny for- av en radioamatørstandi museet. Apning vil
har fått en etterlengtet opprustning ved an- mann er valgt LA4FR Morten Frogner.
skje på vårparten 1992.
skaffelse av ny HF-stasjon (FT-1000). OppEn informasjonsplakatom gruppensWIrustningen av antenneanleggeter igang med
teter innen amatørradio er utarbeidet og forny 40 m 3-el beam på en 36 meter mast.
GUDBRANDSDAL-gruppen
til en del ungdomsskoler og telebutikke#
. Denne er ikke ferdig montert ennå. Samlet er har32medlemmer, 22 avdissehar lisens. Det deltGruppens
nyutnevntedatakomitehargjendet investert ca. kr. 50.000,- i radioutstyr.
nomført et grunnleggende kurs i pheradio.
Gruppen retter en takk til fru Babs Borch- er avholdt 7 medlemsmøter og 2 fellesmøter Det er tatt opp på video for videre bruk. Det er
grevinkforåhafåttbenyttethennessauebeite med gruppene rundt Mjøsa. Itillegg var det også planlagt et videregående kurs i bruk av
for å komme fra med kranbil og annet utstyr. ~Field-Day,>på Nysætra i begynnelsen av PC.
Problemet angående ferdselen til hytta og juni.
Ordinære radioamatørkurs har vært avGruppa har kjøpt ei brakke som er plassert
parkering er ennå ikke løst. Gruppen har fått
holdt paralleltpå Heimdalog isentrummed 11
klage på trafikk gjennom eiendommen fra på Selsverket litt nord for Otta. Det er holdt og 8 elever. Nytt kurs ble igangsatt ved NTH
annet hold, blant annet på grunn av den før dugnad på brakka, og første gruppemøtet ble primo september med 13 elever.
holdt i september.
omtalte transport av antennemasten.
Det har vært utført 2 sambandsoppdragfor
Det har vært et sambandsoppdrag, og 2
Gruppestasjonen LA2AB har vært flittig i
større idettsarrangementer. Grunnet dårlig
stasjoner
var
aktive
under
årets
JOTA.
bruk på alle bånd gjennom hele året.
For å få penger i kassa har medlemmene oppslutning fra egne rekker, deltok AkadeRepeaterenLA5RR har fungert tilfredsstildeltatti
søppelplukking forvegvesenet. Vi har misk Radioklubb med 3 operatører i Olavslende, men det har vært noen driftsavbrudd.
også
rnottatt
pengegaverfra Vågå Kommune stafetten.
Ved påsketid ble antennen skiftet da den
Repeater-og digipeaterstasjonenepå Rugamle var brutt nedav is. Den nye repeateren og FronSparebank.
ten, Hummelfjell og Bringen har skaffet sin
Gruppa
har
rnottatt
633
og
sendt
825
QSLer ennå ikke montertda den fremdeles krever
komitediverse problemer i Iøpet av året, men
kort.
noen modifikasjoner.
er blitt løst etterhvert.
Formann
(også
for
1992)
er
LA20G
Per
Medlemmene har utført to sambandsoppOmsetningen av nytt og brukt materiell har
Hjelløkken,
nestformann
LA7PK
Jakob
Jerdrag, KalvøyaroregattaogN-innsamlingen.
også inneværende år vært god - ikke minst
Grunnet liten interresse blant medlemmene vell, kasserer LA6DHAge Høistad, sekretær takket være materialfotvaiterens innsats.
har ikke styret g&t aktivt ut med tilbud på LA8BCA Terje Finsveen og styremedlem
Gruppens forsikringsordning er reorganisamband. Nødsambandet ligger fortsatt LA8TC Kjell Lereggen.
sert og vil være dekkende ved skade på
nede, det er spørsmål om det er behov for
materiell og personer samt full verdisiknng
denne.
ved brann, uansett plasseringssted.
TRONDHEIM-gruppen
Økonomien ertilfredsstillendetatt ibetraktDenøkonomiskesituasjon anses god. Styning de store investeringer som er foretatt har 103 medlemmer. Det er avholdt 9 styre- ret takker alle som har bidratt med sin innsats
møter, 16 medlemsmeter og 15 dropin møter. Medlemsmøtene er awiklet i Krigs- for fellesskapet i gruppen.
Styret har i perioden bestått av: formannn
seilernes foreningslokaleii Trondheim sentrum, og drop-in i LA2T's lokaliteter på LA9MB Egil Steen (også for 1992), nestformann LA9QV Stein Olav Lund, sekretær
Leirbrua.
Virksomhetenutenom møtenehar stort sett LA6JDA Asbjørn Tokstad, kasserer LA4THA
Nye medlemmer
gått
ut på videre utbygging av gruppe- BårdMalvik,sendesjef LA8NC KjellMoxness,
pr. 1. mai 1992
lokalitetene ved LA2T etter planforslag blant materialforvalterLA7RJOdd Vatn, styremedlemmer LB4HD Iver Schetne, LA4SHA Steimedlemmene og styret.
11219 Strømsnes, Gunnar, Fagerjordvn. 310,
8500 Nawik.
Etter dugnad og ekstra innsats fra LA8NC nar Haugen og LA8GE Karl Georg Schetne.
11226 Lothe, Georg, Kirkevn. 50,0368 Oslo.
Kjell og LA9MB Egil har vi nå fått et vinter11227 Hartveit, Lars Rune, Evievn. 25,
isolert tilbygg til våre 4 brakker på tilsammen
1300 Sandvika.
ca. 60 kvadratmeter. En del innrednings11228 Ankarstrand, Stein, Nordlysvn. 11,
1540 Vestby.
arbeide gjenstår før planen er gjennomført.
Påvegneavdnrdsbo
11232 Gunro, Petter, Ravnkollbakken 24,
Det er iIøpet av året anskaffet PC (AT286)
selges:
0971 Oslo.
med nødvendig programvare for testnogg11233 Andresen, Reno, Kristoffer Robins vei 50.
- Yaesu SWR og Power meter YS-500
føring m.v. for medlemmenesbruk. LA2T har
0978 Oslo.
- Yaesu mikr. MN-1495
10610 LA2CGA LB3ZB Christensen, Carl-Ove,
dermed fått et verdifullt tillegg til sine 2 HF
Vestheimvn. 3,3140 Borgheim.
- Yaesu FP-12
rigger, 2-m stasjon og packetradio. En 160m
06376 LA2MR Barstad, Albert, Stokkavn. 61c,
- Taut BandSusoensionFET-150
delta-loop
er
oppsatt
ved
LA8NC
Kjells
for4024 Stavanger.
- LafayetteSignal generator TE-20
sorg som et godt supplement til dipol- og
Wiken, Ivar, Viken, 1870 Ørje.
- Katsumi FC-500frekvensteller
Ahmed, Mushtaq, Skiayenvn.
yagiantenner.
87,0375 Oslo.
- MFJ Versa Tuner IlMR-941C
Medlemmenes interesse for testkjøring er
Valnesfjord Helsesportsenter,
- CDE transmiVreceive director control
økende, og 4 av dem mottok pokaler for
8215 Valnesfjord.
- morsenøkkel
l.plasseringer i 1990. Det ryktes at også
Arnesen, Jørn Andreas,
- 2 sett høretelefoner
Stenfeltbakken l01,
1991harminst2pokaler pålurtil noenavvåre
1405 Langhus.
- Daiwa DC power supply PS-30x M Il
mest helfrelste testdeltagereitillegg til andre
Berg, Tormod, Bardufoss vg.s.1
- Leson DT-251 mikrofon
hyggelige plasseringer.
telematikk, 9200 Bardufoss.
- Rotor til antenne
Til tross for styrets forsøk på å skaffe gode
Kjønna, Målfrid, postb. 2131,
6501 Kristiansund N.
- Jernreol med diverse utstyr,
programposter til møtene er ikke oppmøteTrondheim ing.h.skole Radiosamt kabler og noe verktøy.
prosenten mer enn 18 - ikke noe å skryte av.
klubben v/ VIS O. Lund,
Selges samlet til høystbydende.
Et meget interessantmøte hos Micro-Design
Gunnerusgt. 1,7013 Trondheim.
i Selbu som har utviklet KØFRI-systemet,
Lien, Ole Torbjørn, Vei 232-12samlet ikke mer enn 14 medlemmer - tross
6,9170 Longyearbyen.
Adv. Hegg og Somby ANS, v/ Somby
Dale, Jonas, Gustav Vigelands
innleiet buss og sjåfør. 6 av medlemmene fra
Postb. 393,9801 Vadsø
vei 32,0274 Oslo.
Innherredsgruppenbenyttetanledningen til å
Tlf. 085 51457
Johansen, Johnny, 7170 Afjord.
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Vi har fått tildelt kallesignalet LATT med
tanke på at det vil bli aktuelt med demonstraI
sjoner av utstyr. Avdødsboet etter LA9BV har
vi fått en Trio TS500 + VFO + Power. Men vi
venter på å få lagt opp en koax-kabeltil taket
så vi kan få opp en antenne.
Av LA2AD, Halvard Torgersen
Som man vil forstå, er vår stand bare en
liten del av det hele. Utstilingen av gamle og
Har du noensinne bygget en Clarion 1-d-l enig med dem om å ta med noe mer enn nyetelefonapparaterog sentraler, noenogså
mottaker, eller en CO-PA sender, eller vet du akkurat amatørradio, og fikk litt mer plass for i drift, telegrafapparater, tjernskrivere, linjeom mret RE 134 er bedre enn RE 034 som radio generelt.
materiell O.S.V. opptar flere rom og er hovedNår man oppløser amatørradioen i sine attraksionen.
senderrar? Kan du gi positivt svar på spørsmålene, hører du hayst sannsynlig til senior- enkelte faktorer, får man utrolig mange små~en'offisielle
åpningenvaronsdag25/3-92,
skiktet blant Ligaens medlemmer. Den tek- biter. Stikkord: Selvbygging,teknisk utvikling, medTrondheims ordfører. Televerketsdirekniske utviklingen har gått med så raske skritt DX, tester, RPO, CW, SSB, QSL, lisens, tør og innbudtegjester. et var mangeforståat ogsåpå amatørradioensomrcfdeerdet som satellitter, EME, kriasinnsatsosv.Å represen- seg-på-ere blant dem, og det var tydelig at de
tere alle påen gan$nnsåvi ~traksvar'umuli~. syntes dette var noe de likte, ikke minst «vår»
var dagligdags far krigen, helt glemt idag.
Den samme erfaring har våre kollegaer i Vi måtteonsåsepå hvavifikkinn avnienstan- stand hvor LA8NC og undertegnede hadde
ting var det va&kelig å fullt opp å gjøre med å forklare.
Televerketgjort,så foretparårsiden besluttet der. Flikti6
distriktsjef Arne Solem i Midt-Norge tele- finne. Amatørene viser seg å være økonoLerrdag 2813 var det åpning for publikum.
distrikt å opprette et Telemuseum i Trond- miske når det gjelder å bygge selv. Når noe Det var mye folkog stor interesseogsådenne
nytt skal lages, gjelderdet å utnytteflest mulig dagen. Fra HQ har vi fått sendt reklame-ark
heim.
deler fra det gamle man har, så da er til slutt for hobbyen vår. På baksiden trykket vi en
Iaugust 1991fikkTrondheimsgruppenved restenebarefor skraphaugen. Men etter hvert presentasjonav Trondheimsgruppenog aktiformannen Egil Steen LASMB, tilbud om å bli som fabrikklagde apparater ble tilgjengelige, viteten der, adresse O.S.V. i vervingsøyerned.
med og representereden delen som har med ble det mer til at man satt de gamle til side, De ble delt ut til interesserte. Telemuseet er
amatørradio å gjøre, med en stand. Han tak- eller overlot til andre. Derfor var det også for tiden åpen for publikum hver tirsdag og
ket ja, og i september ble det opprettet en lettere å få tak i slikt.
torsdag kl. 12- 15, men omvisningav interesDet ble gledelig mangesomtilbødgjenstan- serte grupper kan også avtales.
museumskomite med LA2AD Halvard (forder, både som gave og til låns. Endel interesmann), LA8NC Kjell og LA8CDJohan.
Tirsdag 2814 hadde Trondheimsgruppen
Den første befaring av den tilbudte plass sante ting som f.eks. «Berit»-sett kjent fra medlemsmøtesom begynte iTelemuseet kl.
var mildest talt nedslående. ulokalene= krigens dager, har affeksjonsverdifor eieren 19 hvor av en av museetsfaste omvisere, fru
skulle være i kjelleren til den gamle Tele- (LA1IG), så det er rimelig at han beholder E. Skaar viste oss rundt i telefon- og telegrafbygningen fra 1850 tallet og førsteinn- eierrettentil det. Vi kantakke LA1NC, LA8NE grafdelen. De 22 fremmøttefikken inngående
trykket var at det hadde ikke vært forsøkt og LA4THA for mange bidrag.
innføring i historien til, og demonstrasjon av
En låsbar lagerplass ble stillet til disposi- virkemåtentil den unikesamling avapparater
ryddet siden århundreskiftet. Televerket
hadde imidlertid satt tre pensjonister fra eta- sjon, hvor vi kan sette gjenstander som det og utstyr der. Undertegnedetok seg av radioten til å stå for såvel oppussing av kjeller- ikke er plass til for tiden, men som senere vil delen, dog uten demonstrasjoner.
rommenesom innsamlingavgjenstander. De bli skiftet ut med andre: Dermed kommer vi til
Gruppen er så heldigå ha pressefotografen
fikkmed beundringsverdigiver (onover 1 mill. <<tema-utstilling.som vi vil forsøke oss på LA8GK Ivar blant medlemmene. Han tok
kr i ryggen) gjenci<apt noen meget presen- senere.
dene som vises her.
tasjonsverdige lokaler i kjelleren.
i mellomtiden hadde .vår. komite satt i
gang planlegging,og innsamlingavgjenstander som var representative for amatørradioen. Vi fikk tilbudt en bra plass, samt to
store glassmontre med Iåsbare skyvedører,
og uspotlights,~til å rette mot spesielle gjenstander. Det samme rommet skulle også
brukes til foredrag- og undervisningsmøter.
På den måten vilde vår stand bli den mest
beglodde av alle (!), men det forpliktet naLA2AD Halvard
turligvis til skikkelig arbeid både teknisk og
--..:-t<
viserradioesleLlun.
amatørenes to
Det viste seg at radiokommunikasjonvar
montrer.
praktisk talt utelatt av Telekomiteen, så vi ble
øverst
/yserb/.a.
gamle sendemnr fra
en tidlig Trøndelag
W~gkaster.
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LA9MBEgil
viser en NRRLvimpel fra 1949,
til kamitemedlemmene U12AD oa

Bak ses en del
kommersjejt
radioutstyr.
Delvis skjult bak

L

1

A

0280-EEEO NSSI

S OlSO E LSO PWJaIi L2 q08 es!1 alad O!PW >ISJON : ~ a ~ ! % f l

.\

-,.-

,z

.

L

.

t

.
.

.

- - :--. .

.

-..

. :
-.

.

.<

*A ,d
Ø
. -r '
-.-.u

.g--, . n , . r

. M G

tar10.92

H

OKTOBER 1992

Et spørsmål om høyde
Nedenstaende artikkel er skrevet av Roger
Omsidervar dajobben gjort og utprøvingen
Davis, ZS5L, i SARLs medlemsblad #Radio kunne starte. Rekkevidden viste seg å være
ZSs og har som undertittel: Kan et UHFNHF utrolig liten. Det virket som om man hadde
contest QTH bli for høyt?
glemt å koble til antennen! I flere tilfeller kunne
Artikkelen kan kanskje gi noen noe r5 tenke man se Cathkin Peak med det blotte øyet,
pr5 n& test-QTH for den neste mdnedstesten men ikke få radiokontakt med dem.
skal velges? Dersom noen av NRRLs medSenere viste det seg at det enkelte dager
lemmer har erfaringer med dette fenomenet, kunneoppnås brukbare kontakterfor så igjen
så ber vi dere instendig om å være så snill å å dø helt ut i to-tre uker.
sende oss noen ord. Artikkelen lyder:
Nårjeg nå tenker tilbake på våre erfaringer
under testen, er jeg kommet til at det luftlaget
Tidlig i 1980-årene opererte jeg sammen som erkjent under navnetinversjonslaget,må
med en del andre amatører en UHFNHF test ha virket som attenuator eller reflektor.
fra et sted som heter Mount Gilboa. Dette var
Dette laget kan iblant sees som et flatt
et velkjent sted for oss. Vi hadde operert med skylag i området 1000 til 2000 meter over
suksess derfra tidligere.
bakken. Det vil si at det lå omtrent 1200 meter
Høyden er ca. 2380 meter over havet, og
dersom man utviser stor forsiktighet, kan toppen nås med kjøretøy. Sant og si hadde vi
også tauet med oss opp en campingvogn for
å gjøre oss det noe mer behagelig under
testen.
Envenn avoss, som før haddevært medpå
Mount Gilboa, hadde bestemt seg for at nå I de fleste av sine 53 år har Trondheimskulle han vise oss hvordan man vinner en gruppen fristet en meget omflakkende tilvætest, og hadde satt opp sin stasjon på Mont- relse hva angår møtelokaler - og plassering
aux-Soiurces, 3350 meter over havet.
av gruppens utstyr. Først i de seneste år har
Da testen startet viste det seg at vår kon- vi kommet i ordnede de forhold^^-oa- ikke minst
kurrent haddestore problemer med å høre de i esjøleigandes hus,,.
stasjonene som vi utvekslet 59 raporter med.
Takket være godt samarbeid med SivilforNårvi haddekontakt medham, virket det som svaretsskole på LeirbruavedGranåsen, fikk
om alt var i orden med hans stasjon etc. Men gruppen lov til åsette opp to brakker innenfor
han måtte til slutt bare gi opp og rigge ned leirområdet. Senere fikk vi .<snakketoss tilstasjonen.
oppførelsen av en tredje brakke - og da var
Vi tenkte ikke stort mer på episoden før i heller ikke den fjerde langt unna! I tillegg ble
1983 da mitt firma var på utkikk eiter egnet
QTH for en kommersiell repeater som skulle Trondheimsgruppener strategisk plassert med
dekke et meget stort område.
tanke pil sambandsoppdrag ved VM på ski i
De leide helikopter og prøvde ut flere fjell- 1997. Granåsen helårs hoppanlegg i bakgruntopper med vekslende resultater. Til sist be- nen.
stemte de seg for et sted som heter Cathkin
Peak, ca. 3050 meter over havet.
I løpet av relativt kort tid, var tre repeatere
med duplexere, antenner, batterier, solcellepanel og annet tilbehør, klar for installasjon
på fjelltoppen. To av repeaterne skulle operere i området 150 MHZ og en i området 70
MHZ.
Installsjonenvar ikke såenkel. På grunn av
vær og vind og det faktum at motoren på
helikopteretikke kunnestoppes iden høyden
fordi den da ikke ville starte igjen, måtte
mannskap og utstyr flys opp, helikopteret
returnere til basen og så fly opp igjen for å
hente mannskapeneetter at arbeidetvar gjort.
Forøvrigikke helt ufarlige flyturer heller, på
grunn avde opp- og nedadgående luftstrømmene.

under repeaterstasjonenog dannet en ugjennomtrengeligbarriereunntattfor signaler med
meget stor innfallsvinkel.
&alger medlitenvinkel, bleenten absorbert
eller reflekterttilbake opp irommet. Vi kjenner
dette fenomenet, og gjør oss ofte bruk av det,
men da vanligvis nedenfra.
Dersom disse tankene er riktige, hvorfor
skjedde ikke det samme da vi opererte fra
Mount Gilboa - 2380 meter over havet?
Svaret kan trolig være at selv om Mount
Gilboa ligger 2380 meter over havet, er det
ikke så veldia høvt- bare ca350 til 700 meter
-over det ohvifigliggende terrenget.
Det skulle vært meaet interessant å høre
om andre har opplevdnoetilsvarende. Ogdet
skulle vært interessant om man kunne få(tt
noen professjonelle, f.eks. et universitet, til å
forske på fenomenet.
LASQK

Trondheims-gruppen
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"It is absolutelyforbidden for amateur stations to
be used for transmitting international communication on behalf of third parties."
'The preceding provisions may be modified by
special arrangements betweenthe administrations
of the countries conserned."
Dette betyr at det er absolutt forbudt å formidle
internasjonal trafikk på vegne av tredjepart over
amatørradiostasjon,med mindre det er gjori spesiell avtale om dette mellom de berørte landene.
(Norge har ingen slike avtaler).
(Int. RadioreglementArt. 32 nr. 2733 og 2734)

det bvaaet ~å et ekstra rom. oa laat tak over
hele ~%oligkomplekset=,
slik a h i idag disponerer møterom, lager, tekjøkken, verkstedog
shack. Sistnevnte er utstyrt medto HF-rigger,
VHF FM, ~acketradio oa egen PC.
~undamentformast b i sbpt med skikkelig
jordnett under - målt til 4 ohm, og 4lt-overstårnet bærer en 4-bånds 4 element yagi. For
øvrig finnes en Delta-loop på 160 meter og
nødvendigeøvrigeantenner.
73 de LA9MB Egil.

LA 1O B E i l e r t hsripratmedU8M.C~eil
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ANDØY-gruppen
har 23 betalende medlemmer. En kandidater
blitt godkjent av LA5LG-s Hjelpefondfor opplæring, LA4NL er fadder og tildelt HF stasjon
og antenne fra Hjelpefortdeter montert.
Det har i mri&ea vært holdt 6 ordinære
m ~ d l e m a ' t e rog 7 styremøter. Videre en
rekke arbeidsmøteriforbindelse med det nye
gruppelokalet. Den 18.3.92 fikk vi besøk av
Anne-Lise og LA511Svein fra Hovedstyret og
det ble avholdt medlemsmøte på Andenes
Mat og Vtnhus med stor oppslutningfra medlemmene. Vi har inngått kantrakt med Andsy
kommuneom leie avgruppelokalei 3. etasje
iKiTlgården.Lokaleter satt Istandog antenner
og gruppestasjon mmtert. Gruppa har kjøpt
inn en Kenwood1So90MFtransceiver, og et
brukt Yaesu PA-trinn. Videre en PK-232 all
modeTNC og et ekstra 12VJ30A powersupply. Det er hengt o p 2~stk longwire antenner,
samt en delta-loapfor 1O mog diverse VHFog
UHF antenner. Det har ikke vært kjart tester i
perioden, men gruppen har hatt ansvaret for
kjaringav QST-LAfor Nord-Norgefraoktober
-92. LA4NL og LA8PU har vært operawrer.
Andøygruppen vilstå som arrangmfor WordNorsk Ham-meeting 1993.
Det har ikke v a f l avholdt kurs, men 2 av
dem som deltok på kurset i -91 gikk opp til
prøve i -92 og har fått tildelt kallesignal
1 ~ 7og~LA~CIA
1 ~ (!) LA6LN Arnljot kjører
CW kurs på80 meter.
Havfiskefestivalen på Andenes er den årlige mdsambandsøvelsenfor gruppen, og vi
deltok med sambands- og computertjeneste
under festkaien ijuni.
Repeateren LA7AR var lenge QRT på
grunn av antenne-SGl,og ny antenne ble innkjøpt' og m~ntertRepeateren gikk knirkefritt
helt til virRerstolimen I desember ogsa tok
knekken på denne antennen. LA4NL fikk
skyss opp på fjellet med helikopter og midlertidig reparert antennen. Ny antennevil bli satt
. opp til våren.
LA8QR-2 noden er blitt byttet til TheNet v/
2.10. Andenes BBS LA7A-1 er nå flyftet til
gruppelokaletog saft opp med en VHF portog
en UHFport. Vi har god forwardingmot Narvik
og Harstad.Vi vil itillegg sette opp en ny VHF
port på 144,675. UHF 9600 baud packet er
foreløbig lagt på is i påvente av hvordan
nodenettetvil bli bygget ut her nord.
Styret har jobbet aktivt med &fåistand vårt
nye gr~ppelokalei Kiilgården, samt skiftet ut
gruppestasjonen og oppdatering av packetsambandet Dette har tæret på gruppas økonomi slik at kontingentenfor l993 blesattopp
til kr. 1
Valg avstyregaferlgenderesultat:formann
LA4NL Svein Verningsen, nestformann
LA70~Åge
Nilsen, kasserer LA8PUOdd-Leif
Johansen med styremedlemmer LA4NHA
Odd-Einar Olsen, M O H A Terje Olcen og
varamann LA8QHA Bernt Olsen.

hadde ved årsskiftet 28 medlemmer, og 2
medlemmerutenlisens. Det har1Iøpetavåret
vært holdt 3 styremøter og 6 medlemsmrater.
Av aktiviteter ellers må vi nevne vårt intmne

lotteri somvar ensuksess oggavendel kroner
i kassen. En suksess var også MS-DOS kurset som ble kjørt i somm&. Her var det 12
medlemmer som deltok.
Selv om det er en enmanns aktivitet: Også
i år var LA9XG Terje på Svalbard og kJørte
CQWw.
- -.
l 1992 ble

«kontor»i kjelleren ferdig.
Det er blitt praktisk og greitt, med skap, hyller
etc. Utover våren var det en del problemer
med nøklertilbygget, men dethar nå løstseg.
Vi ble også forespurt om å bli representert i
fritidsguiden for Fauskeog Sø.rfold, ag det sa
vi ja til.
Valnesfjord Helsesportsenter har kjapt ny
antenne, og ser ut til Ci kommeqgang med
stasjon LA3VH. I h@sthadde vi bemk av
LASIL Jan og hans kone Arrne-Lise fra
NRRL's hovedkontor. I den forbhdelse var
det medlemsmøte i fellesskap med Bodøgruppen.
Gruppen har iår sendt ca.6400 QSL-kort,
og m o t m ca 800,
Til sist må vi nevne at vi har fått en lykkelig
ordning med plasseringav repeateren. For en
sum av kr. 200,-pr. år står den nåtrygt og godt
innomhuspå Klettk~ven.
Formann fra januar 1993 er LAIBZ JohnLudvik Jakobsen, rapporterer sekretær
LA5ZEA Kjell Lund.

avtioldt årsmste 28. januar på klubblokalet
LA9H. Følgende ble valgt formann LA5LBA
Robby Henriksen, visedormann W 0 TorFinn Aunevik, kasserer LA2KIA Ole Pettersen, sekretar LA8HHA Jan E, Tmnesen,
styremedlem LA1FX Tore Nicolaysen og varamenn LAOCX Uli Heuberger og LA3NHA
Kay Hafsmd.
Det har vært gruppemøter på LA9H hver
torsdag med 10 til 12 medlemmer tilstede. Vi
har hatt Field Day p& Bakke hos LA1OF ag
julemøte med over 20 deltakere. Videre ble
det arrangert grillafien på LA9H i august med
den tradisjonelle turneringen i trafokast. På
julemøtet fikk vi servert en velsmakende gryterett. Bevertningen bie ordnet mesterlig av
LA9FN og LAaKIA, sistnevntegodt forsterket
av Agnes. Det har vært avholdt 6 styremøter
i året som gikk

Gruppen har hatt turertil Rygge Ff&sEas;~oi%
og til @raKringkasterog NRK@Wd
turer fikkgadoppslutninqoqvi h&&
sarite orReerrtering@rfra
p%s&clet.
HF-tester @rikke blitt i p r t ig~uppew-~qE
LA9WO og WMFA har irnititerttd kj@rT-W@.
og CQW-SSBXra M W O ' s QTH.lli&~e&r
LA5AP stadig il& aktiv som f2W~pe-rHan var ogsS vim@av &r i n t m e WfIWiZranse sam g r u p m mest aktive
senfor gruppas mreHaW~Wa&elhk~~gM
til LAOCX. Jamboree an the .Alf kik
&a LA2F vJ LAIOF, dets ,$mLAWA pi3
hjemmwQl.
Det for4g;g~r planer for
a
gruppekokalet, Delte fordrer
dugnadsinnsats, i løpet av
naliwre disse etter drøftinger
Mlemmene.
" Gruppen har veri aktiv p& s
den: Maldenmila, Vårsprettekni
mfetten, Kl&ket&rnl$pet, Wr&$R 133.
Redriksten, DNB-løpet @gJars@el;iltmer s l k
Mitt godt dekket ved innsats av Mubbeng
medlemmer.
V1 dalt& @
Habbyrne~sen
i
p&
f september.Vi ~ ~ e k s p o r r e r tpåen
o s ~ fw@6
aktig måte, og demswuttil å haresultertli&,
interessefor v%r hobbyLA9H-BBSerp~pul&ragmye bra&-q&i
av ut~nbys
amatarer. I&r& hardethre&tsi
&tydelig ~pprustningm a u k ' r ~ i m
Har&
~~
disken er skiftet ut med_.szIai.l.e mh&T@gaiger, og havedkwtet iWer?er oppgradebi2 ;bli .
80386SX-prosessor. Vi har p r ~ b l m @
Mfezl
avskjerming og &y. MyrtQTHbBrvurdert.
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kar ved årssWRet B b e W m ' m d h m e r
etter at de som Ittke har bet& b$lisger%
$oss purringer - er strøket i henh~M
til vedtektene.
Det er avhddt 7 stpwmakerJ 14 m.edlems7
møter og 15 drop-in mqter. GjjennornsnMllg
oppmarte har wri 20 medlemmer en svak
økning fra 1991.
To avmøtene harvært avholdtmm ekskut*
sjoner til Midtnorge Teledfstfikt
Tyhdttårnet, samt bewk med omvfsbjng i Tellemuseet hvor gruppen har egen r~&omaur.
stand LATT. Programpå rriøtenBfaFlavtiqh#
variert fra lysbildevisnhg$w gruppsm a . W
teter, repetisjon av sambandsplaner; Userk
om pakkeradio/DX-clustw, reis-ing
fra
Z2l -land saml Inn~lagav tBIcn1ck karakter
innen forskjelligeufelter.
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«Jakt=rasrlIBr>3
For en stund siden fikk jeg telefon fra en person som lurte på om jeg kunne &*e
radioutstyr som kunne brukes på frekvenser mellom 50 og 300 MHZ. Jeg visste &
at
i
vedkommende ikke var radimfnawr, og spurte &erfor-omhva han skullemed noe &H.
Da kunne han fortelle at det var mange som både hadde utstyt som gikk p@de
og sirm debYukesam&&atfe *jak€frekvensene, og likeså radioer som gikk@ 145~Mttz,
radioer,). Jeg spurte da om de var klar over at de da var p8frekvensersom de ikkehagide
lovtil, uten åvære lisensierteradioamatarer.Jo&a6detvardenokklarsver.Mendet bms
ikke wtsomomdetvarsånøye. Sånåkanjegforst&hvortorvitiltiderkanhørepå2meteren
personer som kaller med.f.eks.: ~Gunnar,er &der?»
Hvis dette er noe som er gjengs For hele landet, et det fare fm at vi heilerikb sI(A
få ha disse Mndene for oss selv. Og hvem er det som selger slM utstyr @i
iallisensiafe?
Kan eventueltrette instansta affære, eller skal vi bare finne oss i slikating? Er det andre
som ogsh kjenner ti1 noe slikt?
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Utbyggingenav gruppestasjonenLA2Thar
fortsatt, og innflytting i en større oppusset
shackfantsted isluttenavaugust. Nyinnredet
verksted er åpnet og er godt utrustet med
instrumenter, verktøy og komponenter fra
eget lager.
Lagersalgetgir fortsatt godt utbytte. Et parti
glassfiberrøri4 meterslengdeog diameter 40
mm ble innkjøpt for kr. 17.000,- og er en
meget ettertraktet artikkel for oppsett av antenner.
Somvanlig er det avholdt radioamatørkurs,
hvor vi har vært så heldige å få gratis undervisningslokale ved NTH i ti år framover,
Interessen for testkjøring er fortsatt stigende. Mange nye signaturer fra Trøndelagsfylkene er observert i de forskjellige tester. Fylkestestenfor 1991 iW. A ble vunnet av
LAlUI, og LA8NC vant både Fylkes- og
Telefonitesten i kl. B. Aktiviteten på båndene
forøvrig gjenspeiler seg i QSL-tjenestenhvor
det er mottatt 22 kilo og sendt 23 kilo kort.
LA8GEhar avholdt et DOS5.0-kurs for nyeog
gamle PC-brukere. DX-clusteret lA7Q er
kommet godt igang, medTrondheim DX-Club
som *fadder. og M9TQ som SYSOP.
Sambandsstøtte er gitt ved 2 større idrettsarrangementer og har bidratttilgruppensøkonomi.
Repeatereldigipeaterepå Ruten, Hummelfjell og Bringen har vært besøkt for teknisk
vedlikehold ved flere anledninger. Den digitale linken cørover har «haltet» noe fra tid til
annen og R4 på Bringen er nedkoplet for
vinteren grunnet bygningstekniskeendringer.
QST-sendinger over R3 på søndager i gruppens regi har hatten gjennomsnittliginnsjekk
på 40 stasjoner.
Den økonomiske situasjon i gruppen er
god. Styret foreslår uendret kontingent for
1993.
En av gruppens trofaste støttespillere
LA2JIBjørn Haave er gått bort, 65 årgammel.
Styret vil takke alle som har bidratt med sin
innsats i året som er gått!
Til ny formann er valgt LA9SFA Lars Samdahl, skriver LA9MB Egil Steen, avtroppende
formann.

