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Styret for Trondheimsgruppen i 1999
Leder:

Torstein Fredriksen, LB1BC, Privat: 72 58 64 99
Postboks 171, Nyveilia 40,
E-mail: bconsuas@online.no
7077 Trondheim.

Nestleder:

Tor Pettersen, LA3WAA,
Haukveien 13,
7562 Hundhamaren.

Sekretær:

Arne Petter Brede, LA6JJA, Privat: 73 94 28 15
Loholt Allé 42,
Mobil: 909 20 915
7049 Trondheim.
E-mail: arne.brede@energy.sintef.no

Kasserer:

Sverre Båtnes, LA9TK,
Trymsvei 4,
7033 Trondheim.

Privat: 73 93 66 92

Stasjonssjef:

Wilhelm Dahl, LA4IC,
Landstadsvei 16C,
7015 Trondheim.

Privat: 73 51 19 98
Mobil: 947 89 258

Materialforvalter:Ankjell Skagseth, LA7LC,
Solvollveien 12,
7045 Trondheim.

Privat: 73 97 70 21
Mobil: 920 88 231
E-mail: torpet@online.no

Privat: 73 91 97 58
Mobil: 913 43 486

Styremedlem:

John Nordtømme, LA9AJA, Privat: 72 85 66 15
7093 Hovin.
Mobil: 948 37 389
E-mail: la9aja@online.no

Styremedlem:

Morten Grongstad, LA7ZH, Privat: 73 93 69 73
Elgveien 27A,
E-mail: morten.grongstad
7021 Trondheim.
@trondheim.mail.telia.com

Varamedlem:

Odd W. Ellevseth, LA6CIA, Privat: 72 55 44 62
Gabriel Scottsvei 35,
E-mail: oddwe@online.no
7023 Trondheim.

PS: Bernt Skjeggestad trakk seg fra styret den 2.2.99, og LA7ZH rykket så opp.
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Info frastyretsidensist...
Hovedpunkter fra virksomheten
i løpet av første halvår 1999:
Ved oppstart av møteaktiviteten etter nyttår
la Styret vekt på å få opp engasjement og
gjennomføre temamøter som skulle øke bruk
av pakkeradio. Det har lenge vært en urovekkende lav aktivitet på disse modi blant
Trondheimsgruppens medlemmer.
Medlemsmøter
I første halvår ble det derfor arrangert flere
medlemsmøter hvor tema dreide seg omkring 2m og 70 cm samband. LA8GE, Karl
Georg, startet opp med tema «Hvordan komme i gang med pakkeradio?». Deretter fulgte
LA1UI, Ottar, opp med tema «Spasertur på

nodenettet». LA4UGA, Inge, tok for seg
antenner med hovedvekt på 2m og 70 cm.
En gjennomgang av opplegget for NRRL’s
nødsamband ble foretatt av LA9MB, Egil.
Som avslutning på vårens «hovedtema» ble
det gjennomført en ekskursjon til AMK
sentralen ved Regionsykehuset. Teknisk
leder for 113-sentralen, LA3FK, Torgeir,
orienterte om oppbygging og drift av AMKsentralen. I tillegg til disse tema hadde
LB1BC, Torstein, et tema omkring «Brannforløpet og overtenning».
Antall personer som har deltatt ved medlemsmøtene har vært mellom 11 og 20
stykker. Gjennomsnittet har lagt på ca 15
stykker.

Ny mast med 17 element yagi for 2-meter og 16 tørns Helical for 70 cm, den siste
bygget av LA7LC. Disse skal benyttes til satellitt-kjøring.
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QST-sendinger
Etter påske 1999 har R6 i en prøveperiode
vært brukt i forbindelse med QST-sendinger
fra LA2T. Disse QST-sendingene er primært
tiltenkt medlemmer i Trøndelagsfylkene.
Ved overgang fra R3 til R6 mistet en kontakten med flere medlemmer i Nord-Trøndelag.
Fom. 1.august 1999 ble R3 igjen brukt for
utsendelse av QST-sendinger fra LA2T.

Ominnredning
Tanker og ideer om å foreta ominnredning
av gruppelokalene på Lialøkken er nå i full
gang. Det er viktig at det blir tatt hensyn
både til radiokjøring på de modi som nå er
tilgjengelig og til nok plass for å møtes og
snakke sammen. Dette vil nok bli tema for
både styre- og medlemsmøter utover høsten
1999.

Antennemast
På gruppens lokaler på Lialøkken har det
vært arbeidet med oppsett av antennemast
og annet utstyr for å kunne kjøre amatørradio
via satellitt, men ennå gjenstår en del arbeid
før alt er fullført. Arbeidsiveren har ikke vært
helt på topp i sommermånedene, men dette
tar seg forhåpentligvis opp utover høsten.

60-års jubileet
Planleggingen av gruppens 60-års jubileum
er nå i full gang, og LA9MB, Egil er primus
motor for prosjektet. Lokaler på Louiselyst
Gård er bestilt, menyen er klar, og musikk
er også ordnet. LA4YW, Liv er så godt som
ferdig med å sette sammen et jubileumshefte
som vil bli trykket til jubileet, med tekst fra
LA9MB, samt bilder og avisklipp fra
gruppens 60 årige virke.

Ny HF-rig
Det er innkjøpt ny HF-stasjon til gruppelokalet som erstatning for den tidligere
stasjonen ICOM IC-751. Det er en Kenwood
TS-940 som dessverre viser seg å ha noen
merkelige nykker, men styret har ikke tatt
stilling til hva de skal gjøre med saken.

Til slutt en hjertelig takk til LA8GE for
bistand med kopiering av QSP nr. 2-99.

For styret ved LA6JJA
Arne Petter - Sekretær

Trondheimsgruppens nye HF-rig, en Kenwood TS-940SAT, med innebygget tuner.
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Uavhentede QSL på LA2T
Som det her framgår av QSL-hyllene
på LA2T, er det mange som ikke har
hentet sine QSL-kort. QSLkort fra NRRL ankommer
gruppen en gang per
måned, og det sendes
QSL-kort tilbake
like ofte.
V å r
eminente
QSL-mana g e r ,
LA8CD,
Johan, blir
svært glad
om det tynnes ut med
QSL i hyllene
på
LA2T.
Lykke til
med DXingen.

