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Styret i Trondheimsgruppen - år 2000
Leder: Per R. Mortensen, LB9YD,
Spydveien 27B, 7540 Klæbu.
Privat: 72832265 - Mobil: 90862263
E-post: perrmort@hotmail.com
Nestleder: Tor Pettersen, LA3WAA,
Haukveien 13, 7562 Hundhamaren
Privat: 73977021 - Mobil: 92088231
E-post: torpet@online.no
Sekretær: Sigmund Austigard, LC5GAT,
Bregneveien 18, 7050 Trondheim.
Privat: 73945764 E-post: Sigmund.Austigard@runit.no
Kasserer: Sverre Båtnes, LA9TK,
Trymsvei 4, 7033 Trondheim.
Privat: 73936692
Stasjonssjef: Wilhelm Dahl, LA4IC,
Landstadsvei 16C,7015 Trondheim.
Privat: 73511998 - Mobil: 94789258
Matrialforvalter: Ingar Horrigmo,
LA4CKA, Osbakken, 7057 Jonsvatnet
Privat: 73839822 - Mobil: 91514856
E-post: ingar.horrigmo@sensewave.com
Styremedlem: Tor Erik Kleffelgård,
LB6CE, 7398 Rennebu,
Privat: 72 42 58 67
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PHASE 3D like om hjørnet
Oppskytningplanene for den lenge omtalte
Phase 3D satellitten er satt til å påbegynnes
den 11. september og være klar for oppskyting
den 14. september. Satellitten vil bli skutt opp
fra European Spaceport i Korou, Fransk
Guiana, da festet til en Arianerakett.
Phase 3Ds oppskytning er allerede blitt
utsatt i år, da det først var planlagt en oppskytning den 25. juli. La oss nå krysse fingre
og håpe at alt går etter planene denne gangen.
Mer info om Phase 3D finner du på AMSATs
hjemmeside: http://www.amsat.org/

Drept UN-arbeider
var radioamatør
En av de tre UN-arbeiderne som ble drept
på West Timor 6. september i år, vae den
Kroatiske radioamatøren 9A4SP/Pero
Simundza fra Split. Pero hadde vært på West
Timor i nesten et år, og operert med
signaturene 4W/9A4SP og 4W6SP. Pero ble
bare 29 år gammel.
Radioamatører verden over oppmuntres til
å skrive i gjesteboka eller sende kondolanser
til Pero’s familie på http://www.qsl.net/9a4sp/

Vi gratulerer...
Det var vanskelig å finne jubilanter i år,
men vi tar med noen halv-jubilanter:

Styremedlem: Bjørn Werkland, LA4RKA,
Feltspatveien 26, 7500 Stjørdal.
Privat: 74821149 - Mobil: 971 98 336

65år:
LA8GE Karl G. Schjetne 4. september

Varamedlem: Raynold Halvorsen,
LAM1132, Postboks 6845,
7002 Trondheim - Mobil: 984 40 145
E-post: raynold@online.no