KRISTIANSUND-gruppen
har idag27medlemmer, 24 medA-lisens og 3
med B-lisens. Gruppen har i sitt tolvte år øket
medlemstallet med 3. Foruten årsmøtet har
det i 1992 vært holdt 1 styremøte og 11
medlemsmøter. Vi har holdt fast på første
torsdag i hver måned som ordinær møtedag
med dropin møter de andre torsdager.
Under orkanensom herjet Nordvestlandet i
januar fikk våre antenner en tøff medfart. 2meter beamen ramlet i bakken og ble deformert til det ukjennelige da masta knakk på
midten. Vår store HF-beam KT-34XAvar heller ikke det den en gang var etterpå. Vi hadde
assurert så noe stort økonomisk tap ble det
ikke, mendet krevesen del arbeid åfåopp nye
antenner. 2-meter beamen er allerede oppmontert og HF beamen er innkjøpt og skal
monterestil våren.
Kurset som vi startet i -91 gikksin gang med
avsluttende prøve 11. mai. Resultatet ble 4
nye lisenser: LA5RIA Erling, LA5QIA Paul,
LB9YD Per, og LB9ZD Roald. Willy gikkopptil
ny prøve på NRRL's Generalforsamling og
fikksignaturen LB1DE, dermed har alle som
deltok på kurset fått lisens. Dessuten fikk
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Silent Key

Silent Key

LA7SF
Arne Aspheim

LA7TH
Gunnar Fleischer

Det kom som et sjokk på oss alle i Bodøgruppen da vi fikk høre at Ame var gått
bort 11. september i år.
Det gikksåalt for fort. Arnevar pensjonert fra Forsvaret, og har hele sin tid
arbeidet med samband. Som utdannet
telegrafistseilte han ute en stund, og gikk
overtil Forsvaretpå 60-tallet. Arnevaren
eminent CW-mann, noe hans logg viser.
I begynnelse av 80-tallet var han kontaktmann for Hjelpefondet, der han
gjorde en stor innsatsfor de som trengte
hans hjelp. Han var den som fikk undertegnede til å ta opp igjen amatørradiohobbyen. Det skal han ha stor takk for.
Det vil mangle en signatur fra Bodø på
lufta framover. Vi lyser fred over Arnes
minne.
BodsogFauske-gruppen,
V/ LABGL.

Gunnar Fleischer gikk bort natt til 26.
september, bareW kgammel. Medham
er en fantastisk DX'er forsvunnetfra båndene. Du finner ikke hans signatur på
rankinglisteroglignende, men han hadde
både QSO'er og QSL nok til å ligge på
eller nær toppen av de fleste. Hvem kan
konkurreremed rundt 300 land på 80 og
40 m f.eks. - eller 5 bånds DXCC nr. 44,
kjørt med en W3DZZ antenne og FTDX500?
Gunnar var telegrafist av yrke, først i
marinen og senere i handelsflåten. Han
var avden type telegrafister som tokimot
telegrammer, skrev dem ned på maskin
og kvitterte for dem, samtidig som han
pratet hyggeligmed den eller de som var
på bes0k. (Etterpåmhtte hanse etter om
det var telegram til ham selv!)
Han ble radioamatør «for å vedlikeholde telegrafiferdighetenem. Men hobbyen ble etter hvertviktigereenn som så.
Og han kjørte DX selvfølgelig. Det var
sikkert like artig for dem i den andre
enden: Han hadde jo vært på svært
mange av stedene selv.
Iden aller første tiden som radioarnatør kjørte han DX med Heath-kit DX-40
(90watt inn) etter en GelosoVFO. Mottaker var husets Sølvsuper. Den hadde
hverken BFO eller særlig båndspredning, og var bred som en Iåvedør,
så det var ikke helt enkelt. Men Gunnar
slo av DX-40, stilte mottakeren i 20 m
båndet, og brukte VFO'en til å lete opp
DX-stasjonen. VFO'en strålte rett inn i
Sølvsuperen, og det ga fin beat! Utstyret
ble bedreetter hvert, men beam-antenne
hadde han ikke før midt på80-tallet. Det
ble en fullsize beam for 40 m. Det var så
absolutt hans favorittbånd.
Først i sommer anskaffet han seg utstyr for å komme på digitale modes. Det
var fint å se signaturen hans på et DXduster. Det vare så sørgelig at hans tid
varrunnet ut. Det harfremdelesikkegodt
opp for oss at vi ikke skal høre ham mw
på våre skeds, eller i en pile-up.
Vi vil huske ham som en god og kjær
venn, en ekte radioamatør og DX'er av
rang. Våre tanker gårtil hans kjære Edny,
hans tre kjekke sønner og nærmeste
familie.
Vi lyser fred over Gunnars minne.
LA9HCog LASYF.
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Silent Key
LA5UL
Alf Lange
Alf døde i september. Det var overraskende å mottabudskapet at vi ikke skulle
høre hans signaler lenger. Alle var klar
over at han slet med en alvorlig sykdom,
men han var alltid optimist.
Det var ikkevanskeligå taen prat med
Alf når hanvar påveitil sitt arbeid. Detvar
bareåslåpå kl. 0600om morgenen. Alltid
var han villig til å hjelpe andre. Som den
gode fagmann han var kunne han ofte
hjelpemedbåde råd, framstillingog reparasjon av mekaniske deler til utstyr og
antenner. Flere handikappedeamatører
fikkogså hjelpavAlf hvisdetmangletnoe
ved riggen.
Alf ble tidlig radioamatør ved siden av
en del andre hobbyer som han dyrket.
Han begynte tidlig med RTTY og prøvde
seg på de fleste band. Han var også
behjelpelig når Drammen fikk sin første
repeater.
Vi kommer til alltid å huske Alf og alle
hansgode egenskaper. Og de som kjent
ham vil savne en hjelpsom venn.
LASKB
J

LA5RIA Erlingpremiefor bestebesvarelseav
prøven og LB9ZD Roald utmerkelse for fin
skrift. Jeg tror ingen kan vise til noe bedre.
Gruppens sambandsoppdrag under Krifastløpet ble effektivtog profesjoneltutført. Vi
fikk meget fin omtale fra løpsledelsen.
I forbindelse med Kristiansunds 250 års
jubileum arrangerte vi åpent hus i gruppelokalet den 12. og 13. september med utstilling av amatørradio-utstyr. Det var oppmontert utstyrfor pakkeradio, RTTY, satellitt-
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kjøring, 2-meter utstyr og HF utstyr, alt i
operativ stand. Skuffende lite besøk.
Speidernes JOTA i oktober ble arrangert i
vårt gruppelokale i år. På grunn av stabile og
gode radioforhold ble det mange kontakter
over hele landet, ca50ialt. Speiderne likteseg
veldig godt. Et fint resultat.
En stor dugnadsinnsats er blitt gjort utenfor
huset med rydding, grusing av plassen foran
huset og maling avvegger og murer. InnvenForts. neste side.
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LILLEHAMMER-gruppen
Styret har i 1993 bestått av: formann LA7SD
Eivind Løkken, nestformann LA6HU Tor 1. 01sen, kassererlsekretær LAlCFA Terje Nordtorp, QSL-manager LA6BD Odd Iversen og
sambandsmanager LA4RY Arnfinn Roel. Varamenn LA3NG og LA2ZGA. LA1VEA er hjelpefondsmanager og LA2FS revisor.
Gruppa har holdt 6 medlemsmøter, årsmøte
og deltatt i tre fellesmøter. I tillegg har det vært
en Field Day, ett styremøte og møter angående
forberedelse til Birkebeinerrenneti
Vi har også arrangert Åpen Dag i gruppelokalet. Oppslutningen var god, ca. 30 personer
var innom lokalet i løpet av kvelden. Hensikten
med møtet var å rekruttere deltagere til radioamatørkurs. Det viste seg imidlertid at det ikke
ble mange nok deltagere til å starte noe kurs
denne høsten.
Den 4. september inviterte LA3NG og XYL til
Field Day på hytte-QTH ved Melsjøen. Det ble
en fin dag med godt vær, god servering og mye
radiokjøring. Vi hadde også besøk av K
W
Mike som var her angående OL.
Gruppahar for tiden 17medlemmer.Avdisse
har 16 lisens. Ingen nye lisenser i gruppa dette
året, men vi har arrangert to lisensprøver i 1993
for kandidater i Mjøsområdet. Til prøven i april
møtte 5 kandidater, og til prøven i november
møtte 3 kandidater.
LA2L-Nytt har kommet utmed 3 nummermed
formannen som redaktør.
Som tidligere har vi hatt sambandsoppdrag i
forbindelse med Birkebeinerrennet og Birkebeinerprøven sammen med Hamar og Ringsakergruppen. I forbindelse med JOTA hadde
gruppa i alt 4 stasjoner på lufta.
Repeaterne på Kråkehugukampenhar virket
tilfredsstillende.
LA7SD Eivind Løkken fortsetter som formann.

holder medlemsmøter den farste og tredje tirsdag i hver måned. Fremmøte er i gjennomsnitt
ca. 10 stk. Gruppen holder til i Markvn. 4 i
Alesund, i lokaler leid av Røde Kors.
Det er i periodenavholdt to styremøter. Styret
har i perioden hatt denne sammensetning: formann LA5RV Ola Melseth, nesiformannLA3PT
Audun Myrhol, kasserer LAM Helge Strømsheim, sekretær LAM Ove Remøy og styremedlem
LA301 Kjell Hunnhammer. Antall medlemmer i
gruppen er 32 med lisens og 5 uten.
Ingen kurs er avholdt i gruppens regi.
Digipeateme er plassert på Ørskogfjellet og
harfungert tilfredsstillende. Det harværtforetatt
et par ekspedisjoner for å rette opp mindre
tekniske problemer. LA3PT Audun har forestått
det tekniske.
Repeateren R2 er plassertpåValderøy-ijellet.
Etter en del ustabilitet på utstyret ble filtrene
byttet med noen som LA1X1 hadde laget. Dette
ble utført ijuni. Vi har ellers iden siste tiden vært
plaget med en del falske belegginger av stasjonen. Hva som er den egentlige årsak til problemet er ikke klarlagt.
En del av våre medlemmer var tilstades på
<meetingen» til Søre Sunnmøregruppa på
Morkaåsen i Volda.
Den 16.10.93 ble det i Ålesund arrangert
JOTA der 1. Nørvasund KFUM og Ålesund
1NSF deltok. Vi holdt til på Rådhusplassender
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det ble opprigget speidertelt og en stasjon ble
kjørt derfra. I tillegg hadde vi noen stasjoner
operative inne i vestibylen. Av antenner hadde
vi en dipol på 80 m og en vertikal. Det ble hengt
opp plakater i nærområdet for å påkalle interesse, men den syntes å være noe *kjølig..
Gruppestasjonen har i perioden ikke vært
benyttet da vi ennå ikke har fått rigget opp
antenner. LA3PTAudunhar fått laget et feste for
en vertikal. Vi har også sondert mulighetenfor å
få kunne benytte Aspøyskulen som et antennefeste for en dipol.
Økonomien er stabil. LA5RV Ola Melseth
fortsetter som formann.

Styret i 1993 var: Formann LA9SFA Lars Samdahl, nestformann LA9QV stein Olav Lund,
sekretær LAM-11012 Britt Ewa Lilleler, kasserer LA4THA Bård Malvik, sendesjef LA8CD
Johan Brobakk, materialforvalter LA7RJ Odd
Vatn, styremedlemmer LAGCIA Odd Ellefseth
og LA4AAA Jan Age Storsveen med varamenn
LA7JBA Rolf Krogh og LA3EI Jan Finsås.
Gruppen hadde ved årets utgang 110 medlemmer som er en økningfra ifjor. Det er avholdt
5 styremøter, 18 medlemsmøter og 26 dropin
møter. Det er foretatt to ekspedisjoner, en til
kinosenteretog en til Stjørdal Nær-Radioog TV.
Virksomheten i gruppen har stort sett gått
med til å gjøre gruppelokalene våre bedre. Vi
har fått ny dør på plass og oppholddmøterommet er b l i betydelig bedre. Brakkene er
også rettet opp slik at de nå star i *vater* etter
at grunnen hadde giti etter.
Det var derfor med beklagelse at vi i høst
mottok brev fra Sivilforsvaret om at deres virksomhet skulle trappes opp og at de derfor
trengte plassen selv. Så innen mai må vi ha
funnet et nytt QTH for vårt gruppelokale.
Det er søkt forsvaret om muliaheter for å få
leie et område på ~harlottenl&d. Vi venter
fortsatt på svar. Vi retter en stor takk til LA9MB
Egil for hans innsats i denne saken.
Medlemsmøtene har vært holdt i Krigsseilerforeningens lokaler ved Royal Garden. Gjennomsnittlig fremmøte har vært ca. 20 medlemmer. Det har vært vanskelig i skaffe foredragsholdere til hovedposten på møtene, men noen
interressante foredrag har det da blitt.
Gruppen har hatt 2 sambandsoppdrag ved
idrettsarrangementer, noe som har gitt kjærkomment tilskudd til økonomien. Styret har
ellers vært svært tilbakeholden med å bruke
penger, etter at det ble klart at vi må flytte fra
Leirbrua. Ingenvet eksakt hvadette vil koste, og
pr idag vet vi jo heller ikke hvor vi kommer til å
flytte. Vi bare håper ...
På QSL-fronten harvi fått flere kort enn vi har
sendt. Avsendt vekt er oppgitt til 26 kg., mens
mottatt vekt er mat til 27.5 kg.
En trofast stemme på lufta, LA8NE Tor Tranås, er gått bort i året som gikk.
Lars Samdahl, LASSFA, fortsetter som formann i 1994 og takker alle medlemmer i gruppen for et godt samarbeide i året som gikk.

hadde ved årsskiftet 25 medlemmer, 20 med Alisens, 3 med B-lisens og 2 ulisensiert. Det har
vært avholdt 12 medlemsmøter og 3 styremø-

ter, samt drop-in møter hver torsdag. Styret har
bestått av: formann La4XGA Geir, nestformann
LA9DBA Ola, kasserer LA2KAA Jorun, sekretær LA2BIA Steinar med stvrernedlemmer
LA5QIA Paul, LA7FCA Ingva; og sendesjef
LASUBA Peder.
Igrupperegi har vi hatt to sambandsoppdrag:
Atlanterhavsløpet hvor 9 av medlemmene deltok, og rif fast løpet der vi hadde 14 av våre
medlemmer med. Begge oppdrag fikk status
som vellykket.
Dugnader som har væri avholdt er nedtaaelse av orkanskadd antenne samt oppsettelse
av nv lKT34XA1.videre har det vært en kontinuerlig oppussing av lokalene, delvis bare av
LBSZD, en honnør til ham:
Fra Statoil AS har vi fått sambandspulten
deres etter flyttingen fra Kristiansund: Garex,
videoprinter, videokamera osv. Vi takker
LA9VBA for innsatsen. Og fra Kristiansund
kommune har vi mottatt kr. 3600.- i støtte.
Gruppen deltok i NRRL's Telefonitest. Deltakere LA7DFA og LA5QIA. Status ukjent.
JOTA gikk iår også fra LA6K's lokaler. Kondisjonene var brukbare med mange kontakter i
Norge og i utlandet.
Vi har også i denne periode startet kurs for
nye *radioamatører.. Men dessverre bare med
tre deltagere.
Vi har sendt inn søknad om opprettelse av
node på Reinsfjellet. Søknaden er innvilget
med signaturene LD6KS-2 og LD6KS-7.
LA9VBA er gruppens kontaktmann. Gruppen
jobber videre med avklaring angilende plassering på dette QTH. LA5QIA har startet BBS pA
eget initiativ. Vi berømmer ham for innsatsen.
Gruppen har i år sendt totalt 918 QSL-kort og
mottatt 1183. LA6K har sendi 123og mottatt83.
QSL-vinner i&rble LA7DFA, medsendte 197og
mottatt 799. Han fikk dermed napp i vandrepokalen. Vi gratulerer. Vi gjør oppmerksom på at
direkte QSL ikke er med i statistikken.
I grupperegi er det for første gang avgholdt
MS-tur til Smøla (JP43). Deltakere tA7DFA,
LA9WBA og LA4XGA. Status vellykket. Vi håper på gjentakelse.
LA4XGA Geir Strømsholmfortsetter som formann også i 1994.

Styret i 1993: Form. LA4WIA Paal Aasvangen,
nestform. LA9DFA Morten Kvernmoen, sekr.
LA3VEA Oddbjørn Strømhylden, kasserer LAM6091 Ole J. Østberg, sendesjef LAISN Tore
Svendsen, varamenn LASSN Arnfinn Gulli
Hanssen og LA3WEA Johnny Tørrissen.
I løpet av året har det vært 4 styremter og
1 medlemsmøte, dessuten som vanlig drop-in
møter på fredagskveldene. Styret gikk på møte
2. april inn for å forsake å ha første fredag i
måneden som fast møtedagigruppa. Dette har
kanskje ikke blitt publisertistor nokgrad, da det
ikke kan merkes så veldig stor økning på disse
kveldene.
I tiden 11 til 18 oktober var LA4WIA Paal og
LA9DFA Morten i isbjørnens rike Svalbard på
DX-pedisjon. Dette fikk vi god dekning av med
foredrag og lysbilder på julemøtet i Morokulien.
LAN' styre gikk inn for etter søknad å støtte
turen økonomisk med kr. 2500.-.
Kongsvingergruppen har hatt 2 sambarrds
oppdrag, Kongsvinger Maraton og Rally Finnskog Norway.
LA5LG's Hjelpefond: Etter søknad om støtte
fra fondet, gikk styret inn for en slik støtte på kr.
2000.-. Styret vil vurdere i neste omgang, hvis
det skulle bli spørsmål om årlig bidrag, å justere
beløpet som kan avsettes.

i%af!P-
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Trondheims-gruppen
på flyttefot
Så var det på tide å flytte igjen. Trondheimsgruppen av NRRL har skiftet QTH en del
ganger i løpet av de siste 10-15 årene, og i
augustkeptember var det flyttesjau igjen.
Riktignok var ikke flyttingen det man helst
ønsket i gruppen, men Sivilforsvaret som
lånte ut tomt til gruppelokalet hadde plutselig
behov for mer plass.
Ny tomt blefunnet i landligeomgivelser like
utenfor Trondheim sentrum. Kontrakt med
grunneierog godkjennelsefra kommunenble
ordnet. Derved var det klart for å demontere
gruppelokalet som består av brakker.
Primus motor for flyttingen, LA9MB Egil
Steen, sørget for raskt oppsett av brakkene

TRONDHEIM
SENluUM

igjen. Sammen med en liten, men iherdig
arbeidsgjeng, ble alt arbeidet gjort på noen
kvelder.
Før har gruppemøter og drop-in møter
funnet sted på to forskjellige steder. Den nye
lokaliseringengir nå mulighetfor at alle møter
kan skje ved det nye QTH'et ved Lialøkken.
Lokalet er omlag 50 kvadratmeter, og inneholder b1.a. møterom, radiorom, lager og
verksted.
For radioamatører og andre interesserte i
Trondheims-området som ønsker å stikke
innom LA2T, viser vi til kartet. Det er møter
hver tirsdag (drop-in eller vanlig møte)
kl. 19.00.
LASGY.

5 brakker og et tilbygg danner gnrppelokalet til M i . Fra v. L48CD
Johan, LABGEKarlGeorg (medryggentil), L4 1UIOttarogL44UGAInge.

HEIMDAL

Anleggsformann og primus moterLA9MB Egili hullet som skal~llesmed
sement og bli antennefundament.

l
Radioamatmenesfordeler
Hva er så radioamatørenes fordel i denne sammenheng? De kan
opprette samband hurtig og effektivt der hvor andre systemer ikke
dekker og kan gjennom sin kunnskap om radiosamband opprette
forbindelser under vanskelige forhold. dessuten har radioamatørene
et meget fleksibelt dataoverfmrringccystemi AX.25.
Hvis nødsambandq'enste skal ha en verdi for offenlig myndighet,
bør radioamatøreneogså ha en enkel form for beredskap for å kunne
rykke ut på kort varsel. Dessuten gjennomføre trening for å øve
sambandsprosedyrerogikke minst øve seg pååfåmedseg de riktige
sakene ved utrykking. De som øver og har beredskap må imidlertid
oppleve at innsatsen verdsettes og dette er nettop det som er
problemet.
Nå er det slik at vi ikke kan bebreide offentlig myndighet at de
benytter egne nett eller offenlig mobiltelefontjenesteved katastrofer
eller ulykker og vi må dessverre innse at behovetfor nødsambandog
assistanse fra radioamatører er sterkt redusert. Dessuten har vi en
sterk konkurrent i privatradio-folket.
Konklusjonenblirformindel at det ikkeer behovfor noen organisert
nødsambands-tjenestei gruppene, men dette utelukker ikke at en
kan rykke ut for å tilby sine tjenester dersom det viser seg at de
offentlige sambandsnettene ikke strekker til. Nettop radioamatørens
even til å improvisereog opprette samband under vanskeligeforhold
kan være nøkkelen til suksess. I en nødsituasjon kan det være
vanskelig å oppnå kommunikasjon mellom forskjellige profesjoner som politi, leger og hjelpemannskaper som har hvert sitt
lukkede nett.
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Fra venstre ser vi LASSFA Lars (avtroppende formann), LA3MJA Odd (påtroppende formann)
og LASQFA Knut (nestformann) i full sving med å montere alarm.
(Se notis side 107.6, ,--c
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Fra Ligaens kontor:

Telenor premierer morsekunnskaper

31ar du

e t godt bilile?

Fra Radioinspeksjonen, Telenor AS, har vi fått følgende melding:
Telenor AS (tidligereTelegrafstyret, Teledirektoratetog Televerket) var iflere mannsaldre
selve .myndigheten» for radioamatørene. Dette vervet er nå overtatt av Statens teleforvaltning.
Telenor ønsker likevel å holde kontakten med radioamatørene og støtte en hobby som
rekrutterer kommunikasjonsbrukerei ordets beste forstand. I den sammenheng premierer Telenor de beste morsebesvarelsene både for A- og B-lisens under de to faste
lisensprøvene i året.
Ved prøvene i desember 1994 hadde LASUJA Terje Hundseth og LB4CE Kjetil Berget
feilfrie morsebesvarelser,og de har begge fått tilsendt diplom samt The ARRL Handbook
som premie fra Radioinspeksjoneni Telenor.
Vi gratulerer vinnerne, og takker Radioinspeksjonen for at den viser så stor interesse for
norske radioamatører at den også i år har premiert de beste morseprøvene.

Bilder
Hva skal til for å komme på forsiden av
amatørr rad ion? Et bilde! Har du et brukbart
bilde, et som viser noe av hva hobbyen vår
går ut på?
Hvis det følger med noe tekst også, er det
selvfølgelig helt fint...

For tyve år siden

AR for april 1975 følger opp forrige måneds
artikkel om radiospeiding ved at det bringes
omtaler og skjemaer etc for en del av
revejaktutstyret, såsom revesaksen FOX75, revesenderen TX-75 og nøklingsenheten
KEY-74.
Det finnes omtaler av to interessante strømforsyningsenheter, samt Clamper for FMsendere, repeatere m.v. med rør i PA-trinnet.
Dersom du ønsker å benytte CEPT-lisensen ved besøk i Monaco, vær oppmerksom på at du .Teknisk Småplukk. omtaler Tonesender
på forhånd må informere monegassiske myndigheter om eksakt hvilket sted i Monaco du for TR 2200 og måling av SWR.
Det meldes at tiltross for dårlige 10 meter
ønsker å operere fra.
kondisjoner, så har mange oppnådd 5 eller 6
Ifølge radioamatørorganisjoneni Monaco, ARM, skyldes denne særbestemmelsenat landet bånds WAC i løpet av 1974. Det finnes en
er så lite og at grensene mellom Monaco og Frankrike ikke er klart markert. Man kan derfor artikkel fra presidenten i IARU i forbindelse
ubemerket ha krysset grensen til Frankrike og fremdeles tro at man befinner seg i Monaco! med den framtidige WARC i 1979.
YL-spalten bringer dene gangen en hel del
Adressen til myndighetene i Monaco er følgende:
svar på den kritikken som framkom mot egen
Direction Generale de Telecom
YL-spalte i AR. Det synes som om ved25, Bd. de Suisse
kommende innsender er absolutt alene med
MC98030 Monaco, Cedex - tlf. + 33 93 25 05 05.
sin mening. Alle svarenesynes å mene at YLspalten har sin berettelse og at den bør
Vær også oppmerksom på at effektgrensener 100W og at det ikke ertillatt å benytte50 MHZ.
fortsette.
Møtereferatet viser at Hovedstyret har
godkjent diplomet WANCA og at det er vist
interesse for å delta i utstillingen .Fritid 75,,.
wNIRAC» har fått nye lover og man har besluttet å være representertved SSA's 50 års
jubileum. Hovedstyret hadde også gått gjennom samtlige 80 saker til kommende Region
Telenor premierer morseAndøy-gruppen 20 år ........................ 132 1 konferanse med delegatene LA4ND og
kunnskaper ....................................
Grupperapporter ............................... 133 LA5ON.
Det er fremdeles noen som har synspunkBruk av CEPT-lisensen i Monaco .....
Nye medlemmer................................ 134
Kopi-tjenesten ...................................
For 20 år siden ..................................
134 ter om dette med at PR skulle få adgang til
Trondheims-gruppen i nye lokaler ....
LA-Ads .............................................. 135 10 meter. Denne gangen er det en som fore foneTekniske Refleksjoner ......................
Frekvensvarsler ................................ 135 svarer det. Det skrives om å b ~ k det
tiske alfabetet rett.
Praktiske råd og vink ........................
LASOK
Begynner-spalten..............................
Generalforsamlingen.........................
- BBS (telefon) ..........................
Hovedstyremøte4/3-95, referat ........
Trondheims-gruppen
Traffic Department ............................
i nye lokaler
Diplom-spalten ..................................
Annonser
Historisk kalender .............................
- og denne gangmed 10 års leiekontrakt (og
DX-spalten ........................................
mulighet for forlengelse hvis vi oppfører oss
Audio Design .....................................
LNlV -fra Frigjøringsjubileet ...........
pent).
Ankerske Communication AS ...........
NRHF's field-day 1995 ......................
Ankerske Communication AS ...........
Lokalene er nå nesten ferdig innredet takHF Contest Nytt ................................
ket være anleggsformann LA9MB Egil og
Communication System ....................
ARIM, beretning og regnskap ...........
gjengen hans. Versatower BP60 og stor
teGrensestua» i Morokulien ...............
VHF-spalten ......................................
beam i toppen skal sørge for at TrondheimsNorsk Radio Supply .........................
VHF DX-rekorder ..............................
amatørene kommer gjennom i pile-ups.
NRRL ............................
.
.
.
.............
Silent Key LA5VD .............................
I tilfelle uvedkommende skulle forsøke å
Permo Electronics Als ......................
Data Bytte-spalten ............................
skaffe seg utstyr på en billig måte, ble det
VHF Communication A.s ..................
Namsos 150 år ..................................
montert siste generasjons innbruddsalarm.
Vårgårda Radio AB ...........................
(Se bildet på forsiden.)