Trondheimsgruppen
feirer 60 år 18/9!
Påmelding senest den
1. september!
Feiringen av Trondheimsgruppens 60års jubileum nærmer seg, så dersom du vil
være med på jubileums-middagen på
Louiselyst Gård lørdag den 18. september
kl. 19.00, må du være snar. Siste frist for
påmelding går ut den 1. september, og
interesserte bes ta kontakt med:
LA9MB, Egil Steen på telefon:
73 91 99 11, eller mobil 951 29 629.

Menyen vil bestå av en treretters middag, “Sitrongravet laks med rømme og kaviar”
som forrett, “Lammekølle spekket med
hvitløk og rosmarin og fløtepoteter” som
hovedrett og til dessert serveres det
“Isparfait med multesaus”. Pris på det hele
beløper seg til kr. 410,- per buffet, + evt
drikke til maten.
Det vil bli musikk til underholdning og
dans, og foruten den mer offisielle delen,
vil det bli utdelt et jubileumshefte som
inneholder Trondheimsgruppens historie
gjennom 60 år, med bilder og avisklipp fra
gruppens ulike aktiviteter gjennom tidene.
Alle radioamatører med følge er hjertelig velkommen til å delta på feiringen, og
vi ønsker på forhånd Trondheimsgruppen
til lykke med dagen!
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LD7FO-2 PÅ FLYTTEFOT
Som et ledd i utbredelsen av pakkeradio
i utkantstrøk, etablerte Fosengruppen, våren
1995, en pakkenode på Gjeltheia i Osen, 520
moh. Den kom inn på nettet via Marstein,
og nærmeste BBS var LA7N på Namdalseid.
Den har fungert utmerket hele tiden, når en
ser bort fra enkelte dramatiske turer opp dit
med snøscooter, bare for å ta en RESET av
TNC! En fjernstyrt reset var et ønske, og
den ble raskt konstruert og satt i drift. Den
har spart oss for mange turer.
LA9IX var ganske happy med tingenes
tilstand. Han var nesten eneste bruker av
noden. Men for gruppen var det skuffende
at det ikke var kjørbare signaler i Åfjord.
Etter hvert monterte vi også 2M repeater
på samme QTH, for øvrig behørig omtalt i
tidligere nr. av QSP/Trøndelag. Den fikk
etter hvert en voldsom dekning. Fra Dønna
(Sandnessjøen) i nord til Batnfjordsøra
(mellom Molde og Kristiansund) i sør. Godt
over 200 km i hver retning!
Men med jevne mellomrom på ca. et
kvarter, ble repeateren blokkert noen sekunder. Det skyldtes nodens beacon! Vi kunne

heller ikke bruke node og repeater samtidig,
pga. blokkering. Men trafikken var liten, så
det var til å leve med. Sommeren -98 la vi et
gruppemøte til Åfjord, primært for å undersøke pakkeforholdene. De var elendige, selv
om vi også hadde satt opp retningsantenne
på Gjeltheia!
Sist vinter dukket det opp en ide. Jeg
hadde brettet ut et kart over Midt-Norge, og
la merke til at fra Åfjord var det helt åpent i
retning sørvest. Og i havet utenfor lå øygruppen Tarva. Ved å legge en linjal mot aktuelle
steder som Osen, Roan og Trondheim, så
det lovende ut.
Øygruppen består av et ukjent antall små
og stor øyer, holmer og skjær. Høyeste knaus
er på 23 m. Den største øya heter Husøya,
og der bor ca. 50 fastboende. Det er daglig
ferjeforbindelse med Nes i Bjugn, men det
er bare 2 dager i uken en kan reise til og fra!
Under siste krig var her stor aktivitet. 1500
- 2000 tyskere var forlagt her. Krigsfanger
fra flere nasjoner var arbeidskraft. Krigsminnene er mange, og mye er nå fredet. F.eks.
er “Mammuten” et velkjent festningsanlegg.

Tarva, utsikt nordover fra tårnet, VHF-radaren kan skimtes mot horisonten.
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lig Ørland, kom i gjennom med fine signaler.
Med 2 hopp var de inne på LA2T BBS eller
clusteret på Liaåsen! Formell søknad om
plasseringen ble sendt. Må berømme rask
saksbehandling. Etter bare noen dager kom
positivt svar!!
LA9IX plukket ned noden fra Gjeltheia.
Frekvens ble skiftet, og hele stasjonen ble
kontrollert og justert. NRRL og P&T ble
orientert om flyttingen. Vi fikk beholde
kallesignalet, og snart var jeg på ny tur
utover til Tarva. Installasjonen ble ryddig
utført, og antennemontasjen så solid at den
vil nok stå noen værharde vintre. Denne
antennen har for øvrig 0 dBd, i motsetning
til testantennen med +3-4 dBd. Det går
likevel upåklagelig for alle aktuelle amatører. Det ble en helt annen hastighet mot BBS.
Håper også at aktiviteten på pakkeradio med
dette, vil ta seg opp i vår gruppe.