55 år:
LA7RJ Odd Vatn
13. mai
LA8NH Frank Kobberød 10. mai
LA9PX Arthur Bergan 5. desember
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Infofrastyretsidensist...
NRRL-dagene i Trondheim
Det siste halvåret i Trondheimsgruppen har
vært et utrolig travelt år for en god del av
gruppens medlemmer. Grunnen var jo disse
NRRL-dagene som vi stod som årets arrangør
av, og nå som det hele er over, er det med stor
tilfredshet vi ser tilbake. Arrangementet ble
svært vellykket, og vi har fått mange positive
tilbakemeldinger fra ulike hold etter
arrangementet. Så styret vil med dette få takke
alle som bidro til å gjøre NRRL-dagene i
Trondheim til en suksess.
Gruppelokalet
I våre gruppelokaler har det også skjedd mye.
Både oppholdsrommet og shacken har fått en
betydelig ansiktsløftning med maling, og
radiorommet har fått nytt gulvbelegg og
brystpanel på veggene, samt nye møbler til
radioutstyr etc. Det ser nå ganske presentabelt
ut i våre lokaler, men ennå savner vi en sofa på
oppholdsrommet, hi.
Tur til Munkholmen
Lørdag den 16. september blir det tur til
Munkholmen. Vi håper riktig mange møter
opp, gjerne sammen med XYLs etc, og vi ser
også gjerne at vi får besøk fra noen av våre
nabogrupper som vil være med oss til
Munkholmen.
Det blir avreise med båt (LA3WAA som
skipper) fra Skansen kl. 11.00 NT. (Parkeringsplasser er det ved Ferjekafeen.) Vi kjører så
mange turer som det trenges for å få fraktet
alle over, og vi vil stå standby på 145.400 og
145.675 MHz dersom noen har spørsmål.
Vi vil rigge opp et stort telt med radioutstyr
på HF, mens antenner vil bli rigget opp allerede
på fredagen.
Hver enkelt må ta med mat i form av grillmat etc, mens vi spanderer kaffe, brus og te til
de som vil ha. Vi vil også ordne med griller til

grillingen. Ta med sitteunderlag eller klappstol
ettersom vi skal oppholde oss utendørs.
Ettersom vi bor i Trøndelag, må vi ta et lite
forbehold om været. Blir det plaskregn og stiv
kuling, blir det utsettelse, men vi håper ikke så
blir tilfelle.
Skulle det derimot bli ekstra fint vær, vil
det også bli en liten sightseeing tur utover
fjorden til Mefjordsgrunnen hvor vi kan prøve
fiskelykken. Ta i såfall med fiskeutstyr.
Flere av gruppens medlemmer har allerede
meldt sin interesse, så møt opp på Skansen på
lørdag kl. 11.00, så skal vi gjøre vårt beste for
at turen skal bli en opplevelse.
Diverse
Ellers så har det vært rokkering i styret siden
sist. P.g.a mye reising, har LA4RKA/Bjørn
måttet frasi seg sekretærjobben, og LC5GAT/
Sigmund har stilt sporty opp og overtatt den
oppgaven.
Vi har også hatt en del dugnadsarbeid på
gruppen i forbindelse med renovering av
rotoren til HF-beamen, hvor bl.a meteret ikke
ville oppgi riktig beamretning, og i samme
anledning fikk vi også kappet litt trær og ryddet
opp på stedet.
Satellittutstyret er også ferdig til montering
og utprøving, - vi mangler bare noe å montere
power etc i.
LA2Ts hjemmeside har fått en ansiktsløftning etter at LA4YW/Liv tok over som
WEB-manager. Sidene er også oppdatert med
mye aktuell informasjon.
Vi kan ellers nevne at oppmøtet har vært
heller lavt på gruppemøtene siste halvår, mens
drop-in er mer populært enn noen sinne. Og
økonomien er bra, takket være et fint
overskudd etter NRRL-dagene.
LA3WAA/Tor,
nestleder.
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VHF/UHF REPEATERSTATUS I FOSEN
ved LA7FW - Tor Hoff
Vi har tidligere skissert en endring i repeaterdekning i Fosen. Nå begynner brikkene å
komme på plass, så det er passende med en ny orientering. Primærsaken har vært
etablering på Olsøyheia i Rissa. Avklaringer for de nye eierne har dratt ut. Bl.a. er
konsesjonstillatelsene fortsatt ikke mottatt, men de skal være “like rundt hjørnet”.
Planene er at stasjonen skal være i drift før snøen kommer!
Bilde av masta på Olsøyheia.