Bruk av CEPT-lisensen
i Monaco

INNHOLD

-

Lokaipressen. En vellykket helg, og veldig viktig:
Vi slo Drammensgruppa! Jobben med å
retransmittere QST-LA w e r LA8KR på søndagene har i 1996 hovedsakelig vært utført av
LAITCA, med nes hjelp av LA1LIA og LAlTV.
Ciruppentakkar for den= tjenesten som mange
amatører i Østlandsom~ethar stor glede av.
Dei er ikkestortestaktivitetblant gruppas medTØNSBERG-gruppcm
KONGSBERG-gruppen
Tre av gruppens medlemmer har gått bort deite Styret i 1995 har
av formann LAITCA lemmer. L420 ble nest best av de norske i
ARRL's DX fest i klassen inntil 100W, og
året. Det var LA7US Unni Albrigtsen, W F A Hans, n m t T o m m Ulil* Tmnd, sekret=
LA3CG ble nummer 4 i klassen for enkeltThorailf N y m n l og LAiaOS Odlchrar Wittek. Vi CATKIA Tor, kasserer LA3W Jan og varaoperatører
opp til 1DW i NRRCs telfonitest. Vi
IyserrTrecio v a deces minne. Gruppm har ibet mann W
E Svein. Ivk&amten har v&
som har g& ;ttoldt 8 dtop-in mrater, 4 teme- omtwnf dwi samme som tfdligere $r. Mange gratuIew. I larpeli av 1995 har vi fått 7 nye
meier og dettertt på 1 fellesmøte (fylkes- serker bifr avgjort ved mer ufomell kont~ktmei- medlemrnef og 3 har rykket opp fra B- til Aorganisaring av amatarer i WWQ) i h w i k i lom styremedlemmene. Det har arrtavhoidt 1 Ikens. På årsmøtet 28.2.96 ble LAlTV valgt til
denne gruppens regi. Vi takker våre lokaie styrem&, l 0 rnedlem$mø1r ag 9 drop-in mPr- formann.
foredragsholdere som har hoi& seg ttl temaer ter. GjennomsnitNlgfrrtmmrate har vært 8-9 på
I PA-trinn, Antennkonstruksjon, mrsptlBms,mm og 4-5 på drop-in møtene.
som -kornr
Dataog mrltnrrer,Intemet, mm. Gjennomsnitt- Emnespil mdemsmøtene har vært Intemet v1
lig framrnøte h;ar vært 9 medlemmer m mste- LA4YAA, Antenner v/ WB6KBV Roy Tice, Low
er roO &ri år, og 1 den band DK-ing v/ L A M , ~rigj~ringsjubileet
kveld. Tøn--gruppm
samt
TRONDHEIMS-gruppen
anlednina hsirKle&mtue;d L M K W Svein -It
omvtmitia D& Lbdalmuseet v/ konservator
i stand tiietjublleuhsrwte phi Kawk gard.23 Om H~&D&I
on btennatuner v/ LA5DS. Det Styret har hatt følgende sammensetning i farel i 1 har f#<vaert g$~nnorn~rart
nødsambandsopp- gående år: Formann LA3MJA Odd Solberg,
medlemmera~sieraap e r m e r hygget
lanat ut ide$rm(iTimer. Deno ~ ~ e iiasn
~ v dma
~ in 1995. Vi tilbød oolitiet sambandsassi- nestformann LA9QFA Knut Bersås, sekretær
lun-og god &tomning rundt h& feaben, h m et stanse ved en stor leteaksjon på Omholtfjell, LASHIA Jan-Inge Jenssen, kasserer LASTK
gedigent k a b d var satt opp for å dekke de men dette ble avstått. Vi har ellers utført sam- Sverre Båtnes, styremedlemmer LASRIA Tore
kulinariska b&ov. Loddsalg og &radio»-bilder bandsoppdrag ved 2 arrangementer i løpet av Solberg og LA4GHA Roger Bjørgvik. Gruppen
fra g n i p p w mange merifter gjorde sitt til at året. Det ene var Flesbergrally i januar og det hadde ved årets utgang 92 betalende mediemaltfor fort, Vi W t e r verkskapt sg andre var KM i orientering ved Heistadmoen i mer. Det er i 1995 avholdt 6 styremøter og 16
for e l veilykket arrangement. Det august. Gruppa har forøvrig gått til anskaffelse ordinære medlemsmøter foruten et X antall
har vært s t i b Flrå &n lokalesambandsoppdrag- av en del antenneutstvr, samt 2 PA-trinnfor 2m, drop-in møter. Medlemsmøtene er avholdt på
fronten meu bare 1oppdrag (parkerlngikkte~. for å stå bedre rustet til sambandsoppdrag i Lialøkken skole lokalitetene er vi godt fornøyd
Grumen er nå sterkt bestvkker med ut8Wr for framtiden. LAlTCA har komoonert en sam- med. Det har som vanlig vært litt vanskelig å
B I og grup- bandskoffert hvor alt nødvefidig utstyr med skaffe foredragsholdere på møtene, da det for
lokalt' samband, da L A ~ ~ operath/
pen eier 10 h%-mr
for 70m. Appara- kabler ligger godt beskyttet og klart til bruk. det meste har vært basert på velvilje fra egne
tene er lånt ut gl ilmedlaanmr Par å *hakka i P.g.a. den utsatte posisjonen på toppen av rekker. Det er installert alarm i klubbhuset og
funksjon*. Detber en =bytt rm&wadning, siik Jonsknuten med stadige havarier, har gruppa denne hadde i en periode lett for å bli utløst uten
at alle skal få prøve app&atne, V& årti*
bestemt seg for en fullstendig ombygging og grunn. Denne feilen er rettet og vi har nå en
bingouke var i begynnehm aVjui9. TaMertvaere fornyelse av 2m repeateren. Nye, selvbærende midlertidig avtale med Securitas. Det har pr.d.
observante m a l m m r sam aå at det kunne antennemaster er montert på fjellet, ny Rx og resultert (1 utrykning uten at det ble o b s b e r t
,@Ml& m w ~ ~exltert er anskaffet, likeledes nytt PA-trinn. Ny noen ureaelmessiaheter. Det er montert klatresettes inn sted&
som nå krever Z pmmnef p&h r vakt meget strømforsyning er konstruert og er under byg- vern i asennemasten og med god hjelp av
bra. Både d a m e r og kveldsvakter bie gjen- ging, og ny logikkvilbli kjøpt. Vi håperå kommer LA7JBA Rolf, kom vi fra det på en rimelig måte.
nomført uten sme problemer. På vår ukent- tilbake på lufta med full effekt i løpet av våren1 Ellers er det kjørt på singel på parkeringsplaslige QST sendinger har det vært en synkende sommeren. Det gamle utstyret er imidlertidfort- sen og grøfta bak klubbhuset er fylt igjen. Her
tendens med et gjennomsnitt på rundt 8 inn- satt i drift med ca. 1W utgangseffekt. 70cm gjenstår ennå en del arbeider. Vi har vært på
loggede stasjoner. Det har vært 30 sendinger i repeateren er tatt ned fra fjellet og gitt et forelø- befaring i Bymarka, hvor en gruppe radioamaår og ordningen vurderes nedlagt da ingen ser pig nytt QTH nede i byen. Det jaktes på et nytt tører som sendte rapporter til England hadde
ut til å kunne bytte på å lede sendingene. Det og mer frittliggende QTH, men det blir neppe tilhold under okkupasjonen. Planen er at vi skal
nye tidspunktet har sannsynligvis mye av skyl- aktuelt å montere den på toppen av Jonsknuten markere stedet med en plakett. Søknad til Statden for det synkende antall innlogginger, så igjen. Antall mottatte QSL-kort var 1560, skog er sendt og tillatelse innhentet, men da det
dagens kl. 20.00 vil bli vurdert av det nye styret. og antall sendte var 1368. Forøvrig takker vi ble klart nokså sent på året må dette eventuelt
Gruppens2 aktive RPO-deltakere har arrangert LA3IBA Hugo for god service i forbindelse med utsettes til kommende år. Gruppen har i år som
et løp hver i vårt distrikt. De har også vært med forespørsler om QSL-adresser 0.1. Noden i fjor hatt 2 sambandsoppdragved idrettsarranpå NM i Fredrikstad hvor W LA6KCA Svein LD3KB-2 for 2m er opprettet og i drift på Sach- gementer. Dette har gitt oss kr. 6.600,- i klubbog LA5UGA Per Jarle ble norske mestere på sen. Den er spesielt nyttig for de som har kassen. Det er sendt 25.8 kg. QSL og mottatt
80 meter. Det har så vidt jeg vet ikke vært dømt vansker med å nå DX-clusteret LA2D-6 i Dram- 20,6 kg. Ved iisensprøven 27.4.96 gikk 6 kandi.dødt* løp i denne grenen før, så vi kan ikke men. Videre sysles det med planer om en 70cm dater opp til eksamen. Resultatet ble 3 A-lisenannet enn å ta hatten av og gratulere med node for 9600 baudpå samme sted. Frigjørings- ser og 2 B-lisenser, hvorav 1 gikk opp til ny
innsatsen, selv om den gikk noe utover helsa til jubileet i mai ble behørig markert av gruppa. prøve under generalforsamlingen i høst og derde to impliserte. Det har heller ikke i år vært noe LAlTCA, LA3CG og LA4BDA gjorde en stor med var A-lisensen i boks. Nevnes skal også at
stort test-år. Kun noen få av gruppens medlem- innsats med forberedelser og opplegg. Ett uBe- LB4QE Børge fikk Telenors premie og diplom
mer har vært innom enkelte tester. Aktiviteten rit» sett ble restaurert av LAITCA, og brukt som for feilfri besvarelse av morseprøven. Gratuleavspeiler kanskje de meget varierende forhol- senderlmottaker fra Lågdalsmuseet, hvor et rer med det, Børge! Ang. innkjøp kan det nevdene vi er inne i. JOTA har også i år vært et eget rom ble tidsmessig riktig innredet til forml- nes at det er innkjøpt4 stk. UHF-radiostasjoner
arrangement som lokale amatører har vært let. En replika av et uOlga* sett ble brukt som til repeaterkomiteen a kr. 500,- pr. stk. På
delaktige i. Det ble kjørt fra forskjellige QTH senderlmottakerfra egen stand i Storgata, hvor årsmetet23.1.96 ble LA5HIA Jan-IngeJenssen
rundt i hele fylket denne spesielle helgen hvor iA3CG og LA4BDA opererte på CW. Det ble valat til formann.
speidere kan treffe hverandre på lufta over kjørt ca. 70 QSO'er i løpet av den uken jubileet
landegrensene. Med årets nye tekniske lisens, ble markert. FieldDay blearrangertved Kjenneburde denne gruppen mennesker være meget rudvannet rett utenfor Kongsberg i september i
LILLEHAMMER-gruppen
aktuelle som amatører. Styret har jobbet etter et forrykendevær. LA1LIAog LAlTVvarprimus
samme modell som fjoråret. Man MÅ ha flere motorer, godt hjulpet av LA3CG, LA31BA, Stvret har i 1995 bestått av formann LA7SD
aakive. radioamatører med i styresammen- L46WA, LASJX, iA4BDA, LB4DE og LAITCA ~ ~ Løkken,
n dnestformann LA6HU Tor 1. 01heng. Valgkomiteen har her store utfordringer til rigging og forberedelser. 3 stasjoner var i sen og kassererlsekretærLAlCFA Terje Nordog muligheter til å få et mer aktivt styre. Grup- gang samtidig og det ble kjørt totalt 189 QSO'er. torp. Gruppen har for tiden 25 medlemmer. Av
pen har fått egen *Home page* på Internet, Pa søndag kom LASDS og plasserte noen disse har 14 lisens. Økonomien er tilfredsstiladministrert av LASJFA, for primært å fange *rever» ute i skogen, og 7 stykker prøvde seg lende. Deltakelse i arrangement av bingo de
opp interessenter i vårt distrikt, sekundært å gi på RPO. LAlTV var den eneste som fant alle siste årene har gitt kjærkomne inntekter. GrupForts. side 253
generelle opplysninger om amatørradio.
postene. Hele arrangementet fikk fin omtale i

.

Operatører på LM2SKI under VM på ski i Trondheim 1997.
Bak f.v.: LA7JO Stig, LA3ZV Jan, LA7RJ Odd, LA8CD Johan, LA8NC Kjell, LA9MB Egil, LA1Ul Ottar, LA7ZH Morten.
Foran f.v.: LA1HG Sverre (stand-in for LA3WAA Tor), LA8LA Arne og LA4YW Liv.
(Se artikkel på side 110 om arrangementet.)
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LMPSKI - under VM på ski
i Trondheim 1997
Tirsdag den 18. februar ble den store forekom det at 2 aktive samarbeidet om å
overraskelsesdagen for radioamatørene aktivisere et band. Den ene slappet av mens
som hadde møtte opp til ukens drap-in. den andre avviklet QSOer, og så overtokden
møte i Trondheims-qruppen. Formannen, andre en tid mens den andre tok det med ro,
LA5HIA Jan-Inge kinne fortelle at han slik at det bleawiklet maksimalt med QSOer.
samme dag hadde fått brev fra Statens Tele- Flere av de aktive konsentrerte seg også
forvaltning om at LA2T, ved Trondheims- spesielt om et bestemt bånd, og var QRV når
gruppen av NRRL, hadde fått tildelt spesial- det var åpning der. Slik ble det faktisk god
signaturen LM2SKI til bruk under VM på ski i spredning på aktiviteten over alle bånd, den
perioden 2012-213 1997. LA1K (ARK) hadde tiden det var åpninger.
fått tilsvarende signatur, LMISKI til bruk i
Og gjett hvilkenpile-up det ble. Istarten var
vi riktignok plaget av selvoppnevnt <<ordenssamme periode.
Dermed var gode råd dyre, og det ble en politi» som opplagt mente at vi var en pirat på
livlig debatt om hvordan dette best mulig gang. Det var oppløp til <<mobbing,,på CW
kunne organiseres. Det var alt tirsdag kveld, med de karakteristiskehi, hi, hver gang man
og allerede neste natt trådte tillatelsen i kraft, sendte QRZ de LMPSKI, men etterhvert som
så det hastet med å få noen operatører på aktiviteten skred fram, og det begynte å
lufta. Ideelt sett kunne det jo være en opera- komme ut info om aktiviteten, avtok dette
tør aktiv samtidig på hvert band på hver raskt.
Å kjøre med signaturen LM2SKI var som å
mode, men av erfaring anså vi dette for å
være nokså urealistisk. Så intensjonen ville kjøre en skikkelig contest i perioder, skjønt
da bli å få flest mulig operatører aktive med det var mye merslitsomt. Man fikkjoaldri den
lille sårt tiltrengte pausen hver gang motstaLM2SKI på flest mulige band til enhver tid.
Det ble selvsagt minimal tid til å forberede sjonen gav sin testmelding, hi.
Det gikk i ett kjør, og pile-upen var til tider
noe som helst. Noen potensielle operatører
hadde sikkert allerede <<lovet
seg bort,, med enorm. Verst var det for LA3WAA Tor når han
andre gjøremål i VM-uka, og da ble det som tunet opp på 40m CW med sin beam og PA.
så ofte før å plukke ut de mest rutinerte Aldri har jeg hørt en tilsvarende pileup på
operatørene, dvs. gamle contest- og DX- norsk jord, og det var helt nødvendig å kjøre
travere som mestret dette med pile-up og split for i det hele tatt å kunne pile ut noen
utholdenhet, og som ellers hadde bra nok stasjoner. Japan og USA stod i kø sammen
utstyrtil å kunne høres på båndene. Disse ble med hele Europa. Og innimellom smatt det
nærmest pålagt å være QRV.
inn PY, LU, KP2, HL, VK, ZL,ZS, HK, 9K, 3W,
Dagdrivere, pensjonister og selvstendig VU, HI osv. Det var helt fantastisk å høre på,
næringsdrivende med fleksible arbeidstid og jeg med min lille dipol, hørte bare europestod nå plutselig høyt i kurs, og det skulle vise ere jeg! Noe av det samme vartilfelle også på
seg at noe ulik døgnrytme hos de ulike ope- 80m, men da med større overvekt av europeere. Joda, en god antenne HAR alt å si, og
ratørene også var en stor fordel.
For å kunne aktivisere LM2SKI best mulig, med noen ekstra watter, så høres man jo
ble vi enige om at hver enkelt operatør skulle også, hi. Men om jeg ikke hadde lyttet selv, og
kunne kjøre hjemmefra med eget utstyr, bare blitt det fortalt, ville jeg nok bare tatt alt
mens vi koordinerte kjøringen via 2m på sammen for skryt. Det høres jo nokså even145,550 MHZ, og over DX-Clustret for de tyrlig ut kanskje?
som var QRV på pakkeradio. Dette fungerte
Når det gjelder aktiviteten generelt med
utmerket, kanskje best på DX-Clustret, da LM2SKI, så kunne nok den vært langt større.
det ofte var mye «bråk>,hos dem som kjørte I alt ble LM2SKI aktivisert av 11 radioamatøpile-up, slik at beskjeder på clustret var en- rer fra Trondheims-gruppen, de var: LA1Ul
Ottar, LA3WAATor, L A 3 N Jan, LA4YW Liv,
klere å oppfatte der enn på phone på 2m.
LA8CD og LA9MB koordinerte aktiviteten LA7JO Stig, LA7RJ Odd, LA7ZH Morten,
på VHF, og var stort sett «ALLTID» QRV for LA8CD Johan, LA8LA Arne, LA8NC Kjell og
å kunne gi en oversikt over hvilken aktivitet LA9MB Egil, men enkelte av disse var bare
som var på gang, så det må ha vært minimalt aktiv et par ganger. Det var litt trist egentlig at
med «matro» hos dem, med 2-meteren agjal- så få deltok, da potensialetvar så mye større.
lende,, på all støtt. Men det fungerte 100 %, Men med litt mertid til planlegging,ikke minst
og ikke en eneste gang var det to signaler av hver enkelt operatørs personlige kalender, ville nok langtflere kunnet delta i aktiviigang samtidig på samme band og mode!
De som ønsket å være QRV med LM2SKI teten med LM2SKI. De aller fleste av de som
på et gitt tidspunkt, sjekket inn på 2m eller var aktive med LM2SKI var utpregede CWcluster for å undersøke hvem som var aktiv kjørere, noe resultatet også viser, men
på hvilke band, og valgte seg så et band og en LA8CD Johan som knapt er å høre på SSBtil
mode som ikke var aktiv i øyeblikket. Så var vanlig, utmerket seg med å være en meget
det bare å kjøre det «remmer og tøyler kunne habil SSB-kjører i pile-up på 20m.
bære,,. Det merkelige var at man stort sett
Dersom man ser på antall QSO'er som ble
kunne legge seg på det bandet som en selv kjørt med LM2SK1, varierte det noe fra dag til
ønsket, og det forekom ingen kollisjoner, slik dag, litt avhengig av propagation, om det var
at noen måtte vente for å bli QRV. Derimot helglukedager og hvor mye fritid og anled-
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ning hver enkelt hadde til å være QRV. De to
første dagene var conds meget gode, mens
det var ganske marginale forhold mot slutten
av VM. Entusiasmenkjølnet også noe utover
uka, inntil man tok seg litt sammen igjen mot
slutten. Den siste dagen var det desidert
størst aktivitet tross dårlig conds, og i perioder var det 4-5 stasjoner i gang samtidig på
forskjellige bandlmoder.
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Opptimistisk LA på Madeira Isl.
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Gruppens d.&ideflmest&tive, LA3WAA Tortatt før aktiviten med LM2SK/ startet. Nå ser
han vesentlig eldre ut...

Som allerede antydet er vi glad i CW her i
Trondheim, og av ialt 6522 QSO'er som ble
awiklet, ble hele 4744 stasjoner kjørt på CW
og bare 1778 stasjoner kjørt på SSB. Mest
ble det kjørt på20 og 40 meter, og på40m CW
alene ble det kjørt hele 1963 kontakter. Dermed ble det også 40 meter som gikk av med
seieren når det gjelder antall DXCC - 80
DXCC av totalt 91 DXCC som ble kjørt. Dette
er litt <<spennende>>
tall, da det viser hvor
mange DXCC en kan forvente å kjøre på
bandene, uten at man driver intens jakt på
spennende DX.
Samtlige band ble forsøkt aktivisert, men
på 10 og 12 meter ble det kun kjørt lokale LAstasjoner. På 15 og 17 meter ble det derimot
kjørt noen stasjoner både på CW og SSB,
mens de øvrige bandene ble godt aktivisert.
Vi hadde vel håpet å kjøre flere QSOer på 80
og 160m, men det viste seg å være heller
skralt med kondisjonene der, slik at
aktivitetskurven på natten ble nesten lik null.
Mens vi nå er inne på klokkeslett, kan det
jo nevnes at tidspunktene som det var mest
aktivitet på, var fra 16-17 NT, og fra 19-22
NT. (Fra 17-1 9 NT var det vel for mye sport
fra VM på TV, samt en annen meget viktig
begivenhet på dagen sammenfaller jo med
det tidspunktet, nemlig middagen.)

Etter en vinter med dårlig conds og bra med
kulde, ble det på QTH'et fattet vedtak om å
legge kursen til sydligere og varmere strøk for
en uke. Valget falt på Madeira lsl.
Som en del av forberedelsene ble IC-735'n
sammen med en dipol for 20 meter innlemmet i
reisebagasjen. CS3MAD som er signaturen for
Amateur Radio Association of Madeira ble funnet i Callboka og QTH ble notert i tilfelle muligheten for et besøk skulle by seg.
Vel framme ble transciver og antenne pakket
ut. S~enninaenom hvordan forholdene var tok
overhånd og ble I.prioritet før nærområdet ble
tatt i nærmere øyesyn. Jeg har hørt mye om at
forholdene skulleværespesielle nårdu nærmet
deg ekvator i forhold til i kalde nord.
Dipolen ble hengt opp etter beste evne i
forhold til hva QTH'et tilsa. Fra balkong til balkong langs med hotellveggen, og etter å brukt
avbiereri til brukbart sfi,
va; det klart for
[[Take Off >, .
o m jeg ikke akkurat hadde forventet meg
I70en pileup, var forundringen stor da 20meteren og de andre båndene var nærmest
døde. Bare noen helt svake signaler bekreftet at
radioen ikke hadde gått QRT undertransporten.
Det ble Ivttet til alle døanets tider. ~å alle
bånd, men e; kjørbare signalene lot vente på
seg. Etter 5 dager med lytting og kalling var 5
QSOer i loggen. 2 x F, HA, EAog IKvar det hele
- ikke det helt store akkurat! Alle ble kjørt på
CW, det eneste som med nød kunne leses.
På forhånd hadde jeg avtalt og opplyst om
ca.-frekvenser og klokkeslett jeg ville prøve å
være ORV på 20-meter, men med forhold som
kun en gang kunne antydes som en
LA-stasjon, var utsiktene for QSO nærmest
svarte.
Noe av skylden får vel antenneopplegget
langs hotellveggen og beliggenhetenav hotellet
ta skylden for. En annen ting var vel at vi lå på
sydenden av øya med lav horisont bare sydover. Mot nord var det nesten rett opp mot 1861
moh, og da dipolen i tillegg hadde strålingsretning øst vest, var vel de fleste odds i minus.
Det var i alle fall moro å prøve, og i ettertid kan
en jo gruble over hva man hadde gjort galt eller
kunne ha gjort bedre.
PS! Det var fint radiovær med mye regn og
sterkvind. En ukes uvær som sivil-befolkningen
ikke hadde opplevd maken til på 40 år! Vi traff til
og med på snø.

iu%rdet gJeTtiw'aMMC?n im:hvet:'t?fiMii
operatør, så var vi alle enige om at vi kunne
og burde vært mer aktive, men slik det ble, så
måtte vi være glade for alle de QSO'ene det
ble i de ulike loggene. Trondheims-gruppen
er nå i full sving med å innhente tilbud på
trykking av QSL-kort, som uten tvil vil bli en
fryd for øyet. Og absolutt ALLE vil få tilsendt
QSLvia NRRL, da det blir skrevet ut <4abels>,
på samtlige QSO'er. Men den jobben, med
utsending av QSL etc, er overlatt til dem som
ikke fikk anledning til å gjøre en innsats med
LM2SKI under VM. Ellers ville vi io måtte si
som en kjent kar en gang uttalte: «Aldri har så
mange hatt så mye å takke så få for ...»
73 de Liv, LAIYW.

Dugnadsgjengen
på CS3MAD en
lørdags morgen p4
vårparten 1996.
Fra v.:
CT3CF Carlos,
CT3DZ Faria,
CT3HV Luis.
CT3EE Luis og
CT3AB Henry.

1

CSJMAD
Tid til å oppsøke CS3MAD1sQTH ble det
også, selv om det måtte to forsøk og hjelp fra
øyas brannvesen og nærradiostasjon til for å
finne fram til lokalene.
Første forsøk ble gjort med apostlenes hester og med hele reisefølget på slep (5 stk). En
mars på 3 til 4 km og en høydeforskjell på ca
1000 meter. Da vi endelig fant fram ved hjelp av
nevnte, var selvfølgelig ingen tilstede, men vi
fikk oppsporet at HQ var bemannet bare på
Iørdaaer.
~ø;da~ morgen startet jeg og xyl på oppstigninaen iqien. De andre hadde fått nok med den
førite turen. Vel framme så det merkelig stille
ut, men etter litt ventetid kom det to med hver sin
traskesnakker. Etter at vi hadde presentert oss
ble vi invitert med inn for å beskue shack og til
å slå av en ~ r a tOa
. etter hvert kom det flere til
og praten om lokaie radioforhold for tiden og
utstyr kom livlig igang. Fikk forøvrig bekreftet de
dårlige conds som jeg hadde opplevd. Det var
ikke bare mitt provisoriske antennoppsett.
For øyeblikket var CS3MAD's HF QRT,
antenneparken lå på bakken etter stormkast for
noen tid tilbake og gruppas leder hadde lagt ned
midlertidigforbud mot bruk og reparasjonav HF
og antenner. Han begrunnet dette med at før
utstyret ble satt i stand, skulle det ordnes opp i
HQ's QSL-kortavsendelse. Kort fra medlemmene og fra klubbsignaturenCS3MAD var ikke
avsendt fra HQ siden 1989! Årsaken er at det er
ingen fast ansatt til å ta seg av HQ-arbeidet,så
alt måtte gå på dugnad og tiden til dugnad blant
medlemmene var heller ikke den største.
Dugnadsgjengen ba meg imidlertid om å
overbringe beskjed til radioamatøreri det kalde
nord om at QSL snarlig var på tur til de som
trodde alt håp om QSL-kort var ute. De kunne
også fortelle at to LA'Si 1991 kjørte CW-contest
fra CS3MAD med godt resultat.
--Et artig besøk, og anbefales til de som skulle
finne på å sette kursen til den grønne øy. Og QSL-kortene skulle vel nå begynne å nærme
seg våre lokale grupper.
CT3iLA7HHA Jan-Asle.

i%&!!=

TRONDHEIMS-gruppen
Gruppen har 101 medlemmer. Det har det
siste året vært avholdt 13 ordinære medlemsmøter foruten et X antall drop-in møter.
Medlemsmøtene er avholdt på Lialøkken
skole. Vi er fremdeles godt fornøyd med
lokalitetene der. Det har i året som gikk vært
litt vanskelig å skaffe foredragsholdere på
medlemsmøtene. Interessante foredrag har
det likevel vært, både fra interne og eksterne
krefter.
Et noe trist faktum er det at det denne
høsten ikke ble noe kurs for nye radioamatører. På første ordinære kursdag møtte ingen
kursdeltakere opp. Problemet med nyrekruttering blir derfor et aktuelt tema i 1997. En
annen viktig oppgave blir å få satt opp minneplaten over de som gjorde en innsats i Bymarka under den 2.verdenskrig.
Vi harforetatten del utbedringervedklubblokalet. Førstog fremst bør det nye inngangspartiet nevnes, med oppkjøringsrampe for
rullestolbrukere. Takrenner har vi også fått
montert, og blikk for å beskytte svillene som
ergrunnmuren på klubblokalet.Dessuten har
klubbhusetfått et strøk maling. Flereav medlemmene har gjort en god arbeidsinnsats.
Styret bestårav LA5HIA Jan-IngeJenssen
(formann), LAGJJA Ame Petter Brede,
LA7NJA Karin Sandve, LASTK Sverre Båtnes, LA7JBA Rolf Krog og LA7ZH Morten
Grongstad.