73 de LA7FW - Tor
Flott QTH hva?
Noden til venstre. Antenne til høyre.
NB: Kort coax!
Det som kanskje får en radioamatør til å
sperre opp øynene, er VHF-radaren på ei øy
på nordvestsiden. På avstand ser den helt
intakt ut, der den står som et kunstverk fra
en trist epoke i Norges historie.
Det norske forsvaret har i dag noen små
installasjoner på Tarva. Bl.a. et skytefelt for
fly. Treff blir registrert fra 2 tårn, ca. 12 m
høye. Jeg kontaktet ansvarlig instans, med
spørsmål om prøveoppsett av node i ett tårn,
og ble møtt med bare velvilje. Men jeg ble
også informert om at ved eventuell permanent montasje, måtte en formell søknad sendes. Det tok ikke mange dagene før jeg var
underveis til Tarva, med nødvendig utstyr
og nøkkel til østre tårn. Installasjonen var
enkel, men QTH var ideelt for vårt formål.
Antennehøyden ble vel 30m asl, og coaxen
bare 5m. Utstyret bestod av Storno CQM612,
TINY 2 og 12 V power.
De nærmeste dagene fikk jeg rapporter
som oversteg forventningene: Osen, Roan,
Åfjord, Bjugn, Rissa, Frøya, Hitra, Smøla,
Kristiansund, samt Trondheim og selvfølge-
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Det 13’nde
“Morkatreffet”
29. mai 1999
Vi reiste 6 HAM’s, 4 harmoniske og 2
XYL fra Kristiansundsgruppen, leide
Campinghytter på Ørsta Camping og belaget
oss på HAM-Weekend i forbindelse med
treffet, (vi pleier å ta en tur med familie en
eller annen plassen...)
“Morkatreffet” gikk av stabelen for
13’nde året og ble som vanlig avholdt på
klubblokalet til Mork I.L., og det befinner
seg oppi lia ved grensen mellom Ørsta/Volda
(sett fra en nordmørings stedsans).
Vi startet opp lørdag 29. mai kl 10.00
med grått vær, - perfekt møtevær. Tipper det
var rundt 40 deltakere fra Måløy i sør til
Aure i nord og Bjorli i øst.
Vi ble ønsket velkommen av LC8EAT
Øystein som innledet møtet. Deretter ble det

Dag Håkon, LC2XAT, holder foredrag
om antenner.
vist en times video fra DX-peditionen til
ZL9CI Campbel Island.
Så var det “teknisk teater” med LA9FG
Norleif, som fortalte om sine byggeeksperimenter med bl.a rørradio for mobilt

LA9VBA/Ole holder foredrag om nodenettet i Møre og Romsdal,
med masse tilhørere.

QSP Trøndelag 2-1999
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Grillkveld i regnvær på Ørstad Camping, hvor deltagerne fra Krisiansund bodde.
bruk i en 6V VW boble, med “fiskestang
vertikal”, bygging av testinstrumenter til

Deltagere fra Kristiansund, f.v.
LA9VBA/Ole, 2BIA/Steinar, 5VJA/
Rolf, 5WJA/Willy og 5RIA/Erling,
samt 5VJA og 2BJA's XYL's.

antenne-prosjekter og info rundt SøreSunnmøre repeateren.
Deretter fulgte LC2XAT Dag opp med
diverse hjemmelagede antenner, slim-JIM,
yagi, quad, quagi, vertikaler osv, hvordan
bygge antenner med det du har eller kan
finne hos skraphandleren, meget
inspirerende.
Så var det bespisning med treffets
spesialitet “Brentsnut” eller betasuppe som
vi andre sier, + kaffe og kaker. Det var tiden
for samsnakk og hilsing på navn/callsign
som plutserlig fikk ett ansikt, da ser en hvor
feil en kan ta når en gjør seg opp en
oppfatning hvordan folk ser ut (hi).
Avslutningsvis en fin info fra LA3PT
Audun om radioutstyr og antenner i “Køfri”brikker og RX/TX systemer til disse
systemene og om nye prosjekter til uttesting
på sterkt traffikerte motorveger.
En takk til arrangøren og vi kommer
sikkert tilbake.

Med Hilsen LA9VBA - Ole
Foto: LA5RIA - Erling
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NRRL-dagene, GF 1999
Tekst og Foto: LA9GY - Morten Antonsen
For den som hadde ventet seg en generalforsamling med krangling og
uro, ble nok møtet i Horten en skuffelse.
Litt negativ kritikk fra salen var vel ikke til å unngå, men det var i alle
fall ingen i hovedstyret som forlot både møte og liga midt under møtet.
Det skjedde jo i fjor.
Nå skal jeg være forsiktig med å kommentere jobben som hovedstyret har gjort i
1998-1999. Jeg satt jo i det styret selv, og
gikk som avtalt ut av styret nå ved siste
generalforsamling (GF).
Men en ting tror jeg at alle må være enige
i, og det er at det har vært et år uten uro i
NRRL.

Jeg har forstått at noen synes jeg har
informert lite om hva som har foregått i
hovedstyret (HQ) den perioden jeg har vært
medlem der. Et av problemene til det forrige
styret (som fikk mistillit i 1998), var nettopp
at medlemmene gikk ut og sa vidt forskjellige ting etter møtene.
Da LA4LN Tom Victor ble valgt til presi-

Et nesten fulltallig, nytt HQ. Bak f.v: LA6KJ, LA8QX, LA6EIA,
LC3NAT og LA6XI. Foran f.v: LA7EU, LA4LN og LA7QI.
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Testvinneren. LA1UI Ottar fikk med seg tre plaketter da han dro fra årets
generalforsamling. Vinner av Vintertesten i 1998 og 1999, samt
Telefonitesten 1998. NRRL har nå byttet ut pokaler med plaketter.
dent i NRRL, var et av kravene han stilte til
oss i HQ at ingen skulle gå ut med informasjon før den var offisiell i form av et HQreferat.
Jeg forstår -4LN godt, og jeg håper også
at NRRL’s medlemmer i Midt-Norge forstår
hvorfor jeg har vært dårlig til å informere
om arbeidet i styret.