TROMSØ-gruppen
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toppen av Tromsøya ikke budt på noen overraskelser. Antenneparken er i periodenoverhalt. Antenner og rotor ble tatt ned for gjennomsyn og en del coaxkabelble skiet ut. To
HF-rigger er avertert for salg med tanke på
anskaffelse av ny base-stasjon i gruppelokalene. Vi regner med at dette avklares i
neste styreperiode. HF-aktiviteten fra LA3T
har imidlertidikke vært stor. Gruppa har ikke
hatt sambandsmanager i perioden og det
har ikke vært holdt nødsambandsøvelser.
Tre sambandsoppdrag er likevel W r t i forbindelse med idrettsarrangementer. Seks
av gruppas medlemmer deltok under NFD
1995.
1 forbindelse med opprettelsen av nye
lisensklasseri 1995,tok gruppa initiativet til å
starte en studeringfortekniskskolerte personer som ønsket amatørlisens i klasse C. Det
meldte seg 15 deltakere, og ved eksaminasjonen i november fikk Tromsø 5 nye LCamatører. Itillegg gikk en LB-amatør opp til
full prøve og besto kravene til A-lisens.
Av praktiske arbeidsprosjekter nevnes at
det har vært jobbet med bygging av UHFantenner, spesielt med tanke på noder i forbindelse med pakkeradio, og det har vært
aktivitet i forbindelse med -HF-prosjektet=
(konstruksjon av en svært liten og lett HFtransceiver). HF-prototypen er ferdig, og
Børge Ousland har overtatt en som skal
brukes under hans kryssing av sydpolkontinentet.
Når det gjelder fyrene på 2m og 6m i
Tromsø og 6m på Svalbard, har disse vært i
kontinuerligdrift. Iog medat LAOBY harflyttet
til Tromsø, er ansvaret for driften av Sval-

Driftsåret 1995196 har vært et godt år for
Tromsø-g~ppa.Aktiviteten har vært større
enn det som har vært gjennomsnittetde siste
årene. Spesielt er det gledelig at deltakelsen
ved forskjellige dugnadsaktiviteter har vært f
bra. Økonomien er tilfredsstillende, noe som
i stor grad skyldes ekstraordinæreinntekter i
forbindelse med kjøp og salg av brukt materiell og godt betalte sambandsoppdrag.
Tromsø-gruppa har i perioden hatt 68 medlemmer hvorav 66 lisensierte. Det har vært
kjørt lokalQST-LA ihele perioden.Ansvar for
sendingene har gått på rundgang mellom
styremedlemmene, noe som har fungert
utmerket.
Medlemsmøter avholdes hver tirsdag i lokalene i Barduveien. Itillegg er det uformelle
treff på Saga hotell hver lørdag. Vi har stort
sett avholdt ett temamøte i måneden der
foredragsholdere fra gruppas medlemmer
har tatt for seg temaer som satellitt, intemett,
VHF, pakkeradio og vi har også hatt omvisning i det nye tårnet på Langnes lufthavn. Av
større arrangement nevnes Nord-Norsk
hammeeting 1995 som ble arrangert av
Tromsnr-gruppa i samarbeid med MidtTroms gruppa. Arrangementet ble avholdt på
MålselvfossenCamping med god deltakelse
fra hele landsdelen. Nå har også Tromsøgruppafått sin egen hjemmeside på Internett.
Adressen er http://la3t.itek.norut.no. Siden
har vært i drift i ca ett år og har vært godt
besøkt.
Bortsett fra frostskader i vannledningene
og s k i e av lås, hardriftenav gruppas hus på L

bard-fyretovertatt av lokaie amatører iLongyearbyen, mens driften av fyrene i Tromsø
skal ivaretas av Tromsø-gruppa.
Styret for 1996-97 har følgende sammensetning: LA5GN Oscar Heggelund (formann), LA4KQ Børge Holte, LA4QGA Bjørnar Hansen, M V K Inge Lauknes, LA81HA
Jarle Stormo og LASSDA Dag-Kjetil Sjåeng.

LARVIK-gruppen
Gruppa har 46 medlemmer. Det har vært 19
medlemsmøter med gjennomsnittlig 10 deltakere pr. møte.
Gruppestasjonen har fått ny HF-transceiver IC-765 og nytt PA-trinn Drake L-4B.
LA6VEA har arrangert RPO-løp. Hun har
også deltatt iNordisk mesterskapi Danmark.
Gruppa har avholdt en sambandmelse.
6 biler og 11 personer kjørte til en rekke
posisjoner i distriktet. Gruppestasjonen var
bemannet med 3 personer. Rapportering
foregikk på 2m, direkte og via LA5SR. Det ble
oppnådd meget godt samband fra alle posisjoner. Det harvært avholdtfield-day p&hytta
hos LA8BF. Her deltok hele 15 personer.
2 stasjoner var aktive under Jota.
Gruppas 50drs jubileum ble markert med
en meget vellykket fest pa Hansemann i
Larvik. 36 personer deltok, deriblandt representanter fra nabogrupper og NRRL sentralt.
Prolog ble fremført av toastmaster Halvor
Kleppen, basert på innspill fra festkomiteen.
Gruppa mottok hilsninger fra Larvik kommune og LaMk politikammer. LA7A.i ble av
ordensbrødre slått til Ridder av den Gyldne
Nøkkel. Jubileumslotteriet ga et pocitivi bidrag til foreningskassa.
Styret består av LA5FH Ynge Bordøy (formann), LAlFHA Svein Sandene, LA4AN
Ame Bjøm Undrum, LA-M 8271 Egil Holhjem, LA7MDA Teddy Larsen, LB9IC Reidar
Nordkveldemoen og LA6VEA Laila Ring.

Bokanmeldelse:

Gerd Janzen, DFGSJ:

«HF-Messungen mit einem aktiven

Stehwellen-Messgerab
Et av de største problem med antenner er å måle deres aktuelle elektriske verdier når de
er på plass, f.eks. en GP for 80m eller en omvendt L på 160m. Et vanlig SWR-meter forteller bare halve sannheten når SWR = 2, det kan bety både dobbelt så mye eller
halvpartenav den ønskede motstand. Og så er det blindkomponentenesom skaper mest
hodebry -vanligvis gjetter og prøver man seg fram.

Idet siste er det kommet SWR-analysatorer på markedet. Det gjør slutt på gjettingen p&
den ohmske motstanden, men fremdeles sier de ingenting om blindmotstanden. Her
kommer boka til DF6SJ inn i bildet: På 276 sider forklarer han på en meget innlysende
måte hvordan analysatoren kan brukes til å måle både enkeltkomponenter, serie- og
parallellkretser, HF-ledninger og ringkjernermed en nøyaktighetsom hittil bare har vært
mulig med avansert og dyrt kommersielt utstyr. Sentralt i beregningenestår muligheten
til å måle nøyaktig frekvens, og dette er jo veldig greit med de nye analysatorene.
Ved bruk av enkle hjelpekretser og en lur, men lettforståelige framgangsmåte løser
forfatteren ikke bar mllepmblemene, men gir også en fin innføringi HF-måleteknikk. Til
alle måleproblemfinnes det flere eksempler som gjrar at ogsåden som ikke har noesærlig
kunnskap på området finner seg til rette.
Boka er skrevet på tysk og heter .HF-Messungen mit einem aktiven StehwellenMessgeriit., koster 39,- DEM og fåes kun direkte fra forfatteren: Prof. Dr.-Ing. Gerd
Janzen, DFGSJ, Hochvogelstr. 29, D-87435 Kempten.
J

Trondheim feirer 1000år
med LM2T
Nok en gang har Trondheims-gruppen av NRRL fåft tildelt en spesialsignatur, denne
gang ble det LMZT, for B feire Trondheim bys 1000 års jubileum under den oft7sielle
jubileumsuken fra fredag 30.mai til og med søndag 8.juni 1997.

Ikke alle i Trondheims-gruppen var like begeistret da meldingen kom om at vi igjen
hadde f8tt et nytt spesialcall. Alt styret i
forbindelse med LM2SKI og VM på ski sto
ennåfriskt ierindringen til de fleste, og gruppens økonomi hadde fått en sterk slagside
etter at alle QSL'ene fra LM2SKI var betalt.
D d o r ble det denne gangan besluttet at vi
fars1 matte skaffe en sponsor til QSL-kortene, dersom vi skulle ha råd til å gjennomf ~ r en
e ny slik operasjon.
A tå tildelt en spesialsignatur er jo en unik
i@mehxen gruppe, ogdetbrplikb~
ikke så
ganske Ille heller. Efter erfaringene med
LMZSKI, visste vi at interessen for prefikset
LM2 var enormt, og skal man i det hele tatt
kunne forsvare å tildele spesialsignaturer
rundt om i Norge, bør det nesten kunne
forventes en viss aktivitet med denne signaturen også.
LA3ZV Jan fikk i oppdrag å skaffe en
sponsor til QSL-kort, og allerede neste dag
hadde hanfått lovnad på 5000 ferdig trykkete
prospektkort fra Trondheim kommune- gratis! Og ikke bare ble det 5000 QSL, men hele
7000 kort, som ankom likeførakuviteten med
LM2Tstartet. Infoom den forestående aktiviteten med LM2Tble spredt både høyt og lavt,
blant våre medlemmer og i ulike DX-bulletiner. Og ettersom vi denne gangen hadde litt
tid på oss iforkant, ble nok informasjonen ut
til medlemmeneav gruppen mye bedre, slik
at alle de som ønsket å være aktiv med
LMPT, visste om tidspunkt og organisering.
Det ble besluttet å følge samme opplegg
som under bruken av LM2SK1, da det fungerte utmerket. LM2T startet omtrent samtidig med at de f~irste virkelig varme
sommerdagene kom her oppe, etter en usedvanlig langog snørikvinter. Så det var sannelig ikke mye som fristet til å sitte inne i det
stmende sommerværet og kpre radio. Og
ettersomdet var jubileumsuke ibyen, bugnet
det av spennende arrangementer og tilbud
rundt om hver eneste dag, for ikke å snakke
om den store utstillingen på Nidarø. Og radioarnatrarer er ofte som folk flest, de har noe
de kaller familie som også krever sitt, så seiv
om mange hadde lyst til å kj0re radio, var det
nok mange som også måtte prioritere andre
ting den uken. Men, Trondheims-gruppener
en stor gruppe med mange medlemmer, så
aktivitet ble det uansett.
LA8CD Johan var igjen primus motor for
det hele, og hadde ansvaret for å koordinere
alle operatørene på de ulike band og moder,
slik at det var mest mulig aktivitet på ulike
band samtidig. Han var stand-by på 145,525
MHZ,R3 og 600 ohm samtidig, og innimellom
forsøkte han ogsåå kjøre litt pile-upselv, noe
som kunne være litt av en tålmodighets-

prøve. Ikke før hadde han dratt opp til en
skikkelig pile-up, så var det noen på 2m som
kalte på ham for å få en nærmere redegjørelse om ledige bandmoder. Han brøt da av
pile-upen, informerte om det som trengtes,
og når han så kom tilbake til HF'en,var gjerne
pile-upen død eller frekvensen overtatt av
andre. Men Johan mestret jobben sin utrolig
bra, og den var også helt nødvendig for de
som ville være QRV, slik at det ikke ble
kollisjoner med at flere kjørte på samme band
og mode samtidig. Det kunne jo ha hørt noe
underlig ut for de som lyttet på, hi.
Nytt i opplegget denne gangen var at
LA7RJ Odd stilte opp hver dag etter arbeidstid på iA2T's gruppelokale, samt store deler
av helgen, for å bistå de aller ferskeste som
ikke selv hadde rigg, eller som var usikre på
hvordan en pile-up skulle kjøres. Dette ble
ikke helt som forventet i praksis, men uansett
så resulterte det i at en svært stor del av
aMMteten med LM2T skjedde fra gruppelokalet. Blantannet kjørte LA8CDJohan mye
derfra på formiddagene, da antenneparken
hans ikke akkurat er noe særlig å skryte av
hjemme, krmt... På gruppen har vi en TH6
som går utmerket i alle retninger, unntatt øst
kanskje. Ellers ble det stort sett praktisert slik
at de som kjørte fra gruppestasjonen fikk
velge bandimode først, da det ofte var operatører som hadde kjørt langt for å få være
aktive derfra, og dette fungerte fint.
Et lite problem oppstod når LA7RJ kjørte
hjemmefra, og han og LA4YW forsøkte å
kjøre hver sin mode på 10 meteren. Den
fysiske avstanden mellom dem er bare i
underkant av 100 meter, og LA4YW beamet
direkte på LA7RJ's *bambuspinne*. Mendet

QSL-kortet til LM2T
Trondheimsgruppen
av NRRL.
u Trondheim ble
grunnlagt i 997av
vikingkongen Olav
Trygvason.»

Sponsor:
Trondheim kommune.

JA John imponertemest med Stor iverOg
glede,..

over akthiteten.

gikk utmerket bra på de øvrige båndene, og
naboforholdet er fortsatt like bra, hi. LA8CD
hadde derimot et noe underlig proMm en
gang mens han kjørte 20 meter SSB fra
gruppelokalet. LA8NC Kjei rapporterte plut-
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selig at han kom inn med 59 på 10 meter. Og
ikke nok med det -han hadde også pile-up av
tyske stasjoner som kalte ham på 10 meter,
mens han altså kjørte pile-up på 20 meter.
Slett ikke verst, hi.
En av de ivrigste operatørene som kjørte
delvis fra gruppestasjonen og noe hjemmefra, var vår nye stasjonssjef, LA9AJA John,
som ivret rett fra jobb til gruppen hvor han
kjørte radiotillangt pånatt,før han kjørteflere
mil hjem igjen. Hjemme hadde han en beam
fastlåst i øst, men det ble endel kjørt derfra
også i helgene, og totalt kom han opp i den
anseelige summen av vel 1000 QSO'er
alene. Så der har vi unektelig en amatør som
vil markere seg i terrenget frametter.
Etter 7 dagers operasjon med LM2T, ble
det plutselig krise på gruppestasjonen.
LASAJA hadde kjørt poweret så varmt at han
plutselig ble sittende med et mørkt display
framfor
seg.
Etter diverse gjenopplivningsforsøk, måtte han gi opp, tok med
seg poweret og kjørte opp til LA8CD Johan
for -håndspåleggelse.. Vel framme, en time
senere, var trafoen fortsatt varm, og Johan
oppdaget at likeretterenhadde naket. Det ble
fort fikset på, og John raste tilbake til gruppen
og fortsatte noen timertil med sin pile-up, om
enn med noe redusert effekt - for sikkerhets
skyld.
I motsetning til aktiiiteten med LM2SK1,
ble det denne gang kjørt desidert mest SSB
med LM2T. Forholdene var helt suverene
flere dager å rad, og 10115 meteren var åpen
tillangtpånatt, Detvarrnulig%kjsmdetw
kunne -svelge unna* både på 10,15, og 20
meter, og det var plutselig gode bånd å tilby
alle som ønsket det, både på CW og SSB. På
det meste var det ca. 5-6 aktive i gang
samtidig, og totalt var det 14 aktive som
kjørte tilsammen 8.634 QSO'er i løpet av de
10 dagene det hele varte. Mest ble det kjørt
på 20 meter denne gangen, og på det bandet
var det nesten non-stop aktivitet hele dagen,
ofte på 2 moder samtidig. Det ble totalt kjørt
3312 QSO'er på CW og 5322 QSO'er på
phone, hvorav 18 QSO'er var på FM 2m/
70cm.
De som var med og kjørte med LM2T var:
LAIUI Ottar, LA3WAA Tor, LA3ZV Jan,

LA4AAA Jan Åge, LA4YW Liv, LA7JO Stig,
LA7RJ Odd, LA8CD Johan, LA8NC Kjell,
LA8ZJA Thomas, LA8LA Ame, LASAJA
John, LA9MB Egil og LASPGA Per.
Foruten aktiviteten med LM2T, hadde
Trondheims-gruppen også-sambandsoppdragsamme uken. Detvar den
kjente Olavs-stafetten,som la beslag på 1012 operatører søndag den 31. mai. LA9MB
Egil var primus motor for det oppdraget, som
han er det hver gang sambandstroppen skal
i aksjon. Dette gjorde jo et bra innhogg i de
operatører man så sårt kunne trengt foran
miken med LM2T, men ser man på antall
QSO'er denne dagen, var aktiviteten likevel
stor.
LA9MB Egil var ellers oppnevnt som PRmanager i forkant av arrangementet med
LM2T, og etter å ha kontaktetdet som var av
presse og lokalradio, fikk han omsider napp
ifra Radio Trondheim, NRK-l. Alle arrangører skulle jo ha ut info om SINE arrangementer nettopp ijubileumsuka, så det var i og for
seg en prestasjon bare å få ut NOE info.
Resultatet ble et 25 minutters intervju, som
så ble redigert ned til 5 minutter -på lufta*.
Der fortalte Egil om hva vi var igang med, og
også litt om LMPSKI under VM på ski som
hadde resultert i 29,5 kg QSL-kort til hele
verden - og at det nok ble minst like mye
denne gangen.
Når det gjelder den PR-messige siden ved
A kjøre LMPT, 8å skal den absolutt ikke
undewrderes. Når vi kjørte pile-up på SSB
i alle fall, ble det flittig referert til hvorfor vi
k@& med speeialprefiksgt W T . bllangs
spurte om og om igjen, og etter noen dager
med 8-1 0 timers daglige repetisjoner, fikk vi
etter hvert på følelsen av at absolutt ALLE
viste at Trondheim by var 1000 år i år, og at
Trondheim lå i Norge. Spørsmålene ebbet
faktisk ut etterhvert, og noen begynte visst å
tro at Trondheim var hovedstad i Norge, hi.
Etter at det hele var over, ble alle loggene
samlet og lagt inn på data. LA1Ul Ottar fikk
igjen oppgaven med å konvertere hele loggen over i et flettedokument i en tekstbehandler, slik at hver QSO kom ut ferdig
sortert og skrevet ut på klistrelapper, i riktig
format og passende plassering. Dermed var
det bare å klistre lappene på QSL'ene, og

LA8CD Johan, LASAJA John, LBGCE Tor og LA8NC Kjell.

etter at alt var klistret på. var kortene og&
samtidigferdig sortert for åsendes til NRRL's
QSL-byrå.
Frivillige stilte opp to drapin mater pr5i rad
for å klistrelapperpåalleQSl'ene, og tiltross
_for det fine sommerværet, ua1 ru
personer aktivisert med dette, b&%
LB og LC-lisensierte, og flere av dem hadde
også vært med på å kjøre noen av QSO'ene.
QSL-kortene ble så sendt til NRRL omgC
ende.
Men når dette skrives. har vi allerede att
en relativstor bunke LM2SKIQSL iretur med
påskriften: *Not memberofNRRL*, og det vil
vel kommeflere bunkerfra de 0vnge landene
også. Og når LM2T QSL'ene er utsendt, er
det bare å vente på returbunkeneigjen. Men,
heldigvis er de aller, aller flestaaktivearnatører medlem av sitt lands amatørradio-organisasjon, så det som kommer i retur er et nokså
beskjedent antall heldigvis.
73 de L A 4 W Liv.

-

LASAJA John og U 8 C D Johan.

LA4IC Wilhelm og LASHIA Jan Inge (formmn)
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Sak 20: Forsiag fra LA6OP om intern
evaluering av Ligaens organisasjon
Forslaget trekkes inntil videre i påvente
av arbeidet i organisasjonskomiteen.

oppnevnt spesielt for denne anledningen og
har ikke ndvendigvis en nøyaktig kjennskap til hva dette innebærer. Retningslinjene viser hviike elementer referatet skal
inneholde.
Vedtak: Godkjent.

Sak 21: Leserbrev fra LAlNCA ang.
LA'IYJA

Sak 17: Forslag om utsending av ineda aktøren ønsker ikke å trykke leserstruks A.4.1 til kandidater til valgene brevet i hht. @eldende redaktØrinstruks
tii Hovedstyret (AU-rapport. pkt. H)
hvor redaktøren i tvilstilfeller konsulteI likhet med managere som får instruks rer Arbeidsutvalget. P.g.a. tidsnød måtte
for managerjobben tilsendt før de tiltrer,
bør også kandidater til Hovedstyret få tilsendt instruksen på forhånd. Instruksen
sendes ut av valgkomiteen sammen med
villighetserklæringen. Det har vært varierende praksis med utsendelse av villighetserklæring, men Hovedstyret Ønsker
at valgkomiteen sender ut instruks A.4.1
til alle kandidater.
Vedtak: Godkjent.

Hovedstyret behandle denne saken, og
foreslo at brevet ble sendt tilbake til
LAlNCA, med anmodningå moderere sine
uttalelser mot Post- og teletilsynet og Statens Teleforvaltningsråd. Hovedstyret tilpasser svarbrev som allerede er skrevet av
sekretær, til det nye leserbrevet. Hvis
LAINCA ikke ønsker å endre leserinnlegget, må saken behandles i Hovedstyret senere.
Vedtak: Leserbrevet b ~ endres
r
fØr det
kan trykkes og redaktØren har Hovedstyr e t ~støtte. Hovedstyret behandler denne
saken på faksle-mai1 når red-ren
får
svar fra LAINCA.

Sak 18: Endring av regler for NFD
(AU-rapport pkt. E)
Hovedstyret har mottatt brev fra
LAlFW med forslag til mindre endringer
av regler for NFD, se pkt. E i AU-rapporten.
Vedtak: Godkjent.

Sak 22: Rapport fra mete i arrangementskomiteen for Region l-konferansen v/LASQK
Arrangementskomiteen avhold et mØte
den 12. januar 1998. Det er oppnevnt ansvarlig for de dike arbeidsområdene. Hotellet har fått nye eiere, men står ved avtalen som de tidligere eierne har inngått med
NRRL. Priser på opphold blir fastsatt i 1ø-

Sak 19: Brev fra Drammensgruppen
ang. undervisning/opplæring til C-lisens av kandidater med ML (AU-rapFort pkt. Q)
Saken utgår til neste Hovedstyremøte
pga. manglende svar fra Hjelpefondet.
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pet av våren med forbehold om innføring av
moms på slike tjenester i Norge. Arbeidet
med arrangementetvil starte for alvor våren
1999, og så langt er det innhentet tilbud på
transport meilom Gardermoenog Liiiehammer.
Det vil ikke bli holdt mange fellesmøter,
og telefon vil først og fremst bli brukt.
LA90GA etterlyser et budsjett for arrangementet. Forretningsfører opplyser om at
det foreløpig kun er utgifter til rekvisita
og opphold som er klart.
LA6EIA ønsker at utgifter til IARU-konferansen blir spesifisert i regnskapet.

Sak W: Eventuelt: Nord-Norsk HAMmeeting 1998
Hovedstyret har fått invitasjon til arrangementet som i år anangeres i pinsen av
Andøygruppen. Deltagere fra Hovedstyret
blir LA7SP og LA6OP. I følge LA60P og
LA7SP er det alltid et sterkt Ønske fra gruppene i nord om at Anne-Lise skal delta på
Nord-Norsk HAMmeeting.
Vedtak: LA7SP, LA6OP og Anne-Lise
deltar på Nord-Norsk HAMmeeting.

Sak 24: Neste Hovedstyrem&e
Neste møte avholdes 23. mai 1998. De
generalforsamlingssakene som ikke er
innkommet til mØtet blir eventuelt behandlet i et ekstraordinært telefonmte.

I
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Trondheimsgruppen
Det har vært et begivenhetsrikt år
for Trondheimsgruppen i 1997.Byen
feiret som kjent 1000 år, noe som
ikke gikk helt upåaktet hen for oss radioamatører heller. Vi fikk tildelt to
spesialsignaturer av Statens Teleforvaltning. LM2SKI i anledning VM
på ski i februar og LM2T under jubileumsuka i månedsskiftet mailjuni.
Med LM2SKi ble det kjørt 6534
QSO'er fra 91 DXCC-land, og med
LM2T ble det kjørt i alt 8173 QSO'er
fra i alt 112 DXCC-land. Denne aktiviteten førte til at det ble satt rekord i
antall kg QSL sendt - hele 84,3 kg
mot 28.9 kg QSL mottatt! (Se ellers
egne artikler om disse aktivitetene i
AR nr. 4/97 og 10197). Bortsett fra en
lang sommerferie, har vi hatt gruppemøter hver andre og fjerde tirsdag i
månedene på Lialøkken skole, med
påfølgende drop-in tirsdagene i mellom på selve gruppelokalet, som ligger like ved. På våren hadde vi mange
interessante foredragsholdere som
kunne fortelle oss om dykkingsarbeidet i forbindelse med Alexander L.
Kiellands heving, strykeinstmmenters akustikk, DX og contest fra Fjerne Østen, antennemaster, samt frekvenserldrift av noder. På høsten var
temaene på møtene av mer underholdende art, slik som videofilm, b1.a. av

den kjente DX-pedisjonen til Heard
Island m.fl. På nodenettet har vi vært
heller isolerte, i alle fall på «hovedveien» herfra og sørover, da noden på
Humrnelfjell har vært QRT store deler av året. Men, det har vært stor aktivitet på Liaåsen med oppsett av fire
nye stasjoner, 3 på 70 cm og en på 2
m, for å få fordelt tra£ikken på flere
frekvenser, noe som har svart til forventningene. Det har ellers vært kjørt
lokale QST-sendinger på R3 hver
søndag året gjennom, og oppslutningen har vært god. God ble også oppslutningen på orienteringsmøtet til
høstens amatørradiolisens-kurs, men
ved årets utløp var det bare 3 kursdeltakere igjen på kurset. Gruppen har
også en Hjelpefonds-kandidat under
opplæring, som akkurat ble ferdig
med de nødvendige QSO'er f@rjul.
1997 ble et kostbart år for Trondheimsgruppen, som ikke akkurat hadde noen rommelig Økonomi fra fØr.
Utgiftene til leie av lokalene og
strøm var identisk med kontingentinntekten fra de 101 medlemmene
dette året. Vi fikk også en stor regning på QSL-kort til LM2SK1, mens
kortene til LM2T ble sponset av
Trondheim kommune. Så driftsut~if-

ter måtte stort sett tas fra inntektene
etter de tre sambandsoppdragene vi
hadde:
Olavsstafetten,
Tordenskjoldsløpet og Skolenes Kongemarsj. På g m av den anstrengte
økonomien, ble kontingenten for neste år hevet fra 200,- til kr. 250,-. Styret har for 1998 følgende sammensetning:
Formann: LA4YW Liv Johansen
Nestformann:
LA3WAA Tor Pettersen
Sekretrer: LA7LC Ankjell Skagseth
Kasserer: LA9TK Sverre Båtnes
Styremedlem:
LA4IC Wilhelm Dahl
Bernt Skjeggestad

Drammengruppen
Årsberetning 1997.
Drammen-gruppen av NRRL har
nå 122 (128) medlemmer. 106 (106)
av medlemmene har LA-lisens, 7 (6)
har LB-lisens og 4 (3) har LC-lisens.
Tallene i parentes er for i fjor.
Styret har bestått av:
Formann: LA8UU Odd K. Auestad
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Nostalgia
Av LASPN På1 Justnæs

I

går var jeg i kjelleren min og
ryddet. Det er utrolig hvor
mye en samler på. Føler meg som et
ekorn som samler til dårligere tider.
Der fant jeg noen «SARTG news» fra
1974, noen ruller med 5 hulls tape og
en gammel tapereader. Selve telexen
hadde jeg skrotet for mange år siden.
Vi har vel blitt bortskjemte med all
grafikk, internett og E-mail. Men det
er ikke så mange generasjoner siden
at dette var kommunikasjonsverdenen. «Kunne vi kombinere dette?»,
tenkte jeg. Hva om vi lagde en hard
vare converter og et grafisk program
som kunne oversette de gamle tapene

til moderne kunst? Er det noen som
har kunnskap om å lage et program
som tar inn seriell baudot kode og via
et program viser det på en moderne
PC? Et av triksene for å få variasjon,
var å overskrive samme stedet flere
ganger. Programmet må derfor ta
hensyn til linjeskift og samtidig legge
til dots i en «pixelbox». Det blir jo og
ha et nabell som omformer baudotkoden til et grafisk bilde av de gamle
bokstavene og derefter «skrive» de ut
på skjermen. Jeg har noen ideer om
hvordan et slikt program kan lages,
men dessverre har jeg ikke tiden (og
kunnskapen?) til å lage det. Sigfus

med sitt hellschriber program kunne kanskje
noe??? Det er å kunne
krysse et RTTY dekoder
program med et gafisk
program.
Er det noen interesse
der ute blandt «SARTGYs»
lesere?
Fra en som ble født i
Røralderen.
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ørdag 26. september avduket
LA8Y, Haakon Sørbye, Trondheimsgruppens minnetavle over radioamatører og andre fra NTH-miljøet, som deltok i illegalt arbeide under
krigen med en radiostasjon i Trondheim bymark.
Operasjon fra stasjon med dekknavn «Skylark-B» tok til i januar 1941
, ved en fjellhammer nordvest for Gråkallen under et stort grantre. Antennen ble plassert slik at fjellhammeren
dempet signalene mot Trondheim,
men virket som reflektor i sørvestlig
retning - mot England. Herfra ble det
sendt opplysninger om tyskernes militære virksomhet, ikke bare i Trøndelagsområdet, men de viktigste meldingene var trolig angående tungtvannsproduksjonen på Rjukan.
Høsten 1941 fikk tyskerne peilet
inne stasjonen, og flere ble arrestert.
Fem av de som var med i det illegale
arbeidet døde senere i tysk fangenskap i Natzweiler og Dresden.
Tilstede ved avdukingen var 7 av
Trondheimsgruppens medlemmer ml
følge, i alt /3 personer, inklusive en
journalist fra «Adresseavisen» som
hadde et innlegg-i avisen 28. septem-

i
s

ber. Virksomheten rundt «Skylark-B»
og annen illegal virksomhet er tidligere beskrevet i «Amatørradio».
For å finne fram til stedet hvor minneplaketten er boltet fast til fjellet, er
det satt opp et oversiktskart ved inngangen til bymarka fra Tørnmerdalen.
Plaketten viser navnene til de som var
telegrafister ved stasjonen, alle den
gang studenter ved elektronisk avdeling ved Norges Tekniske Høgskole.
LA8Y Haakon Sørbye, LAlGA
Bjørn RØrholt, Einar Johansen (Televerket), Bård G. Hjelde (Televerket),
Olav Skeie (Televerket).
Et langt større antall var med i gruppen som drev etterretning for å skaffe
opplysninger, ble nevnt i Haakon's inspirerende minnetale.
Haakon
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Trondheimsgruppens heder for krigsinnsats
Av LA9MB Egil Steen
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En nostalgisk hilsen fra
LA5PN På1
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kommersiell radio og var ute på balgene
den veien.. ..hihi.
Huner ikkepå radioenhver dag, men prøver
hvis forholdeneligger til rette og komme på.
Huner mest aktivpå20,15,40 og 10meter.
Når hun kjører bil er hun portable på 2m og
70cm.
Hun har vunnet en del awards og liker å ha
QSOer samt være med i contests.

Hun har vært kasserer og nestleder i URE
der hun bor Vilanova i la Geltru, 45 km sør
forBarcelona.
Hun er med som "Exterior Relations i en
gruppe i URC (Unio de Radioaficinats de
Catalunya)
med webside som følger: www.urc.es

En vinterlig hilsen
fra Trondheim
Her, i Trondheimsgruppens lokaler på Lialokken, er det for tiden en livlig
møteaktivitet i forbindelse med plan-leggingen av NRRL-dagene, som i år vil bli
avholdt på Scandic Hote1 Trondheim i perioden 18. - 20. august. Mange har i
lengre tid etterlyst en mer hyppig bmk av våre fine lokaler, men i år blir dette Ønsket
altså oppnådd. Forberedelsenetil årets Generalforsamling har også inspirert
medlemmene til økt innsats på mange andre områder, og nytt av året er at vi vil
benytte oss av Internet for a gi l~pendeinforma-sjoner om arrangementets program
og tilbud.
Bildet viser Trondheimsgruppensklubblokaler med HF-beam og de nyoppsatte
satellittantennene,foruten slooper, loop etc for de lavere bånd.

Hun skriver at hun liker åreise og komme i
personlig kontakt med radio amatør folk.
Hun husker YL mØtet i Berlin 96 og møtet
med undertegnede med stor glede.
Hun skriver også at hun har besøkt Kobe Japan i 1994i forbindelsemed International
Congress - 50th of JC (hun har vært
presidenti JC i sitt områdefra 1989til 1990).
I Japan bes~kte
hun også Arnateur Radio of
Osakasammen med JA3RL. Hun er medlem
av Japan Ladies Radio Society.
Så hvis noen av dere Yls rundt i Norge
skulle treffe på EA3CM Rosa Maria på
radioen , så vet dere litt om hennes
bakgrunn som radioamatør.

nr

Da fårjeg avslutte nok en gang med å håpe
til SEANET i ~ h ~ i l ~ ~ d
at dere Yls mndt i Norge kan sende meg et
innlegg
Det behØver ikke ~~l~~~ 17- til 19. ~~~~~b~~ 2000, feriere i, og har i de senere år blitt svært
deres Qmvære mer enn noen linjer, men gi livstegn
arrangeres SEANET (SouthEastAsia Net) populært blant Skandinaviere.
fraderesåvikanholdede~e~ls~altenved
i pattaya, mailand. pattaya ligger ca. 150
live.
km sør-~st
for Bangkok.
Hvis tilstrekkelig interesse vil det bli
Undertegnede har planlagt å reise ned for arrangert en gruppereise, med innlagt
73 de, UnniILA6RHA
å delta. Hvis det er andre som kunne tenke guiding, til forskjellige steder i Thailand.
seg en tur til Thailand i November, kanskje BesØkpåHSOAC, Bangkok "s mest kjente
kombinert med en ferie, vennligst ta klubbstasjon, med operasjon fra MSO vil
kontakt. Avreise ca. 10. - 3.1 1.2000. inngå i turen.
SEANETmøtes hver lørdag, året mndt, på Noe info om ferie i Thailand kan du finnepå
14.320Mckl. 12:OOUTC. Hvem som helst
http://home.telia.no/StigLindbloml
kan sjekke inn.
travel.htrn1
Årlig blir det arrangert en SEANET-helg For eventuell mere informasjon, vennligst
(Ham-convention), hvor nettdeltagere og kontakt undertegnede på 72846520, eller
andrekan komme sammenforen «eyeball» viaE-post : la7jo@st.telia.no
QSO.
Arrangementet går på rundgang mellom
landene i sØr-øst Asia, og er altså i år i VY 73 deLA7JO Stig
Thailand. Thailand er et fantastisk land å
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Trondheim
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Scandic Hotel 18. 20. august

Adkomst

Grillaftenfredag

Fra sydlvest: Følg E6 utenom Trondheim For å følge opp tradisjonen blir det
sentrum i retning Narvik og avkjorsel mot også i år avholdt en grillaften på
Moholt på toppen av første bakke. Hotellet fredagkveld, hvor vi vil fåmye godt
erikke godt synligved avkjørsel,men ligger å bite i. For sikkerhets skyld har vi
gardert oss slik at vi kan sitte ute
like inntil E6 på venstre side.
Fra nord: F ~ l gE6 utenom Trondheim ellerinnogfortæregriIlmaten,dadet
sentrum i retning Oslo. Hotellet ligger godt hender en gang i blant at værsynhgpåh~yresideinntilE6,medavkj~rselgudene ikke er helt med oss
mot Moholt.
trøndere.
Vi vil ellers forsøke å følge opp
Scandic Hotel Trondheim
fjorårets suksess med en auksjon i
Veikommentil ethotell med 154moderneog forbindelse med gnllaftenen, men
velutstyrte rom. Alle rom har TVlvideo, det vil avhenge noe av hvor mye
hårføner, buksepresse og minibar. apparam til auksjonen som vil
Restaurant "Bentley" har kapasitet til 250 komme inn fra fjern og nær.
gjester i festlig lag, og er spesielt kjent for
sitt store og anerkjente lunsjbord. En Ledsagerutflukt lørdag
vellykket middag avsluttes best i baren Bli med og opplev Trondheim som
"Kjørbar". I hotelletsunderetasjefinnerdu turist! Trondheim har etter hvert
hotellets populære trimrom og badstu.
blitt en by som er blitt mer plassert
Hotelleter generelt meget godt tilpasset for på kartet etter en del store
rullestolbrukere. Det har 5 spesialtil- begivenheter. Vi kan nevne VM på
passede rom for rullestolbrukere, 3 for ski, 1000-årsjubileet, Kongeparets
allergikere og 80 røykfrie rom. Alle møte- jubileumsferd og World Cup i
lokalersamt utstillingslokaler, spiselokaler Granåsen, og kanskje spiller
m.m er tilgjengelig med rullestol, og Rosenborg hjemmekamp på
handikaptoalettfinnesogsåi tilknytning til sondag? Bare for å ha nevnt noe.
konferansedelen av hotellet.
Vi starter vår utflukt fra Scandic
Hotellets adresse er: Brøsetvn. 186,7005 Hote1kl. 11.00 medkursen sydover
Trondheim.Tlf. 7393 9500-Fax73 9435 94. ut av byen, mot Granåsen og VM-
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Snakker vi om Trondheim, er det vanskelig å ikke nevne Rosenborg.
Foto: L48GK Ivar Mplsknes

anleggene. Her blir det kun en kort stopp og
kanskje lin tid til fotografering. Vår
Trondheimsguide leder dere videre på
ferden mot Trondheims "hØyeste" punkt (i
alle fall på denne utflukten) -Utsikten. Her
er det en fantastiskutsikt utover byen i alle
retninger, hvor dere får litt historikk og
"sladder" både om byen og dens
befolkning.
På turen videre får dere med deler av
Trondheim som inneholder gamle,

ærverdige bygninger, samt en del nyere
bebyggelse.
Neste stopp blir Nidarosdomen hvor dere
får en kort omvisning i Trondheims
stolthet. Her blir det en egen guide.
Etter å ha fått en viss innlevelseom munker
og gamle byggverk i Nidarosdomen, setter
vi kursen ut av byen igjen i motsatt retning,
og ender opp på Ringve Museum.
På Ringve får vi være med på en
musikkhistorisk vandring gjennom de
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ulike epoker. Bli ikke overrasket om vår
omviser på Ringve spiller noen strofer for
dere! Oppholdet på Ringve Museum
avsluttes på tradisjonelt vis med kaffe og
nystekte vafler på trivelige Tordenskjold
kro.
Vi avslutter turen der vi startet, på Scandic
Hote1ca. kl. 14.00.
~

-

-

Utstilling
Som vanlig kommer flere av våre
leverand~rerav radioamat~rutstyrfor å
stille ut sine produkter for salg. Utstillingen
er åpen alle tre dager unntatt under selve
generalforsamlingen.

JUNI 2(10g

(Info er delvis hentetfra Trondheirnsgruppens G e n e r a l f o m g i 19560g 1%3,ognå& .
jubileumshefre, som også er å lese på vår vialtså forturtil å-gere
dette fOTfje&
hjemmeside:
h~://www.qsl.net/Jube160~ gang - N R R L - U~X K~) fra
~ ~18-m
~ ~
iIidex.hmtl)
ScandioHotel 18.-20.suguat

august.
Ulike sambandsoppdrag har skaff%
gruppen betydeligeinntekter opp gjennom
tidene. Det største oppdraget var vel .
NorData-87 i 1987, hvor vi betjente ea
hovedstasjon og 6 mobile enheternærme&
kontinuerlig i 6 døgn. Gruppens andre s t m ,
sak det året var VM på ski forjunior hvar
"langt utpålandet", noe somf~rte
tilendel man deuet et stort sambandsbehov 4
misnøye for åkomme seg til og fra møtene, rrans-pmjenesten ved 3 sentrale
men aktiviteten var likevel meget stor. Etter F~~dette arbeidet som varte nesten 1 h,
igjen åha flyttetlitthit og dit, gikkvii 1988 høstet man en
ved siden aven
til anskaffelseav eget lokale i form av noen god del gode koner
til gruppekassen.
Moelvenbrakker som ble satt sammen og I 1991fikkgruPpeninvitasjon~bygges~
innredet med shack og tilhørende salong. egen stand i kjelleren på ~
~Brakkene fikk vi ha ståendepå området til hviketdetbletakketjatil. ~
~
t
sivilforsvar~leiren på Leirbrua, men en museumskomite som
bygget
allerede i 1994ble avtalen sagt OPP, og vi v& stand med b1.a. "homebrew" u t m .
måtte flytte igjen med brakker og det hele, Tanken ;få en HF+tasjon på luftamed
forhåpenfigvis for siste gang?
egen signatur, men dette falt i fisk da det
Siden 1994harvisåfåtthalokalenesknde viste seg å være problemer med å få opp
på den gamle Lialøhen skole, en bit utafor antenne, samt interferensproblemer vis a
Trondheim,hvor vi ogsådis~onererlokale vis Televerkets utstyr, slik at dette ble
til våre medlemsmøter. Det er gjort en skrinlagt.1dag er museet på flyttefotoghar
betydelig innsats for å tilpasse disse ikke funnet noe nytt hjem ennå.
brakkene til våre forma, og de siste dcene Testkj~ringhar blitt svært populært blant
har vi restaurert hele bygningen innvendig en del av gruppens medlemmer.Det er ikke
med~anelerogmaling,smtskiftetutendel få pokaler og diplomer som har funnet
møbler av eldre dato- Så per i dag ser det vegen til vårt område, takket være iherdig
meget tiltalende ut i Trondheimsgnippens innsats fra de enkelte operatører. Det
egne lokaler.
gjelder både nasjonale og internasjonale
Forutenradiokjøring og hyggelig samvær, tester, og selv LA2T har markert seg i tester det også en annen viktig aktivitet som sammenheng, selv om det nok helst var i
foregår i disse lokalene, nemlig tidligeretider. Riktignok skullevi hatt pokal
kursvirksomhetforåfåframn~elisensiefiei Vintertesten 1998, men etter at NRRL
radioamatører. Og det vil bli nytt kurs igjen innførteminimumstakpå antall deltagere,
til høsten.
får ofte ikkevinnernep k d i sin klasse, selv
om de har det beste resultatet totalt i testen.
Aktiviteter
Ellers har også Trondheimsgruppen fulgt
Trondhehgnippen har alltid vært en medi utviklingenpådatafbnten, ogeri dag
aktiv gruppe hvor svært mange har vært ute på Intemet med egen hjemmesidemed
qgSjert i ulike Oppgaver. I den første adresse http://www.qsl.netAa2t/. Siden er
tiden, rundt 1950 og 60-åra stod det ofte først og fremst laget med tanke på at
artikler i dagspressen
om ulike aktiviteter som
nØdsamband, fjellsikringstjenesten, hobbyutstillinger, Hjelpefonds-kandidater,NM i
RPOetc.
I 1984 engasjerte
gruppen seg i flere store
zu-mgementer med
Ligaens General-forsamlingpåMullerhoteU
Heimdal som det
desidert største. Vi
hadde også NRRLS LA1 Ul-U6HF-Ruten: QTHet til repeateren R6på Ruten. ca 1000

LittomTrondheimsgruppens
virke i over 60år
I år 2000 er det fjerde gang
Trondheimsgruppen arrangerer en
Generalforsamling på vegne av NRRL i
løpet av de vel 60 år gruppen har eksistert.
Vi feiret nemlig 60 år i 1999, - noe som ble
beh~rigmarkert,og daer detkanskjeikke så
farlig at vi ikke fikk arrangementet med
NRRL-dagenei 1999itillegg, slikvihadde
håpet.

Litt historikk
Interessen for kortbølgeradio var stor i
Trøndelag like før krigen, og Trøndelagsgruppen av NRRL ble offisieltkonstituert
den 15. september 1939med ingen ringere
enn LA 1GA, Bjørn Rørholt som ~OITEUUI.
Det varte riktignok ikke lenge før gruppen
måtte "gå
under jorden" p.g.a
krigshandlingene, og først vinteren 1946
ble aktiviteten tatt opp igjen.
PA denne tiden var det tre grupper i
Trondheim, Arbeidernes Kortbølgegruppe (AKG), Trøndelagsgruppen av
NRRL og Akademisk Radioklubb (ARK).
De førsteto slo seg sammen og dannet nytt
styre den 4. februar 1946 med en
representantfraARK.Resultatetble45nye
medlemmer totalt den dagen.

Et sted å b0
Det var ikke helt enkelt å få skaffet seg et
sted åbo, slik at gruppenflytteten del rundt
om i byen de første årene. Det var god
tilgangpågammelttyskutstyrslikatvietter
hvert fikk en del å dramed oss, men i 1957
fikk vi omsider leie et større lokale hos
Havnevesenet på Tavem, også kjent
under navnet "Slaveriet" fra gammelt av og som i dag huser Sjøfartsmuseet. Her
rigget vi opp gruppestasjonen som den
gang hadde signaturen LA8CA, men det
varte ikke lenge før vi igjen var husløse.
Et gruppelokale skal jo helst inneholde
både møterom og shack, og det skal helst
ligge sentralt, samtidig som QTHet for
øvrig bør være bra. Alt dette har ikke alltid
vært like enkeltå oppfylle,og i perioder har
vi måttet ha gruppemøter et sted og
radioshack et annet sted.
lokaler
sluttenav 50-met

sw.

J

moh. Arbeidere er U l U1- Ottar og LA6HF - Brynjulf:

.
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medlemmene enkelt skal kunne få den
nødvendige informasjonen de trenger til
enhver tid, men vi har også lagt vekt på å
presentere oss for de som ikke vet hva
amatørradio er. Og i år som det skal være
NRRL-dager i Trondheim har vi selvsagt
lagt ut all tilgjengelig info om dette på en
underside http://www.qsl.net/la2t/gf2000/
index.htrn1.

Repeatere og noder
En ny epoke i gruppens historie startet idet
planene om egen repeater for 2-meter
dukket opp - og prosjekt LA8TR ble født i
1979. Problemene med bygging,
plassering- og drift av repeateren har vært
stor, og mange medlemmer har vært
engasjert i dette.
Etter mange - og til dels tøffe diskusjoner ble det bestemt åmontere LA8TR påRuten,
1050 m.0.h. i nærheten Kyrksæterøra. Her
står den i eget hus, enMoelvenbrakke - som
ble fløyet opp med Sea-King helikopter på
høstparteni 1983.Ca. 200 meter strømkabel
forbinder brakka med strømnettet hos
Forsvarets Fellessamband.
LA8TR ble satt i drift 3 1.mai 1984,men har
i lengre perioder måtte melde pass overfor
nedising av antenner og herjinger av
tordenvær, inntil antennenble dekket av en
egen radom. Dable deti alle fall slutt påisen.
R4 - LA7RR ble gruppens andre repeater,
først utplassert på Hummelfjell ved Os i
Østerdalen i 1980.R4 er fortsatt aktiv, men
nå med QTH på Bringen.
I 1989ble det montert noder på70cm, både
på Ruten og Hummelfjell, hvor sistnevnte
som den siste link-kjeden har forbundet
Trøndelag med resten av Syd-Norgetil stor
glede for de mange datafrelste pakkeradioamatører. Denne nye kommunikasjonsform har engasjert en god del av gruppens
medlemmer og flere vil nokkomme til etter
hvert. Mange flere noder er kommet til etter
hvert, og i dag er det forbindelse på
pakkeradio sørover, østover og vestover, når alt fungerer som det skal.
Siste tilskudd på pakkeradio-stammen er
LA7Q DX-Cluster som drives av
Trondheim DX-Club.

Markeringer
,

,

. I forbindelsemed 50-årsmarkeringensiden
2. verdenskrig sluttet, bledeti 1995klart at
også vi ville være med på dette.
Radioamatørenedeltok aktivt under krigen
i mange sammenhenger, slik var det også i
Trøndelag. Gruppen besluttet derfor å
hedre noen av disse ved å utplassere en
minneplakett på et av de steder som ble
brukt som QTH for "illegal" virksomhet i

vårt nærområde. Det ble laget en bronsjeplakett utplassert på aktuelle QTH i
Bymarka, med navnene til de som hadde
vært operative fra dette stedet under
krigen.
I forbindelse medVM på ski i 1997,fikkvi
tildelt spesialsignaturen LM2SKI under
disse dagene, og det ble en hektisk aktivitet
for å få aktivisert denne signaturen. En
rekke av våre medlemmer formelig gasset
seg i den ene pile-upen etter den andre, og
de som var med på dette, vil nok aldri
glemme det. Senere på året feiret
Trondheim by sitt 1000-års jubileum, og
også den uka fikk vi en spesialsignatur LM2T, og aktiviteten var ikke noe mindre
da. Det står for øvrig to artikler om disse
begivenhetene i AR nr. 4 og nr. 10 i 1997.

Medlemsblad
I 1998 startet Trondheimsgruppen et eget
medlemsblad som de kaller QSP Trøndelag
og kommer ut med ca. 2 utgaver per år.
Egentlig er dette et forsøk på samarbeid
mellom flere grupper i Midt-Norge, hvor
gruppene kan bidra med stoff, og bladet
distribueres så tilbake til de ulike gruppene

i Sør- og Nord-Trøndelag, samt Møre og
Romsdal. Men så langt er det vel bare
Fosengruppen av NRRL som har fenget
spesielt for dette tiltaket, foruten vår egen
gruppe da. QSP kopieres iet antall pårundt
100blad perutgave, og ernåutkommet med
5 nummer.
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Det norske radioamatørmiijøet på Gran Canaria

På Gran Canarias syd kyst er det et lite, men aktivt norsk
amatørradio miljø. 10 - 12 norske radioamatører er bosatt
her i vinterhalvåret. I området Taurodalen - Puerto Rico Arguineguin brukes frekvensen 145,525 MHZ, og det er fast
kontakt hver morgen kl. 0800 til 0815. Deretter tas HF"en i
bruk og kontakter "kjøres" med Norge og andre norske i utlandet på en ledig frekvens mellom 14,300 og 14,320 MHZ.
(Sist har 14,304 MHZ vært bmkt).
Hver tirsdag er det samling på Apollo restaurant i Arguineguin
kl. 1100. Hvorfor ikke ta med deg 2 meteren og ta kontakt
neste gang du drar til Gran Canaria? Bildet, som er tatt på
Apollo i slutten av april, etter at flere er dratt hjem for sommeren, viser fra høyre EA8AGJ Kåre, EA8lLA7QHA Harry,
EA8ANF Thor, EA8lLA7GV Kjell, EA8LA4DJA Inger og
halvt skjult EA8lLAlSE Ivan.
LA7GV Kjell

Gruppenyt
Spalreiedaktsr: lA6SJA Gerd Astrid Stokkcland.
A l \ u cien 35, 43 I1 Sandnes. Tel: 5 1 67 70 97, cmail: l:i7qif-a

TRONDHEIMSGRUPPEN AV NRRL
Styret for 2001 har f~lgendesammensetning:
Leder:
LA3WAA Tor Pettersen
Nestleder: LA9QFA Knut Bersås
Sekretær: LA4YW Liv Johansen
Kasserer:
LA9TK Sverre Båtnes
Stasjonssjef: LA4IC Wilhelm Dahl
Materialforvalter: LA4CKA
Ingar Horrigmo
Varamedlem: LA-M- 11328
Raynold Halvorsen
Varamedlem: LA7JO Stig Lindblom
Antall medlemmer:
Trondheimsgruppens medlemmer teller i alt 100 amatarer.
M~tevirksomhet1 program:
Det har vært holdt 13 styremgter og 17
medlemsmøter i løpet av året, og temaene på medlemsmøtene har vært svært
variert med Excel, kåseri fra krigens
dager, heving av tankskip i Rødehavet,
Internet og hjemmesider, repeateren
på Ruten, DX og tur til Thailand, samt
en utflukt til Skipssimulatoren på
Lade. Medlemmene har også fått prøve
RPO i terrenget rundt Lial~kken.

Repeaterlnoder:
LA2T BBS har fungert utmerket i året
som gikk, men forwardingen ut og inn
av distriktet har vært av noe varierende
kvalitet da ikke alle noder har vært
oppegående til enhver tid. Når alt fungerer, går alt utmerket og vi har normalt
forwarding av meldinger til og fra
LASG, LAGK, LA7N og SK3UB.
Repeateren og nodene på Ruten har
vært besøkt tre ganger under året, for å
oppdatere utstyr og rette på feil som har
oppstått. Det er skiftet til ny radio til
noden på Hummelfjell og linken sørover går stort sett bra. Nodene på Bringen har hatt enkelte problemer med
forbindelsen til Ruten og Sverige, noe
det jobbes med, og vi vil også få satt i
gang PC-Flexnet i 1Øpet av vinteren.
Bringen har vi ikke besøkt i år.
Kurs:
Det ble startet nytt lisenskurs i oktober
med 8 påmeldte deltakere, men som
vanlig er, dalte tallet etter hvert ned til 4
deltagere ved årets slutt. Trondheimsgruppen ser det som en viktig
oppgave å utdanne nye radioamatører
til hobbien, enten det er LA, LB eller
LC-amatører. Som lokal gruppe tilsluttet NRRL, vil Tronheimsgruppen fort-

sette å jobbe aktivt for at alle radiointeresserte, både med og uten lisens
skal kunne føle seg velkommen i gruppen.

Sambandsoppdrag:
Gruppen har ikke hatt noen inntektsgivende sambandsoppdrag siste år. Vi
hadde tre stasjoner utplassert under den
frivillige påskeberedskapen i fjellet, og
LA2T deltok også i Y2K-beredskapen
nyttårshelgen 199912000.
Fielddaylutflukt etc.:
Trondheimsgruppen innledet høsten
med en utflukt til Munkholmen, som
ligger vel til rette like utafor Trondheim
havn. Det ble en meget trivelig tur selv,
om bare 7 deltakere møtte opp, og det
ble kjØrt radio, fisket makrell for grilling, og alle som hadde QSO med
LA2TlP fikk et spesielt QSL-kort laget
for anledningen.
Tester:
For første gang på mange år kom signaturen LA2T på lufta både på Telefoniog i Fylkestesten. Det var med spenning vi så fram til resultatene, og i dag
vet vi at vi har vunnet Telefonitesten,
men tapte Fylkestesten knepent med
2,5 QSO. Bedre lykke neste gang?
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LA2Ts hjemmesiden på Intemet har
Generelt:
fått en betydelig ansiktsløfting, og
Året 2000 har vært et meget aktivt år
besøksfrekvensen er god. Det meste
for Trondheimsgruppens medlemav det som har skjedd av begivenhemer. Gruppelokalet er blitt pusset
ter i gruppen siste årer her dokumenopp. Møterornmet har fått nye friske
tert, samt at vi har lagt ut gruppens
farger, og shacken har fått
eget medlemsblad "QSP Trøndepergogulv, brystpanel og ny innredlag" der. Adressen på hjemmesiden
ning. HFstasjonen, rotor og beam ble
er nå flyttet til: http://www.qsl.net/
reparert og det har vært dugnad med
opprydding utenfor gruppelokalet
la2t/
Vårt medlemsblad "QSP Trøndemed stort oppmøte.
lag", som for øvrig lages i samarbeid
Årets største løft var nok å arrangere
NRRL dagene. Arrangementet gikk
med Fosengruppen av NRRL, er utkommet med 2 utgaver også i år.
av stabelen på Scandic Hote1 18. til
Dette er et blad vi er blitt stolte av, og
20. august, og planlegginga startet
vi håper at også flere grupper i Midtopp allerede i desember 99. ArranNorge vil fenge for ideen og bidra
gementskomiteen nedla uttallige timed stoff.
mer for å få det hele vellykket, og et
tyvetalls
medhjelpere
fra
Trondheimsgruppen gjorde en aktiv
innsats for at alt skulle gå som smurt.
Vi høstet mange lovord blant delega- SARPSBORGGRUPPEN
tene for vel utført arrangement, og vi
håper å kunne gjenta bedriften om AV NRRL - LA5B
ikke så altfor mange år.
Styreverv 2000:
Ifølge regnskapet er økonomien god
Formann: LA9CK Kåre Paulsen
i gruppen for øyeblikket, takket være
Kasserer: LC9KAT Arne Antonsen
et pent overskudd etter arrangemenSekretær: LA7CM Fridtjof Murberg
tet av NRRL-dagene. Kontingenter
Styremedlem: LA6GIA
Heman
for året har vært 275,- kr, og det er
Serrano, LASWQ Erling Persen og
ikke mer enn akkurat et vi trenger for
LA l PGA Kai Holm
å dekke våre leieutgifter. Det er satt
Varamann: LASRBA Terje Vorland
av noe penger til fornyelse av utstyrQSL-manager: LASRO Marco Bau
sparken på LA2T og noe til nodeRPO-manager LA6RFA Tor Erik Larnettet, ellers tåler vi ikke særlig store
sen
økonomiske løft.
Valgkomite: LA 1QCA Tor-Ulf NilsTrondheimsgruppen har i alt 14,3kg
son og LA6WJA Tore Mortensen
QSL og sendt hele 20,7 kg siste år.
DX-base loggprogram er installert Styret for 2001:
på gruppens nye PC, og nye QSL- Formann: LA6GIA Hernan Serrano
kort skal trykkes.
Kasserer: LC9KAT Arne Antaonsen
Museumskomiteen utmerket seg i år Sekretær: LA7CM Fridtjof Murberg
med å stille ut en del av vår Styremedlem: LA9CK Kåre Paulsen,
museumsutstilling av gammelt LA5WQ Erling Persen, LAlPGA Kai
radioutstyr som gruppens medlem- Holm
mer selv har laget, under NRRL- Varamenn: LB8TE Reidar Olsen
dagene i Trondheim, og plasserin- QSL-manager: LASRQ Marco Bau
gen var med vilje slik at også andre Revisor: LA8MY Per H. Jensen
besøkende på hotellet fikk anledning Ansv. for gruppestasjon: LA9CK Kåre
til å beskue utstillingen. Tidligere Paulsen
hadde vi vår museumsutstilling på Valgkomite: LB8TE Reidar Olsen og
Telemuseet, men etter at de flyttet, LA l PGA Kai Holm
har alt vært stuet bort i LA2Ts
gruppelokaler. Håpet nå er at vi får Antall medlemmer:
lov å flytte inn sammen med Tele- Gruppa her 35 medlemmer.
museet på Sverresborg Folkemuseum når den tid kommer.