Utstilling
Rammen rundt generalforsamlingen har
fått navnet “NRRL-dagene”.
De startet fredag 6. august og ble
avsluttet søndag 8.august.
Som vanlig var det innsjekk og utstilling
fredag formiddag. NM i RPO (80-meter) ble
arrangert og lisensprøve for de som ønsket
å forsøke seg på lisens eller en høyere
lisensklasse.
Resultatet for de fire personene som gikk
opp til lisensprøven, ble 3 nye LC-signaturer

og en LA. LA-signaturen var en oppgradering fra B-lisens. Samtidig som dette
foregikk, var det også HQ-møte. Ikke de
enormt spennende sakene, men likevel en
del brikker som skulle på plass før selve
Generalforsamlingen.
Senere på fredagskvelden arrangerte
Hortengruppen grillaften, men dessverre må
jeg tilstå at jeg ikke kan fortelle så mye om
denne kvelden. Ikke på grunn av all den gode
drikken som var til maten, men jeg hadde et
vesentlig underskudd på søvn etter en
forholdsvis travel uke.
Etter en natt i en seng som gjerne kunne
ha vært 20 cm lengere, var det klart for å se
på utstillingen av amatørutstyr. Jeg fant
ingen store nyheter i år, men det var likevel
moro å rusle rundt og se på all elektronikken
og mekanikken. De fleste besøkende kunne
registrere at en av hovedaktørene innen salg
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av radioamatørutstyr i Norge, dessverre
hadde valgt å ikke ha stand på utstillingen..
Jeg hadde ventet å se noen kjente ansikter
fra “Trønder-Riket”, men da selve Generalforsamlingen startet lørdag formiddag, var
det bare LA1UI Ottar som hadde dukket opp.
Litt ut i møtet var det hele 172 stemmeberettigede i salen. Tallet for 1998 var 220,
men da var det mer uro i NRRL og møtet
var nærmere Oslo.

Plaketter
De helt store diskusjonene uteble. Men

Starten på NM i RPO har gått, og 18
deltag-ere legger ut i skogen. Helt i tet
(startnr. 6) LA6XI Knut E. Heimdal
som vant sin klasse og derved NMtittelen i RPO.
Hvor var Ankerske? Besøkende ved
utstillingen i Horten kunne se på utstyr
fra alle leverandørene, bortsett fra
Ankerske. Her fra en del av utstillingen
til Permo.
problemstillingen som LA4YW Liv bragte
på banen etter fjorårets møte, tok en del tid
å komme gjennom. Uten å bruke for mye
plass her (se heller GF referatet i AR), gikk
den kort ut på om vedtak var gyldig ved f.eks.
2/3 flertall eller 2/3 flertall pluss minst en
stemmes overvekt.
LA1UI Ottar var for øvrig på talerstolen
noen ganger, og jeg må innrømme at Ottar
imponerer meg både når det gjelder innsikt
i saker, hvor mange forskjellige saker han
har innsikt i og hvor ryddig han legger frem
budskapet sitt.
Mens Ottar var på talerstolen, fikk han
også overrakt tre plaketter for tester. NRRL
har gått bort fra pokaler, og deler isteden ut
plaketter. Glad og fornøyd kunne han ta med
seg plaketter som viste førsteplass i
Vintertesten 1998 og Vintertesten 1999,
samt Telefonitesten 1998.

QSP Trøndelag 2-1999
I all beskjedenhet fikk jeg også overrakt
en plakett, som gikk til LA8G for førsteplass
i Telefonitesten 1998 kl. C.

Trondheimsgruppen
Fra talerstolen kunne LA5BBA opplyse
at en av Hovedredningssentralene har tatt
kontakt med NRRL for å få organisert et
landsdekkende HF-nett til årtusenskiftet.
Dette arbeidet vil trolig involvere en rekke
av ligaens medlemmer utover høsten.
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Nå er jeg ute av HQ, og kan igjen kommentere enkelte saker. Når det gjelder GF
for år 2000, skal møtet være i Nedre
Romerike. År 2001 står fortsatt “ledig”, og
uten at jeg forplikter det nye HQ på noen
måte, tror jeg at Trondheimsgruppens sjanse
for å arrangere denne GF er meget stor.
Og får Trondheimsgruppen arrangere
GF i år 2001, håper jeg at vi kan tilby
gjestene et hotell hvor man slipper å ligge
diagonalt i sengen når man sover.

LA9GY Morten
Møtet trakk dessverre ut, og middagen
måtte utsettes nesten en time. Men endelig
var det klart for middag. Kaffen ble
tilsvarende forsinket, og det ble ganske sent
før det hele var over.

NRRL har fått laget slips med ligaens logo. Slipsene er håndlaget i Italia, og
skal være av en meget bra kvalitet. Her er LA4LN (t.h.) i gang med salget av
slipsene, som er røde med gule emblemer på.
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NRRLs generalforsamling - Klipp fra QST-LA uke 32
av LA5BBA - Kåre Nesset
172 stemmeberettigede deltagere, 4 observatører og en gjest ble ønsket velkommen av
NRRLs president LA4LN Tom Victor.

for ett år som suppleringsvalg.

Innkomne forslag:

LA7QI Øystein Stokkeland
LA6EIA Ole Forr
LA7TIA Sverre Aarstad
LA6KJ Sven Arne Astrup

Forslag A: Fra hovedstyret om definisjon
om stemmelikhet ble trukket.
Forslag B: Fra hovedstyret om blanke
stemmer ble vedtatt.
Forslag C: Fra hovedstyret ble vedtatt.
Forslag D: Fra hovedstyret om NRRLs
betegnelse ble vedtatt.
Forslag E: fra Oslogruppen falt med
stemmetallene JA 68, NEI 73, BLANKE 4
og FORKASTET 0 stemmer.
Forslag F: fra Gjøvik- og Totengruppen falt
med stemmetallene JA 42, NEI 99,
BLANKE 0 og FORKASTET 0 stemmer.
Forslag G: fra Gjøvik- og Totengruppen falt
med stemmetallene JA 33, NEI 84,
BLANKE 1 og FORKASTET 0 stemmer.

4 styremedlemmer, valgt for 2 år:

Suppleringsvalg, styremedlem for
ett år:
LA9IL Jan Gaardsø
Varamenner for ett år:
LC3NAT Bjørn Brækk
1. varamann
LA6XI Knut Heimdal
2. varamann
LA5HE Ragnar Otterstad 3. varamann
Revisor for 2 år:
LA8XE Kjell Magnus Martinsen
varamann for 2 år
LA2UF Per Alf Helgen

Rapporter:
Valgkomite for ett år:
Organisasjonskomiteen skal fortsette, mens
LA5LGs Hjelpefond ble nedlagt som dagens
organisasjonsmodell, men skal videreføres
som seksjon innen NRRL med manager.

LA1KP Øivind Solli, formann
LA2QDA Oddvar Hauge, medlem
LA2RR Ole Garpestad, medlem
LA5QK Alf Almedal, varamann

Kontingenten:
Kontingenten ble vedtatt, og for å styrke
rekrutteringen ble det vedtatt at alle under
20 år betaler kr. 225.- i kontingent, gjeldende
fra neste år, men gjeldende fra nå for nye
medlemmer.
VALG:
4 styremedlemmer skulle velges for 2 år, men
idet LA1LIA Ingun trekker seg i valgperioden, så måtte det velges ett styremedlem

Adresse-endring
LA2T's Hjemmeside
LA2T's hjemmeside på Internet ha fått
ny adresse. Den nye adressen er:

http://tihlde.org/~torfinnh/la2t/

QSP Trøndelag 2-1999

15

Bilder fra LA5GD, Arne Bostads 90-års dag!
Arne Bostad, bedre kjent som LA5GD,
feiret sin 90-års dag den 29. april i år, og
Trondheimsgruppens formann stilte opp
med blomster, kake og masse gratulasjoner.
Arne har vært meget aktiv i Tronheimsgruppen i flere tiår, - siden like etter krigen,
og er vel kjent for "den eldre garde".
Han er for tiden bosatt på Klæbu Alders
og Sykehjem

Jubileumskaken

Jubilanten, LA5GD/Arne (t.v) får overrakt blomster og gave fra Trondheimsgruppen ved LA6HF/Brynjulf

Brynjulv Braun,
LA6HF, fylte 80 år
den 3. april 1999
LA6HF/Brynjulv
er snart på vei sørover
igjen til varmere strøk
sammen med trekkfuglene, men den 3.
april i år, feiret han sin
80-års dag.

Øvrige jubilanter
i 1999
LA5CB Arne Bakken 11. jan.
LA6CIA Odd Ellevseth16. sep.
LA1UI Ottar Mosseby 02. sep.
LA3ZV Jan A. Olden 19. nov.

70 år
70 år
60 år
60 år

VI GRATULERER ALLE MED DAGEN!
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RETRANSMISJON AV QST/LA2T
Jeg hadde også i forrige nr. av QSPTrøndelag ett innlegg om det utmerkede
tiltak, treffpunkt for radioamatørene i MidtNorge, nemlig QST fra LA2T!
Foreslo bl.a. å bruke R6 i stedet for R3,
eller sogar begge! En prøveperiode med bruk
av R6 ble godt mottatt av amatørene i Møre
og Romsdal. Men mange i Trondheim og
Nord-Trøndelag falt ut. Retransmisjon fra
R6 til R3 ble forsøkt, men det var lite vellykket. Noen av de QST-ansvarlige hadde også
svake signaler inn på R6. Fosengruppen
utførte QSP på både R1 og R2. Fikk også
positiv tilbakemelding fra noen lyttere i
Kristiansund og Namsos.
Styret i Trondheimsgruppen bestemte at
man skulle gå tilbake til R3 før sommerferien. Jeg ble uformelt forespurt om jeg
kunne ta retransmisjon til R6. Men det
kunne jeg ikke love. Avstanden til begge

repeatere fra mitt QTH, er relativt stor, så
blokkering var meget sannsynlig.
Overhørte så en samtale på R6, hvor de
savnet informasjon fra LA2T sin QST-sending. Bestemte meg for å gjøre et seriøst
forsøk. I prinsippet det samme jeg har brukt
ved QSP over R1. Dens QTH er bare noen
km unna, så jeg greide meg med en utgangseffekt på noen få mW. Nå måtte jeg øke
effekten til 1.5 W, for å gå noenlunde susfritt
inn på R6. Men da ble signalene fra R3 inn
på min RX fullstendig blokkert. Kjørte med
12 elementer mot R3, og 2 x 4 elementer
mot R6. Så startet tilfeldigvis en QSO på
R3. Jeg nøklet 145.150 MHz, samtidig som
jeg dreide den antenna. Stor var forbauselsen
da jeg i en bestemt retning ikke registrerte
blokkering i det hele tatt. Retningen var slett
ikke ille i forhold til Ruten.
Søndagskvelden kom omsider, og jeg
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annonserte QSP R3 - > R6. Det gikk tydeligvis brukbart. 12 stk. på innsjekken på R6
var meget positivt. Ikke nok med det: R6
ble hørt så godt i Osen, at LA9IX retransmitterte til R2! Han fikk tilbakemelding fra
LC5RAT/Jostein/M fra Dønna utenfor
Sandnessjøen!! Han hadde fått alt greit
igjennom.
Jeg fikk så “blod på tann”, og snekret
sammen et “mixebord”, bokstavlig talt. Til
neste sending hadde jeg forberedt bl.a. å
sende opptak av referatet fra årets generalforsamling i NRRL, som jeg hadde tatt opp
fra QST-LA på 80m, til både R3 og R6. Samt
at jeg før og etter opptaket skulle ha retransmisjon fra R3 til R6, og mulighet til å prate
og lytte på den ene eller den andre eller begge
kanaler.
Høres det forvirrende ut? Jeg kan forsikre
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at jeg ikke hadde det noe bedre. Men alt dette
kunne gått bra hadde det ikke vært for en
liten detalj: Jeg var ikke nøye nok med beamretningen for minst mulig blokkering.
Lytterne fikk liten glede av den første delen.
Jeg må be om unnskyldning for det, men
retningen er så hårfin, at selv blyantstreken
jeg hadde satt på en lapp på rotorindikatoren,
ble for grov. En ørliten korreksjon var det
hele som skulle til. Nå vet jeg det, og neste
sending gikk uten problemer.
Så fremt jeg er til stede, og jeg ikke får
noen annen beskjed, vil jeg medvirke til at
flest mulig får anledning til å høre QST fra
LA2T.
Jeg tar gjerne imot synspunkter, både
positive og negative.