Møtevirksomhet / program:
År 2000 har vært et bra år for gruppa.
Medlemsmøter har vært avholdt andre
og siste torsdag i måneden. Deltakelse
på gruppemøtene har i snitt cært ca 10
medlemmer (ca 113 av medlemmene).
Fjorårets temaer som var antenner og
databaser er blitt videreført i løpet av
året. Tradisjonelt ble møtevirksornheten for år 2000 avsluttet med julebord
på gruppelokalet. Årsm~tetble avholdt
22. februar 2001.
Etter forslag på årsmøtet ble det vedtatt
at styremøter for ettertiden avholdes i
tilknytnig til medlemsmøtene. Når det
foreligger saker som må behandles av
styret, innkalles medlemmene til møte
en halv time før medlemsmøtet.

Repeatertnoder:
BBS LA5B er nå satt til prøvedrift på
QTH hos LA6GIA Hernan Serrano.
LA9CK Kåre har overlatt 2 stk 486
PC'er til gruppa, hvorav den ene er i
drift som BBS.
Jota:
Gruppa har vært deltaker i JOTA 2000
(oktober måned) sammen med lokale
speidergruppa.
Generelt:
5 medlemmer av gruppa har deltatt i
en utstilling i Fredrikstad (mai måned).
Antenneparken er fornyet. Gamle
antenner er tatt ned og det er satt opp
følgende nye antenner: 1 stk 2-meter
antenne, 1 stk kombinert 2-meter og
70 cm og 1 stk HF antenne (trådantenne). Det er også kjøpt inn 2 stk
modem samt diverse kabler og plugger.
LB8TE Reidar har overlatt en TRIO
TR 200 2-meter stasjon til gruppa.
Videre har gruppa kjøpt en
Kenwood 70 cm bærbar stasjon.
Gruppa har fått ny postadresse som
er: Postboks 56, Borgenhaugen.
NRRL og andre instanser har fått
beskjed.
Gruppa er nå registrert som forening
og er med på lista i den Lokale Veiviser.
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Lighthouse Weekend
Munkholmen Island
IOTA EU 036 FYRLYKT NOR 167

Flekkefjordgruppen

Gj~vik-og Totengruppa
Gudbrandsdalgruppen

Bildet viser operatØrene fra LA2T-Lighthouse, &v: LA9MB - Egil, LA4CKA - Ingar, LA1 UI - Ottar, LA4IC - Wilhelm og
LASWAA - Tor. (Foto og tekst: LA9MB.)

;

http://www.arcticnet.noAa5Xx/la2k

Munkholmen er en liten Øy som liggerlike ut
for Trondheim sentrum i rett linje i forlengelsen av Munkegaten, med Nidarosdomen
og Erkebispegården som utgangspunkt. I
gammel tid var dette Trondheims rettersted.
Like etter år 1000 ble det bygget et
Benedictinerklosterpå holmen. Sannsynligvis er dette et av de to fØrste kloster som ble
anlagt i Norden. I 1658 ble det omgjordt til
festning og fengsel, senere også tollstasjon.
Den mest berømte fangen gjennom tidene
var den danske greven Peder Griffenfeld,
som satt fengslet her i 18 år.

Midt-Tromsgruppen

Nordhordlandsgruppen

LØrdag 18. august dro 5 radioamatorer £ra
Trondheimsgruppen sammen med et f ~ l g e
av Xyl - Yl og harmoniske, ialt 16personer
med stort og smått med LA3WAA's b& fra
Skansen og ut til reisemålet Munkholmen.
Før «hovedtyngden» av de reisende kom
avgårde, hadde en «fortropp>>inntatt holmen medbringende en FT-102, et Honda
2kw aggregat og en Fritzel 2000 antenne.
Likeså var et «operasjonstelt» og diverse
glassfiberror samt Zmeterutstyrpå plass da
de Øvrige kom dit ut. Med på lasset var også
flere kilo reker, bord og stoler. Rekene var
frosne og ble lagt ut til tining ved ankomst,
og ble svært så spiselige etterhvert som
hungeren inntok hver enkelt. Sammen med
loff, majones og assorterte grØrnsaker ble
dette veldig bra.
For de som ikke var helt oppdatert på «sjØmat>>var det mulig å grille pølser og annet
snadder på medbrakt grill.
-en
ble heist opp i Munkholmens
høye flaggstang som sto veldig godt plassert

http://home.online.no/-ein-toAa5d
http://home.c2i.net/la4nvla7a.htm
http://home.online.no/-htheg!abradio3.htm
http://www.qsl.net/lalb
http:/home.online,no/-erikrm
http:l/www.qsl.net/la7f
http://www.qsl.net/la4f
http://www.la3f.no
http://www.qsl.net/la2u
http://org.fredrikstadnett.no/la5f
http://www.qsl.net/la5g
http://www.fastno.c0mAa7g
http://www.qsl.net/lalg
http:/iwww.qsl.net/la3r/
http://home.enitel.noAa2mvAal h/
http://www.fortuneciiy.com/skyscraper/quad9
http://home.online.no/-tjabaugeAa4c

Trondheimsgmppen

http://www.qsl.netJia6Ii
http://www.qsl.net/la6m
http://www.zykes.comAa7m/
http://www.qsl.netna5m
http://www.qsl.net/la7n
http://horne.enitel.notlaln/
http://www.qsl.net/la91
http://www.hordaweb.noAa6o
http://www.qsl.net/la3n
http://home.online.no/-nrrl
http://www.qsl.net/la4o
http://www.qsl.netAalr
http://www,enkel.noAa51
http://www.lug.no/la8d
http://www.qsl.net/laSb
http://bdanielsen.com/nrrl-svg
http://home.world-online.no/-nklosterl
http://home.online.no/-polar-ps/jw5e/club.html
http://www.qsl.net/la2t
http:/Aa3t.itek.nonit.noAa3tl
http://www.qsl.net/lalt

Andre:
Akademisk Radioklubb
ARIM
LA ARDF GROUP (RPO)
Dataprog. for radioamawrer
NIHRAC
Post- og teleulsynet
Radioamatflrenei NRKLAlNRK
Radiospeiding
Satelitt interesserte
StudentenesRadioklubb-LA9RB

http://www.stud.ntnu.no/studorg/ark
http://www.east.no/privAa7tia/arim
http:/he.c2i.netljsletvol/la-ardf
http://www.qsl.neffla4yw
http://www.qsl.net/la6d
http://www.npt.no

http://home.eunet.no/-aostered
http://www.qsl.net/lalss
http:l/www.qsl.netlsat-la
http://www.stud.ux.his.no/-sark

\

forvårtformål-og23OVACfikkvitautfra Iløper av to og en halv time ble det kjørt 170

borgen, slik al vi slapp å bli plaget med stØy
fra det medbragte aggregatet. Den invertede
Frhelantennen fungerte utrolig bra både på
40 og 20 meter hvor sistnevnte bånd formelig kokte av stasjoner som skulle ba QSO
med LA2TLighthouse.

Qso"s av operatØrene LAlUI Ottar,
LA3WAA Tor, LA4IC Wilhelm, LA4CKA
Ingar og LA9MB Egil.

Vi som deltok på denne utflukten fant at dette
ga mersmak, slik at en ny ekspedisjon vil nok
bli planlagt til neste år. De som ikke fant det
opportunt å bli med denne gang heller, bØr
Det ble også tid til en fisketur til en grunne erge seg over denne fine dagen som de gikk
utenfor QTH hvor fangsten ble en halv b ~ t t e glipp av !
med brukbar fisk.
-nimb

Styret i2002

Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Stasjonssjef:
Materiaifo~aiter:
Varamedlem:
Varamedlem:

LA3WAA Tor Pettersen
LB9RE Håvard Nasvik
LA4YW Liv Johansen
LA9TK Sverre Båtnes
LA4IC Wilhelm Dahl
LA4CK.4 Ingar Homgmo
LA-M1 1328 Raynold Halvorsen
LB 1BC Torstein Fredriksen

Falgende ble valgt til det nye styret for 2003:
Leder:
LA3WAA. Tor Pettersen, 1 år.
Sekretær:
LB9RE. Håvard Nasvik, 2 år.
Styremedlemmer: LMCKA, Ingar Horringmo, 2 år
LA6BKA. Knut-Terje Korsnes, 2 år
LC7XAT, Kai Rune Berg, 2 år
Kasserer:
LA9TK. Sverre Båtnes, ikke på valg
Varamedlemmer: LC4YCT, Raynold Halvorsen, 1 år
LC3ZCT, Ame Kolbjsrn Gretnes, 1 år
2002 har vært et aktivt år med fokus på unge, nye radioamatmer i Trondheimsgruppen, og nye amatører har det blitt. Ved årets utgang ble det talt alt
114 medlemmer, mot 99 i fjor. Dette er en stigning på ca 15 %.
Det har vært avholdt i alt 11 styremder og 19 medlemsmder under året, og
fremmete har vært bra selv om det har vært en liten nedgang i forhold til i fjor,
med et gjennomsnitt på 18 mot 19 i fjor. Det har vært en wliten stigning av
oppmetet h mai og frem til jul.
Siste år er det endret noe på meteformen i gruppen da det avholdes et temamete og et diskusjonsmete vekselvis, noe som har gitt mer rom for foredragsholderne til å boltre seg fntt, og tiltaket har blitt godt mottatt. Felgende tema
har vært presentert: Gyro med LABCD. Agentsettet «OLGA» ved LA9QV,
Loggprogrammet DX-Base ved LA3WAA, Radiobruk på oljefeltet Heidrun
ved LB9RE. Alarmsentralene i Norge ved LBIBC, Bygging av mini-dipole
for 160 meter ved LB9RE og Litt om jording ved LAICD. Foruten temamdene, har det også vært en ekskursjon til AMK-sentralen på Trondheim brannstasjon ved LB 1BC.
Styret har også forsskt å legge opp til aktiviteter som kan samle flere medlemmer på metene, og en av disse eksperimentene var en pizzakveld på Toscana, Nardo. Til tross for at alle betalte maten sin selv, og at Rosenborg spilte
cupkamp på TV, så m m det opp 24 sultne sjeler. Også siste mirtet fm sommerferien, hvor det vanligvis er lite oppmete, ble snudd til noe positivt da 34
mratte opp på grillaften med påfelgende auksjon. Vi må nok flere tiår tilbake
for å finne en lignende oppslutning på denne årstiden. Ellers så haddejulemetet med rmnmegrirt og spekemat som vanlig god oppslutning med 34 fremmate.
Gruppen har vært igjennom en vanskelig snuoperasjon i året som har gått for
å slippe de unge og nye mer til, og det har vært satset sterkere på kursvirksomhet, men på en ny og mer aktiv måte. Kursdeltakernehar blitt tettere knyttet til
gruppens aktiviteter og arbeid gjennom kurstiden, noe som har skapt et mye
strarre engasjement fra våre nye medlemmer. Resultatet har vært skt aktivitet
(15 nye radioamatmer) slik at også torsdagskveldene er tatt i bruk som «drapin», hvor tidligere kursdeltagere kan maes sammen med de ivrigste av våre
etablerte radioamaterer i gruppen. De ordinære «drap-in» kveldene på tirsdager er også godt besekt, men gjennomsnittsalderenhar nok sunket betraktelig
siste halvår.
Når det gjelder ekonomi, så har den vært bra takket være gode penger som
har s t r m e t inn på gnmn av våre ((gjesten)som får line plass til utstyret sitt
hos oss på Ruten. Pr i dag er det NetCom, men flere har vist interesse for å få
til en avtale med oss. NRK har også lånt plass hos oss en kort periode mot en
liten godtgjørelse.
De fleste komiteene har fortsatt uendret fra i fjor. Sambandskomiteen har
gjort en kjempejobb med gjennomferingen av Sambandstesten sist vinter,
mens Museumskomiteen dessverre signaliserer at de ikke vil mer. Styret vil
med dette takke Museumskomiteen for innsatsen. (En ny museumskomite ble
dannet etter årsmøtet.)

I april inviterte styret leder i repeaterkomiteen, LAIUI, for å d r h e komiteens h t i d . LB9RE overtok som ny leder, noe LA1U1 gav sin velsignelse til.
Styret gav avtroppende formann ros for det arbeidet som han hadde utfmt i
komiteen gjennom en årrekke. LAIUI ville selv underrette komiteen om sin
avgang. Styret uttrykte sin store skuffelse da han valgte å trekke seg helt ut av
komiteen. Ytterligere tre medlemmer av komiteen trakk seg senere, men nye
medlemmer og stnrttespillere kom til og arbeidet for å holde repeatere og noder
i drift ble opprettholdt med flere besek på Ruten, Bringen og Liaåsen. Det er
også nye prosjekter på gang, men mer om dette siden.
Gruppen har nå fått tak i diverse ferrittmateriale og et HF filter for de som
trenger å teste utstyr for innslag av TVIIBCI etc. De som msker å «låne» dette
for testing, betaler et depositum for det de låner, og får summen tilbake ved
tilbakelevering.
QST-Trwdelag har vært avholdt som normalt hele året med retransmittering
over R6 ved LA7FW. Nytt av året er at QST nå også k j m s over LC2TCT's
Echolink på Internet, slik at vi også får innsjekk fra hele Norge og verden for
h g .
LA8GE bad i mai om avlesning som BBS-sysop på LA2T BBS, og LB9PE,
Jens, ble utpekt til ny sysop. Det tok litt tid å få skaffet d v e n d i g utstyr for
dette formålet, og da Jens fikk jobb utenbys, overtok LA3WAA som sysop
som en nsd lesning. Styret vil med dette ffi takke LA8GE så mye for en aldeles utmerket jobb som sysop for LA2T gjennom en årrekke.
For å oppfjlle kravene til forsikringsselskapetvårt ang. innbmddssikkerhet,
er det satt lås på alle vinduer som kan åpnes på LA2T. Det er også gjort en stor
innsats for å g j m utearealet litt mer (<renslig», og LB9RE har bygd om lageret til VHF-shack med bord og hyller tilpasset for diverse PCer, VHFIIJHF
radio, satellittutstyr etc. Det ble k j q t inn en ny HF rigg til digital kommunikasjon også som skal stå her, og Håvard har bygget et eget låsbart skap med
tanke på oppbevaring av all dokumentasjon og utstyr vedmende Repeater- og
Sambandskomite.
NRRL feirer som kjent 75 år i år, og gruppen har på oppfordring sendt en
presentasjon av seg selv, sammen med noen bilder som skal inn i NRRLs jubileumshefte.
Styret vil dermed få takke alle våre medlemmer for små og store bidrag i
form av innsats til felles beste for gruppen. For ei lita hobbyforening er det
viktig med samhold, selv om vi kan være uenige i sak.
Generalforsamlingeni Trondheimsgruppenav NRRL ble avholdt på Lialekken, LA2T, 28. januar.
Det ble delt ut Æresmedlemskap til LAICD, Johan Brobakk

For styret i Trondheimsgruppenav NRRL
V/ sekretær, LB9RE- Håvard

Hamargruppen
styrets samm-g

Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Vararepresentanter:

2002:

LC2PAT - Hans Jmgen Strandby
LASKJA - Kjell Berntsen
LA7FJA - Tor Bekkelund
LASZV - Arvid Håvås
LAIHAA - Martin Fjellberg
LA8HJA - Ola Bekkelund
LA-M - Tej e Sander

Styrets aammemetnhg2003:

Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Vararepresentanter:

LC2PAT - Hans Jmgen Strandby.
LA5KJA - Kjell Berntsen.
LASZV - Arvid Håvås.
LA7FJA - Tor Bekkelund.
LA8HAA - Martin Fjellberg.
LABHJA - Ola Bekkelund.
LC2ZCT - Freddy Setervang.

Fortsettar side 28
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ville kjøpe tomta for å bygge seg en bolig på den. I 1980, da det
ble det søkt om å få kjøpe tomta, hadde gruppa 80 medlemmer
fordelt på 9 kommuner. Sambandsoppdrag for politiet,
handicapradio, opplæring av amatører og utleie av lokaler til
andre klubber, var poeng som ble anført til beste for gruppa.
Da man nå var kommet i eget hus, og hadde mulighet til mange
slags aktiviteter, var undervisning en sak som ble viet stor oppmerksomhet. For at man i denne hobbyen skal kunne få nye
medlemmer, må de læres opp, telegrafi og teori gikk hånd i hånd.
Telegrafitreningen ble etter hvert lagt til Tromsø Maritime Skole,
ved at vi fikk lov til å benytte laboratoriet deres. Flere av amatørene tjenestegjorde i forsvarets sambandstjeneste,bl. annet fordi
de behersket telegrafi på en utmerket måte. Tromsøgruppa har
opp gjennom årene hatt flere meget dyktige telegrafister.
Gruppa ble av Televerkets flysikringstjeneste gitt en gittermast, litt mindre i dimensjon enn den vi har i dag, lengden var
totalt 12 m. Dermed ble det andre muligheter for antennearrangement.
Sambandstjenesten har siden begynnelsen av 1960 vært en av
de store aktivitetene i gruppa. Politiet oppdaget tidlig at her var
det en stor resurs på sambandspersonell og utstyr som var tilgjengelig ved ettersøkninger og katastrofer. Medlemmene var
ofte med i store aksjoner som var meget sambandskrevende og
som stilte store krav til gruppens medlemmer.Det hente også at
gruppens medlemmer som var ute i ettersøking på fjellet måtte
grave seg ned i snøhuler fordi været var for ille. I begynnelsen
frem til 1980 gikk mesteparten av nødsambandet på HF, dette
krevde disiplin og nøyaktighet for å kunne gjøre en god jobb for
myndighetene. I flere år var LA3T representert i LRS (lokal rednings sentral) som fagpersonell på samband. Under sambandsaksjonen ved år 2000 skiftet, deltok LA3T aktivt fra Tromsø.
Øvelser og trening på samband gjøres også gjennom andre
sambandsoppdrag for idrettslag og lignende. Midnight Sun
Maraton (MSM) er et slikt idrettsstevne som er resurskrevende
og hvor det stilles store krav til medlemmene. Tromsøgruppen
har hatt denne oppgaven i 12 år.

Gruppene

med seg, og etter protokoller fra den tid ser det ut til at ((Trøndelagsgruppen av NRRL» hadde sitt konstituerende møte den 15.
september 1939. Hvorvidt innmelding i NRRL fant sted samtidig finnes det ingen opplysninger om, men det første styret i
gruppen konstituerte seg med Bjørn Rørholt, LA1GA, som formann i møte 22. september 1939. Kasserer ble J.M. Pedersen,
LA7VB, sekretær Per Øfsdahl, LA9Q og styremedlem Jynge.
Møtevirksomheten opphørte helt utpå våren 1940, og ble ikke
tatt opp igjen før vinteren 1946. LA9Q hadde på det tidspunkt
vært i Oslo og konferert med Ligaens Hovedstyre, hvor han hadde
fått pålegg om å ordne en samling av AKG og TrøndelagsgruppenPå generalforsamlingen 4.2.1946, ble LA9Q valgt som formann med LASY, LA7VB og Dahl som styremedlemmer. Som
representant for ARK ble LA2AD valgt De første årene etter
krigen hadde gruppen en veldig vekst av aktive radioamatører,
og tilgangen på eks-tysk radiomateriell var god.
Gruppen arbeidet intenst for å skaffe seg eget tak over hodet
Møtene ble fortsatt holdt på forskjellige steder rundt om i byen.
Via Handelsstandens hus kom vi endelig inn i «egne» lokaler i
1957, da vi leide et stort lokale av Havnevesenet på Tavern. Her
ble også gruppens radiostasjon LASCA plassert i et lite rom.
Herfra opererte LASCA som LMK 8 i mange år under fjellsikringstjenesten.
Denne tjenesten skulle vise seg å bli en av gruppens kjepphester. Første gang Trondheimsgruppen deltok aktivt i Fjellsikringstjenesten var 1948 på en HV-øvelse i Selbu og sørget
for radiosambandet derfra denne påsken. Gruppen hadde opprettet et eget verksted på Bakklandet i 1947. Søkningen til verkstedet dabbet av etter hvert, og det ble fraflyttet og lagt ned våren 1948.
Fra Sverige fikk gruppen interesse for «revejakt» (RPO), og
noen sådde basiller høsten 1952. Etter vanlig trøndersk treghet
kom den første treningsjakt i stand sommeren 1954. Det ble en
vellykket premiere, og Trondheimsgruppenarrangerte året etter
det første NM i denne for oss nye sportsgren. Dette NM var
samtidig lagt opp som landskamp mellom SM og LA, en kamp
som gjestene avgjorde i sin favør i fullt monn. Beste LA og således Norgesmester 1955 ble LA9MB.
Grunnet endrede planer i Havnevesenet ble vårt leieforhold
på Tavern ikke av permanent art, og midt i 50-årene var vi atter
husløse.
Etter nidkjær innsats fikk vi stilt en halv tyskerbrakke til rådighet av Hæren på Sundlandet. Her hadde vi all den plass en
kunne ønske seg, med garderobe, senderrom, kantinerom og
møtelokale, selv om det til sine tider kunne være ganske kaldt
på vinters tid. Her ble også NRRL's første utstilling av radiomateriell vist i forbindelse med at gruppen arrangerte Ligaens generalforsamling i 1956. Denne form for utstilling ble opptakten
til årvisse utstillinger i forbindelse med generalforsamlingene.
Som en følge av utbyggingen av Sundland til boligområde,
måtte vi atter en gang lagre vårt habengut, og fiiste tilværelsen
på tilfeldige møtesteder til vi flyttet inn på Bakklandet igjen
Gruppen har fiam til i dag feiret sine milepeler opp gjennom
årene.
Da gruppen rundet 30, ble jubileumsmiddagen awiklet
Shacken til LA31:
med daværende president LA4RF som hedersgjest.
40-års jubileet ble også behørig markert 5.10.1979. VisepreTrondheim
sident LA5VD representerte HQ, LAIPC Teledirektoratet og
Trondheimsgruppenble stiftet høsten 1939 av en gruppe med LASBU ARK.
stor interesse for radio som hobby. Dette var medlemmer av AKG
Morse og teorikurs har vært avholdt så og si hvert år og har
- hvilket er utlagt Arbeidernes Kortbølgegruppe - som hadde sitt gitt gruppen en jevn tilgang av nye kallesignaler. Møtene har
utspring fra et bestemt politisk parti, og som ønsket å bruke hatt til dels gode og adekvate programposter opp gjennom årene,
amatørradio som et hobbytilbud for sine medlemmer.
selv om de yngste enkelte ganger har syntes emnene har ligget
Politisk styring i en hobbyorganisasjon falt mange tungt for noe for høyt. Det har likeså vært besøk ved enkelte interessante
brystet, og en del utbrytere fra AKG fikk flere utenforstående bedrifterlskoler, lagt opp som ekskursjonsmøter, noe de fram-
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møtte har satt stor pris på. Gruppen har gjennom tidene deltatt i
flere tester med gode resultater - takket være helhjertet innsats
fra den enkelte operatørs side.
Nødsamband er et stikkord som får tankevindingene til å osciilere sterkere enn ellers hos noen og enhver i gruppen. Vi fikk
endelig gjennomslag i saken da redningstjenesten planla samming med «svensk redningstj&t» ved en s t m e togkatastrofe i
Gevsjo - noen mil inn på svensk område.
Gruppen deltok på en demonstrasjon for offentlige myndigheter ved Væmes flystasjon hvor det ble vist redningsutstyr og
holdt orienteringer om de forskjellige organisasjoners virksomhet. Vi stilte med en komplett innredet sambandssentrali en campingvogn og hadde i tillegg en mobilenhet med innmontert HF
og VHF stasjon. Øvelsen som fulgte noen tid senere i Gevsjo,
skulle vise seg å bli prikken over i-en da vi demonstrerte et perfekt samband plassert i Åre hvor all virksomhet ble koordinert,
samt 2 mobile enheter ved skadestedet.
En ny epoke i gruppens historie startet idet planene om egen
repeater for 2-meter dukket opp, og prosjekt R6 - LA8TR ble
født i 1979. Problemene med bygging, plassering og drift av
repeateren har vært stor, og mange medlemmer har vært engasjert i dette. Etter mange diskusjoner ble det bestemt å montere
LA8TR på Ruten, 1050 m.o.h., i nærheten av Kyrksæterøra. Her
står den i eget hus, en Moelvenbrakke, som ble fløyet opp med
Sea-King helikopter på høstparten i 1983.
R4 - LA7RR, gruppens andre repeater, ble plassert på
Hummelfjell ved Os i Østerdalen i 1980, og var i drift fram til
jubileumsåret 1989. Plassert vel 1500 m.0.h. hadde denne repeateren et enormt dekningsområde, men også betydelige minuser.
I 1989 ble det montert digipeaterepå 70 cm, både på Ruten og
Hummelfjell, hvor sistnevnte som det siste ledd i link-kjeden
har forbundet Trøndelag med resten av Syd-Norge til stor glede
for de mange datafrelste pakkeradio-amatører. Denne
kommunikasjonsformen har engasjert en god del av gruppens
medlemmer.
I 1982 var gruppen nok en gang på flyttefot, idet men fant at
forholdene på Kalvskinnet ble for trange. Etter iherdig innsats
fikk man innredet en fin shack i andre etasje i Tiller Idrettslags
hus på Flotten. En tre-element YAGI og nyanskaffet FT 90 1 DM
samt 2-meter utstyr ble montert, og med dipol-antenne på 80 40 meter var man QRV på de fleste bånd.
I 1984 engasjerte gruppen seg i flere store arrangementer med
Ligaens generalforsamling på Muller hotell Heimdal som det
desidert største.
Gruppens andre store sak dette året var VM på ski for junior
hvor man dekket et stort sambandsbehovi transporttjenestenved
3 sentrale steder.
Etter at gruppen startet sine QST-sendinger på søndager via
R6 når denne er operativ eiler via R3 Forbordsfjellet, vokste det
frem tanker om et nærmere samarbeid med de &ge grupper i
Trmdelagsregionen. Ved et felles mnrte på Skogn i 1985 fikk en
presentert de enkelte gruppers syn på mange åpne spørsmål innen
vår hobby. B1.a. har dette ført til «field-days» med arrangementer på Gjeslingan, Fosen, Agdenes og Berkåk. Alle med forskjellig vertskap - men ailtid med vel tilfredse deltakere etter vellykket gjennomførte arrangement.
I 1987 var LA2T igjen på flyttefot, da husverten på Flotten
skrudde husleia så høyt at gruppen fikk økonomiske problemer,
Man fikk heller ikke sette opp en antennemast på ca. 30 meters
høyde! Gruppen valgte derfor å si opp leieavtalen.
Etter iherdig innsats av styret med fikk man etter et vellykket
møte med Sivilforsvaret tillatelse til å sette opp 2 Moelvenbrakker, samt antennemast på skolens område ved Leirbrua.

I 1988 gikk diskusjonen igjen høyt om LA2TYspåtenkte- og
innkjøpte antennemast skulle reises på Leirbrua. Som konklusjon ble det besluttet å avhende 30-metersmasten og anskaffe en
senkbar mast av type TILTOVER på rundt 18 meters høyde.
Grunnforholdene ved Leirbrua vanskeliggjorde støping av hdamentet, men det ble funnet en akseptabel løsning på problemet. Mast og antenne ble montert på høstparten og LA2T var
atter QRV, og denne gang i egne lokaler.
50-årsjubileet ble feiret med en stilig fest i restaurant Intermezzo Hotell Sentrum 8.9.1989, hvor 44 gjester deltok. Blant
gjestene var daværende president LA4RF, LA8Y og LA3YA de to sistnevnte aktive medspillere ved dannelsen av vår gruppe
i den første tiden.
Dette året var det også stor aktivitet i forbindelse med sambandsoppdrag, hvor vi deltok i 6 arrangementer
Kursvirksomheten har vært holdt oppe og har gitt nye kallesignaler, skjønt antailet av disse kanskje ikke har stått i forhold
til forventningene. I 2001 ble det kjørt intensivkurs hver vår og
høst, og interessen for kurs økte i takt med at lisenskravet avtok.
Siste år ble det uteksaminert i alt 13 LC og 1 LB i gruppens regi.
Noder og repeatere som er plassert ut av gruppen opp gjennom årene er nå posisjonert på Hurnrnelfjell, Ruten, Bringen og
Liaåsen. Vedlikehold av vår hytte på Ruten h e r også med, og
her har gruppen nå fatt til avtaler med flere teleoperatører som
får nyte godt av dette utmerkede QTH og vår gjestf?ihet, noe
som igjen gir oss gode kroner i kassa.
En ny mode er også introdusert, da APRS begynte å bre om
seg i distriktet. Gruppen fikk innvilget en egen APRS-node, mens
det nyeste nye som har bredt om seg er Echolink, hvor man ved
hjelp av LC2TCTs link til Intemet nå kan snakke med hele verden på 145,250 MHZ. Dette er virkelig en godbit for alle LClisensierte i gruppen, og en utmerket måte å utnytte Intemet på
radioamatørenes premisser.
Under våre QST-sendinger benytter vi også Echolink på R3
og får jevnlig innsjekk og impulser fra nordmenn i utlandet, eller andre steder i landet, samtidig som de får informasjon fra
oss. Echolink kan også på sikt bli et utmerket verktøy i fiamtidige sambandsoppdrag.
I 1991 fikk gruppen invitasjon til å bygge sin egen stand i
Telemuseet i kjelleren på den gamle Telegrafbygningen i
Kongensgate. Det ble oppnevnt til museumskomite som fikk
bygget opp vår stand med b1.a. «homebrew» utstyr. Tanken var
å få en HF-stasjon på lufta med kallesignalet LA7T, men pga
problemer med å få opp antenne, samt interferensproblemer vis
a vis Televerkets utstyr, ble dette ble skrinlagt. Det ble senere
aktuelt å flytte Telemuseet grunnet ombygging, men pr. 2002
har det ennå ikke lyktes å finne et nytt velegnet sted for en slik
utstilling.