73 de LA7FW - Tor

Deltagere på stormøtet i Fosengruppen 30/4-99
Bakerst fra venstre: LA7RJ Odd, LA1MQ Frank, LA9IX Arne, LC5FAT Øystein,
LA9NX Nils, LA4PHA Magnus, LA7NL Arne, LA9TH Jon, LA2WJA Roald.
Foran fra venstre: LA8GE Karl Georg, LA-M Peder, LC5RAT Jostein, LA5HIA Jan
Inge, LA9QV Stein Olav, LA1UI Ottar, LC5KAT Svein og LA7FW Tor.
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INFO OM OLSØYHEIA
Tidlig i vår ble Fosengruppen kontaktet
av Telenor. Spørsmålet var om vi hadde
interesse av å overta deres fraflyttede stasjon
på Olsøyheia?! De hadde prøvd “alle andre
måter” å bli kvitt den på. Hadde til og med
innhentet anbud på fjerning.
Jeg innkalte til styremøte samme kveld,
og anbefalingen var enstemmig: Olsøyheia
måtte sikres for radioamatørene.
Vi hadde fått beskrevet at stasjonen
bestod av en bygning og 2 master. Det var
ikke rette årstida til å ta en tur dit opp da,
men siden vi hadde proklamert et orienteringsmøte for interesserte, hadde det vært
greit med noe mer “kjøtt på beina”.
Forespurte derfor 330 skv om de kunne
ta video-opptak av toppen med herligheter

Olsøyheia: R/L-STN.

under en treningstur med Seaking. Det var
ikke nei i deres munn, og dagen før møtet
var videoen i min besittelse.
Hadde mange kontakter med forskjellige
personer i Telenor. Rett før møtet vårt, kunne
de fortelle om en ny interessent, nemlig
Trønder Energi. De var blitt forespurt flere
ganger tidligere over en 2-års periode, men
de kunne ikke bestemme seg.
Nå når de skjønte det var alvor, hadde
“pipen fått ei anna låt”. For det første hadde
de allerede en installasjon der oppe, noen
hundre meter lengre syd. Det var egentlig
en midlertidig sak, så nå så de muligheten
for en mer permanent installasjon, og også
fjerne den andre.
Jeg fikk oppgitt en saksbehandler i T.E.,
og har hatt flere hyggelige samtaler med
ham. Han visste hva radioamatørene sto for,
og så ingen problemer med å dele plass, både
ute og inne. Men noen avtale kunne ikke
inngås før overdragelsen fra Telenor var i
orden.
Det var mange instanser en slik sak måtte
passere igjennom, så han trodde neppe det
var klart før sommerferien. Vi går fortsatt
og venter, men nysgjerrigheten gjorde at jeg
tok en tur opp, før snøen var gått. Hadde
fått rede på at den greieste måten å komme
opp på, både sommer og vinter, var fra
Haugsdalen Skisenter.
Hvor ligger nå dette stedet, er det nok
mange som lurer på. Grovt sett kan en si 3
mil nord for Gråkallen, og 3 mil øst for
Ørland. Det er i Rissa kommune, og høyeste
toppen er på 613 moh. RV 715 passerer i en
dal rett øst for toppen.
Når en kjører nordover, etter å ha
kommet opp stigningen fra Skaudalen, er
masta synlig over en kort strekning. De
første 300 moh er dermed unnagjort på RV
715. HI.
Om vinteren kan skiheisen benyttes, og

QSP Trøndelag 2-1999
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Olsøyheia: Til høyre Kopparen og midt på: R1.
da blir en fraktet ytterligere 200 m opp!
Derfra er det relativt flatt ca. 3 km retning
sørover, før siste stigning på ca. 100m.
Jeg hadde 20 kg på ryggen, + antenne
m/rør, kamera og Alinco i hendene. Det ble
en slitsom tur, men synet jeg ble møtt med
på toppen, gjorde at anstrengelsene ble
glemt.
Bildet av stasjonen viser godt hvordan
det ser ut, men dimensjonene kan en lett ta
feil av. Nærmeste masta er 8 m. høy, trekant
med 1.5 m. sider. Den andre er ca. 35 m.
høy, firkantet med 3 m. sider.
“Røret” er bygningen, det er 5 m. i diameter og 15 m. langt. Det inneholder ei
glassfiberhytte, inndelt i koblingsrom,
teknisk rom, oppholdsrom og inngangsparti.
Stasjonen er etablert rundt 1960-70, som
radiolinjestasjon for telefontrafikk mellom
Trondheim og Steinkjer, på 8 GHz.
Noe av hensikten med turen var å teste
dekningen. I og med at jeg var usikker på
om jeg greidde å ta meg opp, hadde jeg vært
forsiktig med å proklamere turen. Likevel
hadde jeg kontakt med 20 forskjellige, fra
Namsos i nord, til Støren i sør, Selbu i øst,
og Hitra i vest. Savnet noen i Trondheim
sentrum, men det gikk med håndapparat på

Brekstad, og dit er det like langt!
Etter kartet å bedømme vil jeg anta at
det er 2m dekning til Snåsa. Steinkjer kunne
sees i kikkert, så RV 720 fra Rissa til
Steinkjer ligger godt an. E6 vil kunne dekkes
100% derfra og sørover til Støren. E75 fra
Stjørdal til grensen. RV 715 fra Trondheim
- Rissa - Åfjord. Retning sørvest er den
dårligste.
Høyeste punktet heter Naglen, og vil
skjerme den veien. Stasjonen ligger på ca.
570 moh. Øyene fra Hitra og nordover vil
gå bra.
Hva man eventuelt skal ha der oppe er
det ikke tatt noe standpunkt til. Det ligger
an til en lettvint løsning for en 70 cm repeater, i og med at antenner og kabler ligger
klare! (Ex. NMT450) Se bilde.
Eventuell 2m repeater må basere seg på
gjenbruk av f.eks. RØ frekvens. Nærmeste
på den frekvensen er Tron. Den kan åpnes
med DTMF * 6. Vi kan bruk * 3, så noe
stort problem kan det ikke bli, for de få som
rekker begge.