10.6.1993 ble vi meddelt at vårt leieforhold på Leirbrua gikk
mot slutten p.g.a. endringer i Forsvarsstnikture.Området skulle
utbygges og måtte fraflyttes innen 1.6.1994. På «overtid» i forhold til den fastsatte flyttedato kom det til en ordning med leie
av møtelokale og bygsling av tomt for vårt hus og antenner ved
den gamle Lialøkken skole. Brakkene ble flyttet hnrsten 1994 og
overbygget kom på plass. Fundamentet til radiomasten ble støpt
i snøkavet sent på høsten.
Ettersom en tidligere har spådd at man hadde flyttet gruppens
«habengut»for siste gang, skal vi la dette ligge, men håpe på det
beste. Møtevirksomheten og radio-operasjoner fra dette QTH
har vist seg å fungere utmerket, slik at en kan si seg tiifieds med
tingenes tilstand.
Verdensmesterskapet på ski i 1997 ble meget hektisk for en
del av medlemmene, som bemannet LM2SKI. Dette var året da
Trondheim by hadde 1000-års bursdag. Det ble kjørt ialt 6522
QSOer fordelt på 11 operatører.
I tidsrommet 30.5.-8.6.1997 holdt Trondheim by sin offisielle
jubileumsuke, og Trondheimsgruppen hadde fått kallesignalet
LM2T. Å få tildelt spesialkallesignalskjer ikke ofte, og når en
attpå til får 2 i det samme året, ja da blir det vanskelig å slå
rekorden. Med LM2T ble det kjørt flere QSO'er på SSB enn på
CW, hhv 5322 og 3312, og begge disse operasjonene avstedkom en ganske hektisk jobbing med umlling av QSL.
I forbindelse med 50-årsmarkeringen siden 2. verdenskrig sluttet ble det i 1995 klart at også Trondheimsgruppen ville være
med på dette. Radioamatørene deltok aktiviunder krigen i mange
sammenheng, slik var det også i Trøndelag. Gruppen besluttet
derfor å hedre noen av disse ved å utplassere en minneplakett på
et av de steder som ble brukt som QTH for illegal virksomhet i
vårt nærområde. Avdukingen fant sted 26. september 1998.
LA8Y foretok den høytidelige handlingen på stedet i Bymarka
hvor ((Skylark B» hadde holdt til og sendt sine meldinger til
England fra januar 1941 og fremover. Plaketten hadde fått en
fin utfonning og ga opplysning om hva som skjedde på stedet.
De som var telegrafister var LA8Y Haakon Sørbye, LAIGA
Bjørn Rørholt samt 3 fra Televerket, Einar Johansen, Bård G
Hjelde og Olav Skeie. For å finne fram til stedet der plaketten
står boltet fast til fjellet, er det satt opp et oversiktskart ved inngangen til Bymarka i Tømmerdalen.
I år 2000 var det Trondheim som noe uventet fiMc tilslaget om
å stå som arrangør av NRRL-dagene, og dette medførte stor aktivitet og arbeidsinnsats gjennom hele året. Arrangementet ble
avholdt på Scandic Hote1 hvor det møtte fram ialt 92 delegater
til selve Generalforsamlingen. Alle arrangementer ble utført til
alles tilfredshet, og det ble høstet mange lovord i etterkant av
arrangementet.

QSL-kortet til Lighthouse WeekendpåMunkholmen i 2001.

Gruppeaktiviteten har selvsagt variert sterkt i årene som er
gått, mens medlemsmassen stort sett har vært stabil på ca 100
medlemmer pr. år. Først i det siste halvåret av 2002 har vi fått en
regelrett medlemsboom, med en økning på godt over 1O%, noe
som er meget gledelig og har gitt nytt liv i gruppen. Det er blitt
mer ekskursjoner og «ut i naturen-opplevelser>>de siste år med
besøk til SM3-land, Lighthouse Weekend fra Munkholmen,
Grillaftener, Pizzakveld på by'n, Contester fra LA2T, Byggekvelder og sosialt s a m v g i klubblokaleneutenom møter og dropin etc.

Voss
På slutten av 1969vart det teke initiativ til å starte eiga gruppe
på Voss. LAlFF, LA7KD og LA2DO tok kontakt med ligaen og
fekk positiv tilbakemelding frå formannen LA4RF Per Waitz
som lovte å koma for å føreta den offisielle åpinga 11. februar
1970. Vi hadde då verva 16 medlemmer og dei fleste av desse
møtte opp på Nøring pensjonat. Der fekk me ei innføring av
formannen om reglar, lover og andre praktiske ting som skulle
hjelpa oss vidare i gruppearbeidet.
I dei @ste åra var det vanskeleg med møtelokale, og vi samlast for det meste heime hjå medlemmene eller på eit av hotella.
Ei tid fekk gruppa lov til å ha møta på eit skuleloft, men der vart
plassen for liten, og gruppa søkte forsvaret om eit høveleg rom.
Oberst og regimentsjef såg positivt på saka og tilviste oss eit
flott rom i ei av barakkene på Tvildemoen. No fekk vi eit fast
møtelokale og merta fekk godt frammde. Kurs både i telegraf1
og teori vart starta. Vi fekk også tildelt ein del utrangert radiomateriell frå forsvaret og private som vart auksjonert bort. Kan
nevne at X-tyske blåsvarte kasser vart «truga» inn på medlemmene for 20.- kroner stykke. Diverre vart denne gleda heller
kort, for ved skifte av ny regimentsjef vart møtelokalet rydda,
og vi miste mykje av vårt arkiv og andre eignaluter.
I perioden 1978 og fram til 1988 var aktiviteten heiler laber.
Det vart i denne perioden utfm fleire sambandsoppdrag for
idrottslag og liknande. Nokre utstillingar for å få litt PR vart
også laga til. I 1989 tok LA3YP initiativet og «snikkra» saman
ein repeater for 145 MHZsom vart plassert på Hanguren ca 600
m.0.h. Den virka fint og vart nokre år seinare flytta til Lønahorgi
1712 m.0.h. i eit av Televerket sine installasjonartakka vera stor
velvilje frå dei.
Etter nokre år kom også ein digipeater på plass som virka flott
i mange år. I alle desse åra etter at vi mista møtelokalet vårt har
medlemstalet våre på eit lågmål, men i 2002 fekk vi fleire aktive
medlemmer takka vere den nye LC-lisensen, så i år har vi 10
betalande medlemmer som alle har lisens. LA3YP som er vår
tekniske ekspertise, fekk enno ein gong løyve til å plassera ein
70cm repeater på Lønahorgi som han «snikkra» saman av milde
gåver. Samstundes vart ((Tometerem)trimma opp og dette fmte
til eit godt dekningsområde med god kvalitet.
Gruppa har soleis lagt eit godt grunnlag for eit sikkert VHFsamband i Vosseregionen. Etter det positive året vi har lagt bak
oss, ser vi ljost på framtida, og håpar våre nye og yngre krefter
vil arbeida vidare for radioamatørsaka vår.
Samstundes ynskjer alle medlemmene i Vossgruppa NRRL til
lukke med 75 årsdagen.
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Bygging avjlerbåndr dipolfor HF
Tmndheimsgruppens stasjon LA2T
LB9RE Håvard Narvik

Trondheimsgruppen har lenge hatt planer om å utvide
mulighetene for å operere HF på gruppestasjonen LA2T.
Det er derfor lagt til rette for å kjøre VHF/UHF og HF i et
nyinnredet rom på gruppestasjonen. Et mål var også å
komme i gang med digital HF eller MGM (Maskin Generert Modulasjon). Det var derfor nødvendig å lage en passende antenne på HF for dette uten å redusere båndmulighetene for hovedstasjonen. Valget falt på en flerbåndsantenne. Det var stor interesse for antennen i gruppen og
mange møtte opp til dugnad over flere kvelder for å være
med på å bygge antennen.
En flerbåndsdipol er en enkel og effektiv antenne som
de fleste kan bygge. Denne artikkelen gir en beskrivelse
av en slik antenne som ble laget på gruppelokalet til
Trondheimsgruppen, LA2T, våren 2003. Det er enkelt å
inkludere minst 5 bånd i en slik antenne med svært gode
mottaks- og sendeegenskaper for alle bånd, figur l.
En slik antenne krever litt mer omtanke i valg av materialer og komponenter for å få et vellykket resultat i forhold til en enkelt dipol. Antennen blir vesentlig tyngre og
har større vindlast enn en enkelt dipol og man bør bruke
en antenne wire i rustfritt stål med indre kjerne av kobber
som det bærende element for det lengste båndet (den laveste frekvens). Jeg anbefaler også at man benytter en 1:1
balun i fødepunktet. Pass på at denne dekker det ønskede
frekvensområdet og at den tåler minst det dobbelte av tilført effekt. Antennen bør fødes med en robust kabel hvor
senterleder er flertrådig, gjerne RG-2 13 eller lignende.
Kabelen skal ikke henge i pluggen (som er skrudd i balu-

RO-213
ANTENNE OVERSIKT

Fig.l : Antenneprinsipp.

nen), men henges opp med tau festet til kabelen ca. en
halv meter nedenfor balunen, figur 2. Det skal ikke være
belastning på pluggen.
Endepunktene for stålwiren skal ikke ende i en knute
eller løkke, og skal ikke benyttes til oppheng. Det anbefales å feste wirelåser en halv til en meter (avhengig av
valgt båndlengde) inn på wiren hvor et tau festes for oppheng, figur 1. Det blir da lett å kutte opphengswiren for
best mulig resonans på ønsket senterfrekvens.
Valg av tau er viktig for slike antenner. Det skal være
sterkt, motstandsdyktig mot råte og solens ultrafiolette
stråler. Man bør velge en dimensjon på tauet som tåler
vinterstormer, snø og is, men som ikke virker unødig dominerende på himmelen, særlig i tettbygde nabolag. Man
bør også velge en farge som passer til omgivelsene. Alle
elementene utenom det bærende element bør benytte
plastisolert flertrådig kobbertråd på minst 2,5 kvadrat
millimeter, bruk gjerne 4 kvadrat millimeter, det holder
for de fleste.
Beregning av det enkelte antenneelements lengde er utført med et regneark. Et sett av valgte frekvenser med resultater er vist i figur 3. Dette er basert på grunnleggende
antenneteori for halvbølgeantenner. Siden antennetråden
har liten diameter i forhold til lengden, benyttes en forkortningsfaktor på 0.95 for første kutting av antennetråden. Dette har vist seg å gi resonans litt nedenfor ønsket
frekvensbånd og man har da noe å kutte på for å oppnå
resonans på ønsket frekvens.

NOVEMBER 2003
p

Dipoi antenner

~eew

--

- -- -- -_
-- -

WARiUHandiook1001~206

RetARRI&Bodcigs
-- -

~rhma'B&
&+t

m.-

la30

164

>-83
Ulf

7m

--

55--%-

41

'

---

.

K&br

,

MPOL

?

7

m3

-- -

-

--m

--

-

-

KV&&O

-

-

A

-

0i16 - Vuiabal~Wr

m

m

.

--

i3

-

-.
.

p

-

-

P

--

p

wol ~Wikb-~rido~W - ~ KKWmot'
W

--

m

--

P

m

581KUP'78852
~
39428-19.792 '3000 201300
--T--- --3.110 26617 1330!
10.108~20404 iD202

m

-

_ @wi_

R

P
P

_ P@!-

OM 9851- 098@ m
O004
0004
OM#

-

-m
850

50M3-- 09780
-- 09800'-645
- 3327 - 0.9780 04WO - 642

p

2551

p

091703iio

MO

Fig.3: Beregning av antenneelementez

Antenneelementene skal monteres slik at de har en minste avstand på 5 centimeter. Det er gjerne fordelaktig å
benytte 10 centimeter eller mer. Dersom antenneelementene kommer nærmere hverandre enn 5 cm, blir det vanskelig å oppnå gode egenskaper for antennen. Det er også
viktig at antenneelementeneholder innbyrdes samme avstand etter justeringen slik at ikke antennens egenskaper
endres under bruk. Dette oppnås ved at antenneelementene sikres riktig avstand med avstandsstykker i plast (eller
et annet ikke ledende materiale) slik at antennetrådene
ikke endrer innbyrdes avstand under bruk, spesielt i dårlig vær. Slike avstandsstykker settes inn med en innbyrdes avstand på ca. 70-80 centimeter. Det er flere måter å
oppnå et godt resultat med hensyn på dette, men det er
grunnleggende at antenneelementene i størst mulig grad
beholder samme innbyrdes avstand når antennen henger
oppe, uansett vær.
Under bygging av antennen på LA2T ble det lagt vekt
på å benytte lett tilgjengelige materialer. Det ble likevel
valgt å legge penger i antennetråd fia Fritzel, en BU-50
balun fra Diamond, og RG-213 kabel og UV bestandig
flaggline. Øvrige antenneelementer ble laget med 2,5 millimeter flertrådet el-tråd. Avstandsstykkene i plast ble laget fra et serveringsbrett i plast som ble strimlet opp med
sag og hull ble boret opp for gjennomtrekking av antennetråd, (IKEA skulle bare visst). Nylontråd for garnbøting ble benyttet til sikring av avstandsstykkene. Pluggen i
balunen ble tapet mot vanninutregning og tapen sikret
med sorte UV bestandige plast stripps.
Når alt var montert, ble antennen hengt opp på gårdsplassen på LA2T og testet med en MFJ antenneanalysator
av LA9QFA9 Knut- Antenneelementene
kuttet msket resonansfrekvens og båndbredde ved hjelp av analysatoren. Det er viktig å sjekke alle bånd etter at man har
kuttet et bånd fordi antenneelementene påvirker hverandre. Det er særlig viktig å ikke kutte for mye om gangen
på de korte båndene. Når grovkuttingen var gjort, ble antennen heist opp til ønsket W d e og testet på nytt. Etter

noen finjusteringer sa vi oss fornøyd. Trondheimsgrup
pens stasjon LA2T har nå en antenne for 10,14,18,21 og
28 MHZ (24 MHZble utelatt) som gjør det mulig å operere på disse båndene med en ny HF stasjon (TS-570) spesielt tilrettelagt for MGM, men som også kan brukes på tradisjonelt vis CWISSB.
Teoretisk er MGM helt overlegen under dårlige radioforhold i forhold til CW, men dette krever trening i bruk
av radio, og programvare for MGM. Tiden vil vise om
dette vil gi en ny generasjon DX jegere i Trondheimsgruppen.

Medlemmer av U L T ifill gang med byggingen av anten..,,..

Turen til Bringen ble gjennomført i et fantastisk fint
sommervær, og ble en opplevelse for de som deltok i arbeidet med vedlikehold av repeateren LA7RR (RV56) og
noden LD7TB. Det har også vært besøk av speiderne i
Trondheim
Malvik i fbm. JOTA 20. oktober. Turen til Munkholmen
Året 2003 har som det forrige året vært et aktivt år med ble gjennomført, men med dårlig deltagelse siden det ble
mange aktiviteter, mest gamle og kjente, men også noen litt sent på året.
-.
nye. Det har også i år blitt 9 ny radioamatører som resultat fia kursaktiviteten. Det er spesielt gledelig at også de
helt unge finner amatmdio som en interessant aktivitet
og gruppen har i år fått sin yngste radioamatør noen gang,
11 å r gamle Tobias Simonsen, LAILGNA.

Vi gratulemr!
Det ble avhold 13 ordinære medlemsmøter og i tillegg
har det vært utflukter til, Trondheim fengsel Tunga, NRK
på Tyholt og Akademisk Radio Klubbs (ARK) stasjon
LAlK. Det har også vært to mster ute for å spise på hhv
Milano på våren og Toscana på høsten. Det har vært god
oppslutning om disse arrangementene og styret håper
fortsatt på god oppslutning om slike arrangement også
neste år.
Temamatene har hatt følgende tema, flere bånds dipol
ved Håvard, LB9RE, foredrag av radioamatør fia USA
ved Rick, NOHJZ, EchoLink ved Odd, LA3XMA, NRKs
nye reportasjebuss ved Raynold, LASVMA, Svalbard,
ved Raynold, LASVMA og Field Day ved Odd,
LA3XMA. Det vært avhold 16 møter med over 20 oppmøtte i gjennomsnitt noe som er en økning h året før.

h

h

Det har vært avholdt 9 styremøter i 2003. Det har vært
mange saker og lange mster, inen det er ingen saker som
har pekt seg ut spesielt i år. Styret vil også i år forsette
med noen medlemsmøter hvor det blir tatt opp aktuelle
saker for diskusjon blant medlemmene.
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A n t m m til LA8YB Finn også Kalt Norges EME-monster! Systemet blir her betdlet av
LA2A.B. Les mer på s. 15. (Foto: LAOBY S*t
(?).
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Gardemogruppa LA2G m$Irtr alle w : h m til

' jwikauksjon på Nordby ungdomsskole Jessheim. Foruten
aubjon blir d& salg av Bade, b m , @~a,
%-El& ow.

,

IAm

,

. .

Gode parkeringsmulighetm. Grurgavstand hJessheim
stasjon. Avstand fka OSL Gardermoen 11 h.
I forbindelse med auksjon m k e r vi Q@% at de* skal
bli en sosial dag som vi kan minnes i lang tid Iden velkomen til vår junkauksjon og pjnrt et godt kjsp.
Opplymiuger fm og p&anksjomdagm kan
$4
909 54 848 eller 909 51 595.

Reder for auksjonen

Alle inntekter skal g l uavkortet til p p p k Det er b
gruppa som skal selge. Auksjonsgruppa h mdem
gjenstander som kommer inn olm gjen$tanden skal selges
på auksjon eller det blir lagt ut på et fatpris b d . Gjenstadlkk blir fortlslpendeajoudbrt på vår wehb side. Det
er anledning til å gi forhåndbud pa gjenstander.
Badene skal sendes til LA^& e%st

~

~

l

9

~

e

S

senest Lørdag 4/9 kl. 1900 eller kan gies umiddelbart fnrr
auksjamtart,

Økonomien er tifiedsstillende takket være betydelige
inntekter i tillegg til kontingenten og en streng prioritering av midlene. De største inntektskildene er foruten
kontingenten, utleie av plass til NetCom på Ruten, kurs,
arrangement og salg/auksjon av overskuddsmateriell. Det
bør nevnes at energikostnadene også har berørt Trondheimsgruppen både for egne lokaler og hvor vi har installert repeatere og noder. Disse kostnadene har 0kt betydelig og denne utviklingen ventes å fortsette.
Antall komiteer har også i år blitt færre ved at HF-komiteen er avviklet. De &ge k o m i t h e har varierende
aktivitet og styret vil legge vekt på aktiviteter i komiteene
også neste år.
Websidene har i 2003 fått en helt ny form som de fleste
kan si seg enig om er noe av det beste og flotteste som hnes av websider for radioamatører. Liv, LA4YW har lagt
ned mye arbeid i dette, men har også fått tid til å lage to
QSP-Trøndelag med mye stoff omkring aktivitetene i vår
gruppe og andre grupper i Trøndelag. Det er også opprettet en «skravleside» (chat room) på internett.
QST-Trøndelag har også i år blitt gjenno&
på smdagskveldene etter oppsatt plan og styret retter en takk til
de som har vært med på dette. Det er i den forbindelse
også blitt utfart en rekke re16 sendinger over R6-Ruten
utført av LB9RE og noen av LA3TMA.
SAC-testen tidligere på høsten ble gjennomført med
godt resultat og det tente en stor interesse for mer testkjøring hos flere. Neste mål ble deltagelse i CQ WW SSB.
Nye antenner for lavbånd ble satt opp, og dette gav gode

LA2T for k&mend;tester.
Det er i høst lagt opp for bruk av internett på LA2T med
tilknytning til bredbånd. Det er også lagt opp nettverk
mellom PCene slik at flere kan benytte seg av denne muligheten samtidig. Det er i den forbindelse også planer om
kurs i bruk av PC dersom det melder seg interesserte.
Det ble avholdt ordinær generalforsamling i tirsdag 27.
januar 2004, kl. 19:00, Lialøkken Grendehus.
Styret for 2004 består av:
LA3WAA, Tor Pettersen
Leder:
Nestleder:
LA4CKA, Ingar Homigmo
Sekretær:
LB9RE, Håvard Nasvik
Kasserer:
LA9TK, Sverre Båtnes
Stasjonssjef:
LA3RLA, Kai Rune Berg
Materialforv.: LAoBKA, Knut-Terje Korsnes
Varamedlem: LASVMA, Raynold Halvorsen
LASHMA, Tone Engen
Styret vil også i år takke alle våre medlemmer for små
og store bidrag til felles beste for gruppen. For en liten
gruppe som vår er det viktig med samhold selv om man
noen ganger kan være uenig i sak.
Styret i Trondheimsgruppen av NRRL
v/sekretær, LB9RE - Håvard

+
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RetteIse tilforsiden i' AR 6-04:
Bildet er seh.f~lge1igfi.a
(&dity Hote1 Kristiansand
- i& Sandnes!Beklager!!

Trondheimsgruppen vokser
Av LA4YW Liv Johansen

' Trondheimsgruppen av NRRL har nå vokst ut av sine
lokaler på Lialøkken, og er i disse &*r i full gang med å
utvide lokalene med ca 40 kvm areal. Etter utvidelsen vil
de sitte med et gruppelokale på vel 100 kum med stue,
kjøkken, verksted, bibliotek og to separate radio-shacker.
Det hadde vært snakket litt ti1 og fhom å utvide LA2T
sine lokaler med en ekstra shack, og for et par år siden
fikk de ryddet plass til en ny shack. Dette gikk på bekostning av eksisterende lagerrom som ble t@ og bygd om
til en kombinert VHF/da@-shack. Men løsningen var ikke
helt god, medlemsmassen vokste i takt med aktivitetene,
det var trangt om plassen på drop-in etc, sil våren 2004
tok styret initiativet til å investere i en utvidelse av lokale-

p"

ne.
I AR nr. 10-1992 står det en artikkel om den gang
Trondheimsgnippen bygde sine lokaler utav 4 Moelvei
brakker. Men i 1994 måtte de flytte igjen. De flyttet m
hele gruppelokalet til Lialøkken hvor de fikk leie gnuin
av det lokale avholdslaget.
Den 15. september 2004 startet arbeidet med å utvic
lokalene. Det var på forhånd kjapt inn to store Moelvei
brakker hver på 7 meter, og for å få disse på plasse bak L,
eksisterende lokalene, måtte det kranbil til for å løfte dem
over huset. Det kom mange skuelystne for å se på dem
operasjonen som foregikk i det verste regnværet vi har
hatt på en årrekke.
En av brakkene måtte deles i to med motorsag for å
alt til å passe inn, og pga. av alt regnet som aste ned, b
det et hektisk arbeid med å tette alle sprekker mellom

---

-

--

..

-.. -. brakkene på vei over LA2B lokaler.

brakkene og f%&t
tett, E d da hne arbeidet innvendig begynne med å
t j m e viduer og vegger etc mellom
brakkene, sage hull til dmer og lignende, og B bygge igjen hull ag glipp som
ikke skulle være der. Dette arbeidet
pågår i skrivende s t u d , og vil nok også pågA en stund framover.
Det har vaert diskutert masse fran og
tilbake om hvordan de ferdige lokalene skal se ut, og på fig. 1 ser man hvordan det er planlagt å bli. Pmblemet
med å bygge hus av mo elven brakk^^
er at man hele tiden må ta hensyn til

Det var mange tunge tak. Her draes firndamentet uå ulass med LA3XMA Odd. LB9RE
~ å v a r dLA3
, WAA Tor og U 4 I C Wilhelm i
_Lrspann.

is m
I
,
LNOVEMBER 2004

TakeRktw. LA3Bhi Odd smelter beken Eltover mens LA3RL.4 Kai
overvåker. Og nei, det ble ikke brann...

utformingen på brakkene, slike at det blir
igjen nok vegger til at taket får noe å hvile
på. Men en ting er i alle fall sikkert for den
som har tatt et gløtt inn i de nye lokalene. Det
vil bli utrolig god plass, og det kan trenges!
Det sier seg vel selv at en slik operasjon
som ~ r o n d h e & s ~ r u ~nå
~ eern i ferd med å
fullføre, har gjort et enormt innhugg i økonomien. Derfor er det satt i gang en kronerulling for å få nok penger til materialer etc som
trengs under innredningen av lokalene. Det
har vært et kjempeløft for gruppen, men
medlemmene har stilt villig opp med sine bidrag i form av midler og arbeidskraft. Dersom vi skal trekke frem noen i denne sarnmenhengen, må det vel bli lederen,
LA3WAA Tor, som i det hele tatt hadde nerver til å ta initiativet til å gjennomføre en så
stor operasjon. Men vi kjenner Tor, når han
først setter i gang med noe, blir det også
gjennomfrart.
Det finnes flere artikier om arbeidet på

En kliss vdt leder, LA3 W M Tor, d l e r opp hvor den ene brakka skal
sages i to.

Her er LA4ZC Wilhelm i ferd med d rive ned en vegg og bygge
opp en annen.

m!&
LA8PR - po-i%$iel
repeater
i Trondheimsgruppen
Havard - LB9RE
Repeaterkomiteen i Trondheimsgruppen

t$

Trondheimsgruppen har lenge ønsket en
portabel repeater f o r bruk til
nødsamband og andre sambandsoppdrag og nå er den her. Det utstyret
som ble vist fram på gruppemøtet på
tirsdag,viser at dette ønsket nå er gått i
oppfyllelse. D e t t e blir den andre
portable repeater i landet, e t t e r
Oslogruppen, som er klar for bruk til
nødsamband.

prøve LA8PR. Plasseringen på LA2T er
ikke et godt sted for å gi god dekning,
men det er heller ikke hensikten. Det
viktigste er at den er klar for utrykning
på k o r t varsel f o r e t eventuelt
nødsamband. Etter prøveperioden, vil
LA8PR bli overlevert Sambandskomiteen ved Egil, LA9MB for videre
bruk.

At utstyr unntatt antenne med mast er
plassert i en transportkasse av
aluminium. Transportkassen er av en slik
størrelse og vekt at en person lett kan
bære den med seg et godt stykke og den
#-igår inn i bagasjerommet til de fleste
-: personbiler. Både antennen og
antennemasten er laget i glassfiber og
er lette å ta med seg og transportere
på et biltak.
Det som trengs for å starte
repeateren er å sette opp
antennen,
koble
til
antennekabelen og slå på
strømbryteren, så e r
repeateren på «lufta», enklere
kan det ikke bli.
Det er Kai, LA3RLA, Odd,
LA3XMA, Morten, LA3TMA
og Håvard, LB9RE som har
stått for byggingen. Prosjektet
har vært under planlegging i
vel ett år, men det hele tok
først f a r t
etter
at
Trondheimsgruppen ble
bevilget nødsambandsmidler
fra NRRL og man kunne gå
til innkjøp av de nødvendige
komponenter. Da disse var på
plass, tok det relativt kort tid
å sette det hele sammen til
en fungerende repeater som
ble
demonstrert
på
gruppemøtet på tirsdag.
For å gjøre oss godt kjent
med repeateren, vil den stå i
prøvedrift på LAZT en tid
framover og alle radioamatører er velkomne til å

I
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Repeater LA8RR og W C R
~jnrnnåcener et yppe0ig Q i H for
gruppas repeatere. Bade 70-cm
repeateren LA8RR og 2m repeateren
LA2CR har fungert bra uten problem
ihele året. Det er planer om å flytte
2m antennen på toppen av masta,
øke utgangseffekten og dermed
øke dekningen. I år må 70 cm
repealer samt duplexfilter tas ned
for a bytte frekvenser i henhold til
ny frekvensplan.
QSL-tjenesten
Det er hentet og levert QSL-kort
11ganger i Iøpet av 2004. Ligaens
kontor var stengt ifellesferien, derfor
ble det bare hentet 11ganger. Det er
totalt sendt 12428 gram og mottatt
7589 gram kort i løpet av året. QSLmanager LA8HGA Jon Morten har selv
hentet og levert QSL-kort. Gruppa
har derfor ikke hatt portoutgifter til
dette.
Lokale QST-sendinger
Gruppa har avholdt lokal QSTsending hver andre og fjerde tirsdag
i måneden over 2m-repeater LA8CR.
LA40GA, Roger, har i 2004 awiklet
14 sendinger mens tre er tatt av
andre i styret. Deltakere har variert
fra 5 til 15. Isnitt har sendingene
hatt 9 innsjekkere.
"Isbjarnjakt"
LA8HGAl Jon Morten, ble vinner
av den såkalte "Isbjarnjakta 2004".
Trofeet er en isbjørn i krystall og det
er en konkurranse mellom gruppas
medlemmer om lengste QSO pa 6
m.
Hjemmesider
Gruppa har hjemmesider på

internett. Adressen er: www.qs1.
net/la91
Aktuell informasjon om møter er noe
av det som blant annet finns der.
Styre for 2005
Etter valgene på generalforsamlingen
15. februar har gruppa følgende
styre: LA3FDA Jan Tore Fjell
(formann), LABHGA Jon Morten
Lervik (nestformann), LA2QJA Kjell
Arne Johnsen (kasserer), LA7AT Leif
~ a i b d t e n(stasjonssjef) og LA8VIA
Knut Strøm (sekretær).

Trondheimsgruppen 2004
Styret for 2005 består av:
Leder: LA9PX Arthur Bergan
Nestleder: L09RE ~ å v a r dNasvik
Sekretær: LBlZF Steinar ?tjerna
Kasserer: LA9TK Sveve Batnes
Styremedl: LA3RLA Kai Rune Berg
Styremedl: LA6BKA Knut-Terje
Korsnes
Varamedlemmer:
LASVMA Raynold Halvorsen
LA3XMA Odd Skaset
Året 2004 har som det forrige
året vært et aktivt år med mange
aktiviteter, mest gamle og kjente,
men også noen nye. Det ble avhold
13 ordinære medlemsmøter på
Lialøkken. Oppmøtet har totalt vært
215 med et gjennomsnitt på 16.5
på hvert møte. Det har vært avholdt
9 styremøter i 2004. En spesiell sak
har skilt seg ut d e g året og det er
byggeaktivitetene pa Lialøkken.
Det har i år blitt 4 nye radioamatører
som resultat fra kursaktiviteten på

,åren.

våren fikk vi den Mste beskjed
at Harald Eriksen, iA8AG, gikk bart
og på h m e n fikk vi høre a t Robert
Preller, LAOEB, brått gikk bort.
Temamøtene har hatt ferlgende
tema; nødsamband ved LA3WAA1
pakkeradio ved LA3WAA og LBgRE,
revjakt ved LA4IC, LA4CKA og LB9W1
omorganisering av NRRLved U3WM
og LAlUW, DX-kjøring ved LA3WAA,
og erfaringer fra Field Day ved Odd,
LA3XMA. Under et av militene Me
det avhold junkauksjon. Medlemmer
fra gruppen, LA3RiA, iA3XMA mfl.
har også deltatt under JOTA ved
å yte assistanse til speiderne på
Vikhammer i Malvik.
Det ble også arrangeit m&er ute p8
byen for a ha en srislal mmenkatrrwt
og spise sammen. Det har også
vært god oppslutning .a? diss:
arrangementene og styret haper pa
fortsatt god tilstrømning ikommende
år.
Det har vært en utflukt til ~iascen
arrangert som "blåtur" for alle
medlemmene. Turen tSI Bringen,
LA7RR, ble ogsa gjennomført i fint
coprnerovær i slutten av juni, men vi
matte make igjennom en snøskavl for
å komme helt opp. Ruten, LA8TR, fikk
besøk for lett vedlikehold ~iaåsen
har hatt flere besøk for vedlikehald av
node LD7TH og repeater M Q R .

.

Mange dugnadstimer er lagt igjen
på tilbygget til Lialøkken og araalet
for huset er n& doblet. Det rems
en spesiell takk til de m m har v e r t
aktive i dette arbltet som vil bety
mye for gruppen i a r e m f k ~ ~ m o v e ~ .
En spesiell takk rettes bli WWilhelm,
LA4IC som har ytet en Spe&eIl &@r
innsats. Det ble o s8 LifSlangsatt @n
kroneruliing for
f%im penger
til ferdigstilling og innredning s v
tilbygget. Takk til alle som har gi€t
sitt bidrag, stort eller lite.

%

Det ble tidlig på året sendt saknad om
midler 'til nødsamband og resultatet
ble at gruppen fikk 32 0i00,-kroner
som ble brukt til ny HF staisjon og en
portabel nødlepeater LA8PR som kom
i drift på nyaret.
QST-Trøndelag har også b l i t t
gjennomført pa søndags@eldene
etter oppsatt plan og styret rettel
en takk til de som har vært med pa
dette. Det er i den forbindelse o g 4
blitt utført en rekke ml6 sendllnger
over LA8TR-Ruten utført av LBSRE.
LA2T deltok i NRRLc telefonitest
tidlig på høsten og tok en 2. plass
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like bak vinneren i sin klasse. LA2T
deltok også i FieldDay og hadde QTH
ved City Syd. Det ble seier til LA2T i
Fylkestesten i CW helt på slutten av
høsten.
Gruppen har sendt 23.1 kilo QSL kort
og mottatt 15.3 kilo.
QSP Trøndelag med Liv, LA4YW1 kom
u t med et nummer.
Flere medlemmer av gruppen har
verv i NRRL; Bjørn, LAlUW, e r
medlem av hovedstyret, Kjell Tore,
LA8KV, er VHF/UHF manager, Liv,
iA4YW, er testmanager, Tor, LA3WAA,
e 5 varamedlem i valgkomiteen og
Havard, LBgRE, e r repeater og
nodemanager.
Styret vil også i år takke alle våre
medlemmer for små og store bidpg
til felles beste for gruppen. Se vare
hjemmasider på ht-p ://www.la2t.org
for mer om vare aktiviteter.

Mange dugnadstimer er lagt igjen på tilbygget til Lial0kken. LA4IC og LA9TK i arbeid.
Foto: LB9RE Håvard Nasvik

For styret i Trondheimsgruppen
~ å v a r dNasvik, LB9RE

Sare-Sunnmaregruppen

.

aktiv i planlegging av DXpedisjonen
som var på Paskøya i januar 2005.
Gruppa har i år 23 betalande
medlemar, og det er halde 4 møter
inkl. årsmøte.
Det har vore 5-8 personer på
møta.
Gruppa har også arrangert
Morktreff for 18. gong pa
orkaå åsen i Volda.
Dette arrangemanget er populert
og samla som vanleg mange
deltakere, og Aud XYL LA9FG
gjorde ein kjempejobb som vanleg
for gruppa.

Repeater har fungert bra dette
året.
Digipeateren LD6VD på Teigetua
er QRT. Det er problemer med
TNC, og vi har gått til innkjøp av ny
radio, men denne er ikkje komen
på plass enda.
3.

Andre aktivitetar:

LA2N var aktivisert under Field
Day, men der vart ikkje sendt inn
rapport,
Medlemmer av klubben har vore

4.

Revisor
LA7DCA/Per Petersen
Sendesjef
LA9FG/Norleif Bjørneseth

Styret i 2004
5.

Formann:
LA5QKA Øystein Sørheim
Nestf.- sekretær:
LA6KLA/Dag Helge Bjørkedal
Kasserar:
LA5VMIOtto Norhagen
Styremedlem :
LA9KKAISvein Jarle

Økonomi.

Gruppa har overskot pr. 31.12.04.
so økonomien er bra.

Fieldday 2005 - LAZT
Lsrdag/ssndag 3-4. september
Av LAAKLA, LASPX, LA3XMA

nkelte var dat- 1 ilera W-

igjen. Bensin fikk vi !qmf'!M lav
Hydro Texaco på ~lat8sen.

det ble 11 til før vi avsluttet kl

Fieldday 2006
Lørdag 2. september opprant
med strålende vær. Noen av de
som skulle være med å rigge for
helgen møtte opp på Lialøkken
kl 0830, der ble utstyr lagt i
bilene og ferden fortsatte mot
Kristiansten festning der årets
QTH var.
Egentlig startet FD-forberedelsene
noen uker tidligere, flere QTH i
nærheten av byen ble testet med
tanke på støy og tilgjengelighet.
En plass i fjæresteinene ble vraket
grunnet hyppig togtrafikk, noen
pga radiostøy andre pga dårlig
bussforbindelse, et QTH på havna
hadde
blitt
landingsplass
for
helikopter. Besøk og sosialt samvær
er en viktig del av var FD-aktivitet så
vi ville ha et lett tilgjengelig QTH.
Kristansten festning i Trondheim ble
bygget i tiden fra 1682. Festningen
og byens utbygging ble samordnet
etter bybrannen i 1681 og byens
regulerin? i dag er fortsatt preget av
den 300 ar gamle planen.
Den eneste gangen festningen har
vært i kamp, var i 1718. Karl XIIs
felttog mot Norge omfattet også
en angrepsstyrke, ledet av General
Armfeldt, som skulle angripe og
innta Trondheim. At angrepet
på Trondheim mislyktes skyldes
eksistensen av Kristiansten festning.
Etter Karl XIIs død. ville General
Armfeldt ta raskeste vei tilbake til
Sverige. Tilbaketoget over fjellet i
januar 1719 endte i en katastrofe
hvor ca 2200 svenske soldater frøs
ihjel på fjellet, og 5-600 døde av
skadene senere. I donjonen er en
utstilling som beskriver Armfeldts
felttog.

Slik så det u t til slutt, men det var noen hektiske timer som lå bak oss før vi kom
så langt, Enkelte hadde holdt på siden kl 07.30.

Festningen er å betrakte som
et museumsomr~de og er et
populært
mål
for
turgåere.
Kommandantboligen er nå gjort om
til restaurant (Christiansten
Markenteri) og er åpen i sesongen.
Festningen er åpen hver dag så
lenge flagget er oppe.
Klokken 1000 var de fleste riggerne
på plass på festningen. LA3XMA
Odd hadde med seg campingvogn
og fortelt som ble brukt som sende
QTH. De som var med å rigget
var: LA3TMA Morten, LA3RLA Kai,
LA3XMA Odd, LA5BMA Arne, LA9QV
Stein Olav, LA9PX Arthur, LA3CPA
Rune, LBlWF Alex, LA5VMA Raynold.
En snill nabo lurte på hva vi drev
med og kom med en hel pappeske
med sjokolade til oss så det skulle
ikke mangle på kos utover natten.

Antenner:
Mastl, 14m
80-40m dipoler, 2Om GP
Mast2, l l m
10-15-20m trap-dipol, FD4 Windom,
160m dipol (V), J-pole

CQ Fieldday, CQ Fieldday, CQ Fieldday this i U 2 i , LA2T Fieldday. med
LA3TMA, Morten bak mikrofonen.

Beernut 40-80m

Utstyr som ble brukt:
4 laptopper
2 Kenwood TS 570D
1Yaseu 857
åndp pass filter for 80m, 40m og
2Om
Da tiden for å starte konkuransen
nærmet seg var vi for en gangs skyld
nesten i rute. Startskuddet gikk og
operatørene var ved godt mot.
Operatørene var: LA3TMA Morten,
LA3XMA Odd, LASHMATone, LA5VMA
Raynold, LA6VNA Tom Rune, LBlWF
Alex, LA9QV Stein Olav, LA9PX
Arthur og LA3RLA Kai.
Vi fikk også besøk av Line Gevelt
Andersen fra NRK P2. Hun laget et
intervju med oss som vil bli sendt
i hennes radioprogram Kurer på P2
3019. Radioprogrammet handler om
radioens historie.
Kurer 45: Radioamatørene
c http://www.nrk.no/programmer/
radio/kurer/5785393.html>,
hør
lydklipp <http://wwwl.nrk.no/netttv/klipp/193153>
Utover kvelden begynte mørke skyer

å komme fram i horisonten. Torden
hørtes i det fjerne. Vi måtte innse at
uværet kom nærmere og nærmere.
Da uværet var ganske nær ble det
besluttet å ta en pause til det hadde
gitt seg. Da torden og lyn forsvant
kom regnet. Man kan si at det kom

i ganske store m e n q e ~med det
satte ingen demper pa vart humør.

Vi hadde en ivrig fotograf som
brukte kamera med blitz flittig så
det ble ikke den store overgangen
fra lynet. Etter en omgang med lyn
fikk fotografen Stein Olav (LA9QV)
'til og lure på om lynet hadde funnet
veien inn i forteltet, men neida,
det var bare fotografen som brukte
blitz.
LA3XMA Odd var den som hadde
mest kontakt med lynet. Da lynet
var pa sitt nærmeste ble riggene
koblet fra. Dette skjedde nok i
seneste laget, riggene berget, men
LA3XMA Odd fikk seg en real kavring
'sadistisk' elektrisitet i fingrene.

I
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Ut på kvelden ble det stille på 20m.
.Med kombinert 80 og 40m dipol
var litt vanskelig med 2 radioer på
en antennekabel, løsningen ble
å lage en ny 40m dipol i den ene
hjelpemasta. En liten sendepause
mens LA3TMA justerte antenna med
analysatoren og vi var igang på 2
bånd igjen.
Kvelden og natta forløp ellers uten
de helt store problemene. Vi hadde
,,et agregat som gikk tomofor olje
og ikke ville mer. Ellers sa fikk vi
et lite problem $a vi oppdage! at
bensinkannen vad var blitt stjalet.
Da var det godt a
bil i nærheten
slik at det bare var a kjøre etter mer
bensin.

p

Søndag 3 september *kom med
.mer regn og det var gratt og surt.
Vi hadde en del amatører og folk
ellers som var'nnom oss. Mange var
nysgjerrige pa hvao som foregikk,
de ble tatt vel imot a forklart hva vi

nten/ju med P2.

holdt på med, De fikk en innføring i
amatøradiohobbyen.
Amatører som var på besøk var:
LA1HOA Erik, LAlJOA Bjørnar,
LA2DNA Kjetil, LA3RMA Tor age,
LA5AMATor Aage, LA8GE Karl Georg,
LA9IX Arne, og LAOHD Bernard.

Vi får vel konkludere med at helgen
hadde vært vellykket og at vi hadde

Vi vil rette en stor takk til LA4YW Liv
for hjelpen med kontroll av loggen.

Dagen gikk ellers g a n s k ~ bra.
Varierende
oåpninger
pa
de
forskjellige band, men humøret
var på topp. Konkudansen gikk mot
slutten og vårt mal var å komme
over 200 QSOer, det klarte vi.
58 kom tiden for å begynne med
nedriggingen. Det gar alltid mye
fortere å rigge ned enn det gjør å
rigge opp. Alle mann jobbet hardt og
alt utstyret ble pakket ned oa kiørt
tilbake til sine plasser

I
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hal i 8 dra.

3RLA, Kai og LA9QV Stein Olav vikler U t antenner Og

Biltema og noen lengder med koblingspilte som en drøm.
stråd.

en

Jentering i Trondheim
Anne-Lfse da, og skjønte fort at her
ble det ikke lett starte noenjentering,
men vi hadde troen på at dette kunne
vekke til livet noen av Jentene som
var der oppe,

Som et produkt av Jenteringen på
Østlandet er Jehteringen iTrondheim
startet.
Søndag 29. mars 2009 ble Jenteringen
startet hos LA30X Anne-Lise Nilsen.
Jeg hadde da i en tid i forveien
luftet dette med LA30X og LASBBA
åre Nesset. Vi hadde da i forveien
lokalisert hvor mange Jenteamatører
det var i Trondheim og ble veldig
overrasket at det var faktisk 18
Jenter med kallesignal.

Og fredag 27.mars dro jeg og min
man LA6DGA med NSB sine tog opp
til Trondheim og ble tatt i mot av
Anne-Lise LA30X. Vi ble innlosjert der
og tatt i mot som om vi var kommet
til våre nærmeste slektning. Den
mottagelsen glemmer vi aldri. Før
vi kom opp til Anne-Lise, så hadde
hun fått opprigget en vertikal VHF
antenne på ballkongen og på bordet
ved sofaen stod en nydelig Yeasu FT1802 2m oq bare blomstret mot oss
klar til å kjire jenteringen på.

I

Det ble da i løpet av fe!ruaroog
mars rinat oa undersøkt ria forhand
hvordan Glstanden var i ditriktet, og
LA2T gruppestasjonen iTrondheim ble
kontaktet for nærmere informasjon.
Gruppelederen I n g a r Horrigmo
LA4CKA var positiv til prosjektet
og med hjelp av Anne-Lise LA30X
og Post og Tele sine lister fikk vi
snart oversikt over aktiviteten der.
Dessverre var aktiviteten veldig
dårlig, men ringen skulle starte
uansett. Jeg tenkte da at dette var en
utfordring for de jentene som ikke var
aktiv, men satt med sitt kallesignal.
Jeg fikk tak i noen mai1 adresser og
gjennom telefonregistrenepå intemett
fikk vi tak i alle telefonnumrene. Da
satte vi i gang med 8 maile og ringe.
Etter at jeg og Anne-Lise LA30X
hadde gjort grovarbeidet satte vi
igjen med to jenteamatører utenom
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NIHRAC

Norske Interesserte Handihppede Radioamatørnips Glub
Klubben eksisterer ikke lengw, men det
gjør NMWC-ringen

,

så k1.19:00 den 29.mar-s 2009 ble den
frarste lokale Jentering iTrondheim by
startet med meg LA3IRA sammen
med Anne-Lise LA3OX. Utroliq nok.
Ingen innsjekk. Ingen svarte når
LA4Yi-S ble sendt ut i eteren over
Trondheim og omegn.
Ja. ja tenkte jeg. Det var nå verdt
tiltaket, men under et glass vin og en

besøkte vi LA2T gruppestasjonens
hovedkvarter og ble mottatt av en
del av gruppens medlemmer. De var
jo som trøndere flest, utadvent og
pratsom og vi ble veldig godt tatt i
mot. Jeg fortalte til medlemmene litt
om fremdriftsplanenefor Jentenngen
og dem kom med mange fine relevante
spørsmål. Saamtidig ble vi vist rundt i
lokalene ogsa der hvor radioutstyret
var satt opp.

I

Som sagt et kjempefint møte var
det.
Konklusjonen ble at Jenteringen i
Trondheim kjøres i dag av Anne-Lise
LA30X, og hun er blitt en meget
fin representant for Jenteringen.
Vi alle jentene er meget stolt av
hennes iniativ og pågangsmot.
Innsjekkingen kom seg etter hvert
og 4 jenter sjekket da inn søndagen
etter at jeg var kommet hjem. Det
var verdt innsatsen og alle vi jenter
ønsker Jenteringen i Trondheim

I
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Morokuliens

LA ARDF Group's
RPO-Bulletinnett

bookingmanager:
Odd Westby
Glasbruksvagen 27
67392 Charlottenberg
Sverige

Hver ssrndag kl. 1030 WT
på 3640 kHz og

p8 145.600MHZ.
Følg også våre informasjon
og resukatsider på
www.ardf.no
Der finner du også online kurs
i RPO
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E-mail:
odd.westbyQtelia.com
Telefon fra Norge: 00 46
571 23096

LA6D

Hver lørdag kl. 14.00 NT p8 3705 kHz LSB
'
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Trondheimsgruppens nye
repeatere
muligheter for linking. Vi diskuterte
muligheten for å utvikle ny logikk,
menfant fort u t at da ville det ta-lang
tid før vi kom i mål. Vi valgte derfor a
satse på LAIBRrs Hamcontroller 64.

j

Repeaterkomiteen er den største
komiteen i Trondheimsgruppen.
Den består av 7 medlemmer:
LA9QV Stein Olav, LA3TMA
Morten, LA1UI Ottar, LA3XMA
Odd, LA3CPA Rune, LA3RLA Kai
samt undertegnede.

Selbu. Vi har alltid likt å bygge våre
repeatere selv. Dagens repeater
på Ruten er vel og merke bygd av
LA9JK Oddbjørn. Den ble satt i drift i
1984 og var og er unik med tanke på
muligheter for fjernstyring. Det er en
kjempefordel da Ruten bare kan nås

l

Trondheimsgruppens tre 2m-repeatere

l
I

l
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For t o år siden vedtok vi å bygge
nye repeatere. Gruppeno haro t r e
2m-repeatere i drift: En pa Liaasen
nær Trondheim som er en typisk
lokal-repeater, en p8 Ruten som
er gunstig pjassert mot Nord-Møre
og en på Bringen som geografisk
ligger ca midt mellom Haltdalen og

med apostlenes hester. Men denne
repeateren varer heller ikke evig, så
før eller siden må den byttes ut.
Det har i flere år vært ønskelig

å kunne linke våre repeatere via
70cm-radioer. Vi har utviklet logikk
selv i samarbeid med IA~UHA, men
denne logikken har dessverre ikke

t

t

j

J

Alle som kjørte opp til Bringen fra morgenen av.
Bak f v LA9QV Stein Olav, LATMA Morten, LA3CPA Rune
Midten h/ LAIUI Ottar, LA5HIA Jan-Inge, LA3RLA Kai
Foran f v LA4YW Liv, LB1KF Helene, Oliver, Emil Andreas (Liv's harmoniske)

Et av våre varemerker er at vi liker

å gjenbruke utstyr som har vært
brukt i profesjonell øyemed. Som
sender ble valgt Storno CQF612 og
mottaker Hamtronics ~ 1 0 0Årsaken
.
til at vi ikke brukte storno mottaker
er kravet til 12,SKhz kanalavstand.
Hvordan v i løste problematikken
rundt forsyningsspenningen vil jeg
komme tilbake til i en senere artikkel.
(Storno'en har +24V til chassi mens
resten av utstyret har OV til chassi.)
Vi valgte også å bygge det hele inn
i en Storno-kasse. Som linkradio
ble Ericsson F705 valgt. Vi har en
del slike etter at de ble utrangert på
Rørosbanen. Ny filterbank trengte
vi også. Den består av modifiserte
80MHz-filtre.
Første repeater ble ferdig våren
2008. Den ble satt i test og fungerte
for så vidt greit. Det var da vi skulle
hekte på en linkradio ting begynte å
balle seg. Det å linke en 70-cm radio
til en repeater krevde atskillig IW?r
finjustering enn vi hadde trodd. f ålet
var å få opp den nye repeateren og
linkradioen allerede denne høsten,
men vi så fort at det ikke lot seg
gjøre. Vi ble enige om å ikke forhaste
OSS 09 utsatte det h e l ~ t lsommeren
l
2009. Da ville vi Ogsa dra nytte av
entest~eriodeilavlandet før vi kjørte
utstyret på fjellet.
Denne sommeren kunne vi endelig
sette opp utstyret i test. En ny
repeater ble kjørt til ~iaåsenog den
andre ble kjørt hjem til LA3TMA
Morten. E t t e r h a l v a n n e n u k e s
vellykket test var tiden inne for å
kjøre utstyret opp til Bringen. Vi var
11til sammen som søndag 23,august
dro av gårde i 4 biler. Spenningen
var stor da vi endelig varoferdig med
å sette opp utstyret, sa stor at vi
ikke hadde tid til å ta lunsj før v i
hadde testet. P; forhånd hadde vi
alliert oss med LA8GE Karl Geora
for fjerntesting. Gleden var stor da
vi hørte hans stemme via linken.
Den ble ikke mindre da han fortalte
at han knapt hørte forskjell mellom
sambandet via linken eller direkte
over reDeateren.
Trondheimsgruppen er nå i mål med
sitt første skritt med å bygge opp

I

Ferdig montert. Nederst 2m-repeateren,
øverst 70cm link-radio

et linkbart repeaternett.
v i ønsker i
første omgang å dra erfaring av dette.
Ruten vil også bli innlemmet i nettet,
men repeateren der må bygges med
omhu. Muligheter for fjernstyring av
repeateren der oppe er et must. Det
vil spare oss for mange service-turer.
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Fem av Repeaterkomiteens medlemmer foran repeateren. Fv LA5HIA, LA3TMA,
LAJCPA, iAiU1, iA9QV

P; verste vinteren er det heller ikke
mulig å komme opp dit. En annen
ting som har vært diskutert i flere år
er en repeater på Oppdal, men der

lcom er stolt av å introdusere på sin siste HF150Mhz
transciever IC-7600. Siden den dukket opp i 1986
har fire generasjoner IC-756 fått en stor skare av tilhengere. IC-7600 tar det neste store skrittet i utvikling
fra IC-756PROlll, ved å ta i bruk cutting-edge digital
teknologi fra
Og ICoM'' 45 års
itmen RF teknologi. Den nylig introduserte dobbel
superheterodyne, dobbel DSP og 3khz IF filter gir
prestasjoner opp i mot IC-7700 og IC-7800.

Samme klasse DSP chip som er brukt i IC-7700i7800
(*
32bit flytpunkter)
Tre høy prestasjon 1 IF roofing filter ( 3k, 6k, 15k).
Forbedret i bånd IMD
Tilsvarende spektrum scoop som l~-7700/7800
5,8" bredt TFT LCD display med bransjens beste innsynsvinkel.
2 USB tilkoblinger. 1 front for tastatur eller minnepinne. 1 bak
for rigatyring og lyd inniut slik at det ikke lenga< er behov for
interfaceved kjøring av digitale modes.
Mer informasjon finnes på vår webshop:
www.radiosalg.no
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har vi dessverre ikke noe innpass på
noe QTH ennå. Ideen er ikke dermed
skrinlagt.
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Contest fra LNZT
Av LA4YW, Liv Johansen
C t t e r e n i n a k t i v p e r i o d e på
testfronten, har radioamaørene i
Trondheimsgruppen igjenovaknet til
liv. Det ble tidlig bestemt a bli med i
SAC for å gjøre sitt til å øke scoren
i landskampen ettersom Norge var
arrangør av testen.
Det skulle kjøres med to stasjoner,
en på "run" og en som skulle plukke
multer, menptenneparken viste seg
å være så darlig at det ble kjøpt inn
en n y Spiderbeam for anledningen,
og en av HF-riggene ble byttet ut med
en ny og mer fingernem modell.
LA3WAA o g LB9RE s t o d f o r
mesteparten av arbeidet med rigging
av nødvendige nye antenner og
Spiderbeam, Samt at d$ la opp nytt
og forenklet system pa et til dels
vitvar av antenner som skulle inn til
de ulike riggene.

.-. ..., . ', .--.. .....-.. -=

=,-,
dystmensLA4RTsmi1erf0rn0yd.
hjem for å hvile!

L

,,zltalene, hi.
I n g e n forventet noe high-scor:
resultat, men det var litt skuffende a
ikke nå målet som var satt på 1000
QSOer, men det var ikke langt unna.
Ved testens slutt stod det i alt 944
QSOer etter at duper var trukket
fra, og det gav den nette sum av
318.450 poeng. Operatører var
LAlUW, LA3WAAI LA4CKA, LA4RT,
LA4YW og LB9RE
Men SAC b l e i g r u n n e n b a r e
oppvarmingen til goe mer, - noe!
hadde v i r k e l i g f a t t smaken pa
testkjøring, og i slutten av oktober
stod CQWW SSB for tur. Utstyret
var jo gjennomgått og funket bra
SAC, men er det noe du Lærer av a
være aktiv fra en klubb, sa er det at
ingenting varer evig. Det som funke:
for 2 uker siden behøver slett ikke a
funke i dag. så0alt Utstyr og antenner
ble gjennomgatt Pa ny, og det viste
seg a være smart.
CQWW varer i 48 timer og det k ~ v e
straks mer av operatorene bade i
utholdenhet og antall. LA3WAA hadde
støvsuget distriktet etter operatører,
02 det ble et puslespill i seg selv å
fa Satt OPP en kJ0replan for 48 tit-ner
slik at de fleste fikk sine ønsker
oppfylt m h t t i d de skulle i ilden.
Minst populært var det selvsagt å
kjøre om natta, spesielt når man
så aurorabeltet som kom krypende
nedover.
Det ble kjørt 20 QSOer på 4 0
første natta, og om morgenen S$
vi at halve dipolen var falt ned pa
bakkeon. Vi trodde bare at forholdene
var sa elendige, hi. Det ble laget ny
40m dipol i løpet a: dagen og en ny
80m dipol ble ogsa satt OPP under
testen. Beggf gjorde en hederlig
innsats, og pa 160m viste det seg
a t antennen var langt bedre enn
forventet. Ma! burde nok kjørt test
langt oftere, sa ville man fort avslørt
hva antennegarken var god for i
praksis, og pa LA2T er det absolutt
rom for forbedringer.
En ting som voldte en del problemer
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Hovedstasjonen, som består av
en TS-950, fikk en TH6-beam for
10/15/20m, dipol for 40m, loop for
80m samt en PA som gav i underkant
av 1kW ut. Multestasjonen, Som
e r en TS-930, ble u t s t y r t med
Spiderbeam for 10/15/20m, dipoler
for 80/40m og en tilsvarende PA som
på hovedstasjonen.
De som kjenner lokalitetene til
Trondheimsgruppen vet at det er
nokså trangt om plassen til så mang:
antenner, ogo luftroomme\ er noksa
mettet av trader bade pa kryss og
t ~ e r s ,hi. Derfor va! vi litt spent pa
hvordan dette ville ga i praksis. Filter
ble flittig brukt, og det var nesten
ingen støy å høre fra makkeren
som satt t o meter unna og plukket
multer.
Forholdene i Trondelagovarsom vanlig
på denne tiden av aret svært sa
vanskelige. Selv om ikke nordlysbeltet
strekker seg helt ned til Trøndelag, så
klarer det i alle fall å gjøre det svært
tungt å kjøre, spesielt om natta.
Det ble kjørt med t o operatorer hele
testen foryten noen få timer om
natta. De fa QSOene vi kjørte fra kl
2-5 klarte en person enkelt å mestre

kj@rer
assistert av LA1 UW.

Hubren gikk i stå og strupet hel:
nettverket mens den optiske musa la
og blinket som et discolyos i takt med
llCQ-contest"-callene. sa her må det
nok jobbes mer framover.
ålet før testen var 2000 QSOer,
men søndag morgen dalte håpet og
r vi slet for å komme over 1000. Men
utover dagen løsnet det og det ble
kjørt bra med pileups. Da klokken var
slagen viste loqgen 2025 kontakter
og en score pa 1.041.057 poeng.
Operatører i CQWW var LAIUW,
~ ~ A N A
LA~WAA,
,
LA~CKA, LALIRT,
w4yW, w5VMA og LBgRE,
For "the big guns" e r nok ikke
dette mye å skryte av, men tatt i
betraktning at vi er ei lokal gruppe
med små midler som heller ikke har
~det beste QTH'et selv i Trøndelag, så
er dette et resultat vi kan være meget
godtfornøyd med, Faktisksåerdette
farste gangen Trondheimsgruppen
har kjørt over 2000 QSOer fra eget
QTH og med eget utstyr. Men det som
kanskje er det aller viktigste er at
de som var med i testen fikk komme
sammen og gjøre en felles innsats for
et resultat med det vi synes
å
er aller, aller mest spennende med
hobbyen vår, nemlig contest!
o g så gikk alle sammen hjem og sov
12 timer i strekk... :)
Mer info om aktiviteten finner du på
Trondheimsgruppens nye webside på
nrrl.no/la2t
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