73 de LA7FW - Tor
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Produktinfo,
- nytt av året!
Den årvisse stormønstringen av radioamatører i USA på Dayton Hamvention
er blitt en tradisjon. Like tradisjontro er de ulike utstyrsfabrikkanter av
amatørradioutstyr til å vise fram det siste av sine produkter på stedet. Dette er
verdens største utstilling av amatørradioutstyr, og det var et rikholdig utvalg å
velge i.
I år viste ICOM opp sin mobilrigg IC706MKIIG og dualbanderen IC-2800H,
første mobilrigg med fargedisplay.
Kenwood stilte med sitt handapparat
TH-D7A, en dualbander med innebygget
pakkeradiomodem og Automatic Position
Reporting System software, - noe som nå er
på full vei inn i Europa..
Alinco med en ny dualbander, et håndapparat i miniformat, DJ-V5TH.
Yaesu stilte med verdens minste 3
bands håndapparat VX-5R, som kunne
drives av kun et 1.1Ah lithium batteri.
ATAS-100

ATAS-100

FT-100

Også Yaesus mobilrigg, FT-100, vakte
berettiget oppmerksomhet, og da i særdeleshet i kombinasjon med den automatiske
antennen for 40m til 70cm, ATAS-100.
ATAS-100 (Active-Tuning Antenna
System) er en mobilantenne for HF/VHF/
UHF med innebygget motor til å justere
antennen ved å trykke på en knapp på riggen.
Riggen sender så et signal via coaxen, og
motoren justerer spolens lengde til best
SWR. Antennen dekker bandene 7/14/21/
28/50/144 og 430 MHz, og passer sammen
med riggene FT-100 og FT-847.
FT-100 er også unik på mange vis, den
dekker alle band fra 160-6 meter, samt 2m
og 70cm. Den gir 100 watt ut på HF, og 50w
på 2m og 20w på 70cm. Den er liten og
passer ypperlig til å monteres i bil, da det er
mulig å ta av frontpanelet og evt. montere
resten av riggen et annet sted i bilen, f.eks
under setet. Foruten alle moder, inkludert
pakkeradiomodem, flere ulike filtre, VOX,
innebygget el.bug, og en hel masse ulike
fasiliteter som alle avanserte rigger har, så
som 300 memory kanaler, - burde dette være
nok for de flestes behov, hi.
Dette er bare en liten smakebit på at
utviklingen skjer raskt også av amatørradioutstyr. Men det er jo så mye, mye mer å la
seg friste av.

73 de Liv - LA4YW
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BRUKEN AV
KALLESIGNAL
Jeg har lyst til å sette fingeren på en
REGEL som bl.a. står i «Grønnboka», del
III, side 48:
OVERDRIV IKKE BRUKEN AV
KALLESIGNAL!
Lisensbestemmelsene sier at kallesignal
skal brukes:
VED BEGYNNELSEN OG SLUTTEN
PÅ EN RADIOFORBINDELSE, og minst
hvert 5. minutt.
Her i Midt-Norge, som ellers rundt om,
hører man både eldre(!) og unge slenge ut
kallesignal, straks man får miken, og likeså
når den blir sendt videre.

Hjelpefondet er nedlagt!
Årets generalforsamling besluttet å
nedlegge LA5LG’s Hjelpefond. Dette er en
virksomhet som NRRL har høstet mye
positiv omtale for i massemedia. Spesielt i
starten av Hjelpefondet var det ofte omtale
av amatørradioen i den sammenhengen i TV,
radio og utallige aviser.
Men virksomheten har gått ned i løpet
av årene, og mange forutsetninger har blitt
endret i årenes løp. Amatørradioen brakte
de handikappede ut av en isolert tilværelse,
men som komiteen skrev, så ivaretok Internet dette bedre enn amatørradioen i dag.
I stedet for Hjelpefondet skal NRRL opprette en manager som skal være koordinator
for å gi handikappede opplæring til amatørradiolisens.
Det som vi i distriktene kanskje vil merke
mest, er at kontaktpersonene blir borte, da
det systemet visstnok ikke fungerte noe
videre. Det har imidlertid fungert utmerket
under LA9MB Egils ledelse i alle de år her
i distriktet, så vi er jo litt spent på
fortsettingen av denne utviklingen.

73 de LA4YW - Liv
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DETTE
ER
SLETT
IKKE
MENINGEN!!
Uttalen blir også slurvete med så mange
gjentagelser. Mange bokstaver høres like ut,
og daglig hører man misoppfattelser. Det
virker som om det fonetiske alfabetet er
utgått av pensum!
En er også nå anmodet om å bruke HELE
kallesignalet.
Dette er en henstilling til alle om å
skjerpe seg, til felles beste.

73 de LA7FW - Tor

ELINS SANG
Tone: I fall du følger meg over heien
Text: LA9NX, Nils Solbakk
1. Jeg heter Elin og bor i Osen,
langt opp i fjellet på Nordre Fosen.
Ja Elin Heia det heter jeg,
:( Kom hit så skal du bli kjent med meg ):
2. Fra byen kom jeg så ven ei jente,
for Tor på Brekstad han lot meg hente.
Han flikka meg med sin loddebolt,
:( og derfor er jeg litt kry og stolt ):
3. Han brukte og sine instrumenter,
slik gjør han ofte med pene jenter.
Han pynter på dem, det gjør han fint,
:( og lodder sammen de gode print ):
4. Jeg er kollega med Siri Nypen,
og er ei værdame av den typen,
som liker til deg fortelle alt,
:( om det er varmt, og om det er kaldt ):
5. Alene sitter jeg her og sturer,
men følger med alle temperaturer.
Jeg gir deg varsel når du slår på,
:( så svar på «tempen» det skal du få.):
6. Så bare trykk du på dine knapper,
jeg sitter klar og er yr og tapper.
Jeg tar imot deg med åpen hånd,
:( og kan vi ei få det bedre da. ):
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Noder på
Nordvestlandet
Da kan vi sende det glade budskap at
trippelnoden på Aukra (Gossen Isl.) JP32JU
ble montert og satt i drift søndag 2. mai 1999
kl 1700. Den er flittig brukt allerede og gir
en ny mulighet for link langs kysten mellom
nord og sør i Møre og Romsdal. Noden
drives av Kristiansund gruppen på vegne av
alle gruppene i Møre og Romsdal, sammarbeid i praksis.
QTH: Aukra kommun, NV hjørne av øya
Gossen (ved Rindarøy)

CALL foreløpig
LA6K-2 - 144.950MHz - AUKRA2 - T2.06
JP32JU - 10m ob - 30m asl - 1200bd
LA6K-6 - 434.575MHz - AUKRA6 - T2.06
JP32JU - 10m ob - 30m asl - 1200bd
LA6K-7 - 433.650MHz - AUKRA7 - T2.06
JP32JU - 10m ob - 30m asl - 1200bd
Vi kommer tilbake vedr. søknad om LD
signatur. Takker for støtten fra LAPRG og
ser fram til økt pakkeaktivitet på Nordvestlandet.

73 de Ole Eikrem LA9VBA
(Leder Fylkesgruppen av NRRL
Møre og Romsdal.)

Uønsket aktivitet på
repeateren?
I USA hadde radioamatørene lenge etterlyst litt mer iver og fasthet fra myndighetene
side, for å få bukt med de få som ødela for
de mange. For rundt et halvt år siden ble en
kar ansatt med det for øye å ordne opp i
uønskede forhold innen amatørradioen, og
i dag virker det som det meste har blitt til
det bedre.
Noen radioamatører har riktignok blitt

Oter-jakt
Vi kjenner alle til begrepet “revejakt”,
hvor en gjeng amatører springer ut i skogen
for å lete etter små radiosendere som er gjemt
rundt om. Men ikke alle liker skogen, så de
nederlandske radioamatørene startet noe de
kaller “oterjakt”.
Oterjakt foregår selvsagt på vannet, og
oteren jages enten på 2-meter eller 80-meter,
- eller de ivrigste forsøker å jage begge oterne
med en mottaker på hvert band.
Båter kan fåes leid, enten en elektrisk båt
eller en en-manns kano, men det sies ingen
ting om hvor mange redningsbåter det finnes
på vannet under en oterjakt.
Oterjakt er slitsomt, da hele 5 radiostasjoner blir droppet i sjøen, alle med en 80m
og en 2m sender ombord.
For å gjøre det hele mer vanskelig, er det
lagt inn tilleggspoeng for de som kan oppgi
nøyaktig posisjon på kartet, til hver enkelt
oter. I tillegg må de besvare noen spørsmål
om lokalitetene rundt oteren.
Men nederlenderne gir seg ikke med
oterjakt. Nå har de også startet noe de kaller
T-jakt, og den foregår i lufta!

pålagt å avlegge en ny lisensprøve som følge
av ulovligheter, og repeatere har blitt stengt
som følge av uregelmessigheter over disse.
Med tanke på den sjenerende trafikken
som periodevis finner sted over R6 på Ruten,
så hadde nok en slik person også vært
ønskelig også her på berget. Riktignok er vi
flinke til å ordne opp i egne rekker, men noen
ganger må en bare ha tillit til at myndighetene griper inn.
De amerikanske telemyndighetene rår
over svært så avansert peileutstyr, - det er til
eksempel nok med 1 eneste sekunds
bæretone på HF, så er eksakt QTH lokalisert
innen USA. De har en sentral i Maryland
som koordinerer all radiopeiling i USA. Med
så avansert utstyr er det ikke vanskelig å
lokalisere hvor uønsket radiotrafikk stammer
fra, og det er et godt utgangspunkt til å få
noe gjort med problemet.
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INFO TIL ALLE BESØKENDE
Du er nå kommet til en Amatørradio Stasjon, lisensiert til ........................... og utstedt
av Postens Teletilsyn, men før du begynner å stille dine spørsmål, - her er svarene:
1. De totale kostnadene på dette utstyret kan ikke diskuteres da det kan medføre enorme
konflikter!
2. Nei, vi kan ikke sende en beskjed til din bror i Hong Kong (jeg foreslår at du benytter
Telenor).
3. Dette er ene og alene en hobby, og vi har ikke fasiliteter eller tid til å surre rundt med
å fikse TV-apparater eller Hi-Fi (jeg foreslår at du kontakter en radioforhandler).
4. Ja, alle antennene i bakgården er helt nødvendig for å kunne operere dette utstyret.
5. Den fjerneste stasjonen som jeg har hatt kontakt med ligger på Ubangiland Islands,
like utenfor kysten av Southern Kowawowwow.
6. Kortene på veggen kalles QSL-kort, og er en bekreftelse på kontakter med andre
stasjoner.
7. Det er teknisk umulig for denne stasjonens utstyr, å lage forstyrrelser for TV-mottaking,
telefon eller stereoanlegg. Enhver form for forstyrrelse av noe slag skyldes at underholdnings apparatene i seg selv er altfor dårlig laget fra fabrikk.
8. En Amatørradio Stasjon kan kun opereres av en høyt kvalifisert og teknisk faglært
ekspert innen elektronikk. Det kreves innvielse, trening, intelligens og mange års opplæring for å nå et nivå av kompetanse som kreves til en lisens utstedt av Postens Teletilsyn.
Det betraktes derfor ikke som upassende å vise den tilbørlige ærefrykt, respekt og generelle
beundring når jeg diskuterer min hobby eller opererer de utallige kompliserte enhetene.
Videre.......
Dersom du blir tilkjent den store ære å bli invitert til å snakke i mikrofonen, må du
vennligst observere følgende regler:
A. Snakk i en rolig og behersket tone.
B. Ikke vær uenig med meg på noen måte uansett hva som måtte skje.
C. Ikke bruk ukvemsord eller fortell grove vitser.
D. Det er vanlig høflighets skikk å komme med komplimenter om denne stasjonen og
dens lisensierte operatør når du snakker med andre radioamatører på lufta.
IKKE RØR NOEN TING, IKKE SKRU PÅ KNOTTER, IKKE SITT PÅ UTSTYRET, ETC. JEG HAR MISTET FLERE BESØKENDE P.G.A HØYSPENNING
DE SIST MÅNEDENE!

Hentet fra Internet
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