P&T har gitt Fosengruppen
tillatelse til å flytte RV 50 (R
1) fra Rusasetfjellet til
Olsøyheia. En ny repeater er
under bygging, og har
allerede vært på lufta!
Riktignok uten logikk, men
noen ildsjeler i Trondheimsgruppen,
LA2UHA,
LA5HIA og LA9QV, har tatt
på seg den biten.
I starten må vi kjøre med 2
antenner (separat Tx og Rx),
da cavitetfilterprosjektet
krever ganske mye innsats:
De filtrene som skal modifiseres er beregnet til ca 70
Mhz. Det medfører ganske
mye mekanisk arbeide, men
viljen er til stede hos LA9VX,
LA9QV og LA1UI.
Det “gamle” repeater-QTH
for R 1 på Rusasetfjellet, som
vi forøvrig eier selv, får status som lokalrepeater. P&T
har godkjent at vi får bruke
en “halvkanal-frekvens”. Det
er “policyen” for nye lokalrepeatere. Kanalen er RV 63,
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Bilde av hytta på Rusasetfjellet
og kallesignal LA9UR. (Ut-Trøndelag Repeater). Dens Tx frekvens er 145.7875 MHz.
Selve repeateren er “oppe og går”, selv om
logikken ikke er på plass ennå. Den ligger
foreløbig på arbeidsbenken for å tilpasses den
nye tranceiveren av typen STORNO CQF
612, som vi har standardisert oss på. Når den
er klar for utplassering, er antenne og filter bare
å koble til. Får vi en fin høst, vil vi få det travelt
med å få alt på plass.
RV 52 (R 2) LA6UR i Osen, har vært QRV
hele tiden. Den er fortsatt “tunghørt” de første
minuttene, men oppfører seg ellers pent. En
vedlikeholdstur er planlagt i høst. I skrivende
stund er imidlertid veien dit uframkommelig.
Det kraftige regnværet tidlig i august, gjorde
at bl.a. ei bru ble vasket bort.

går! Siden den ble montert for snart 6 år siden,
har intet besøk vært nødvendig!! Tranceiveren
er en ombygd SRA NMT mobiltelefon. Kjører
uten filter, og med to antenner!
LA7FW - Tor.

India på 10 og 50 MHz
Radioamatører i India har nå fått
tillatelse til å operere på 10 MHz, - fra
10.100 til 10.150 MHz.
De har også fått tillatelse til å operere
på to frekvenser på 50 MHz, - nemlig
50.350 og 50.500 MHz. Tillatelsen gjelder
fram til 31. desember i år.

RU 382 (RU 7) på Kopparen bare går og
5
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Kaldt, men moro
Ved LA9GY - Morten Antonsen
Det er utrolig gøy å sitte i “den andre enden” av en pileup. Både Bjørn (LA9IY)
og jeg Morten (LA9GY) har prøvd det flere ganger før. Men fra forholdsvis
utilgjengelige øyer og land. Da vi sist vinter fikk lyst til å dra på tur igjen,
sjekket vi kartet og DXCC-listen for enklere land. Ganske raskt dukket Svalbard
opp. Enkelt å komme dit, lisens har vi jo og best av alt; radio og antenner står
klar til bruk.
På Internet fant vi hjemmesiden til JW5E og
JW5NM. Mathias Bjerrang er i dag stort sett
identisk med radioamatørklubben på Svalbard.
Vår e-mail til Mathias ble besvart omgående
“..velkommen hit, jeg plukker dere opp på
flyplassen, dere bor i shack’n og dusjer på SASVoksen parabolantenne.
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hotellet...”.
Radioamatørklubben har lokaler i et gammelt
naust, noen steinkast unna resten av
bebyggelsen i Longyearbyen. Et rom med
radioutstyr og et litt større oppholdsrom. Etter
JW9IY - Bjørn på digitale moder.
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Svalbard Skiftestasjon.
en rask omvisning i Longyearbyen og innkjøp
av mat og drikke (drikke til priser fastlandsNorge bare kan drømme om) var det klart til å
slå på radioen.
Jeg startet på 15-meter. Ropte “CQ de
JW9GY” og derved var det i gang. Første svar
var fra UA3NBV. Så fulgte JS2XGS, DS3CPL,
et par JA’s og DU7MHA. To-tre JA’s igjen før
AI2C var i CT-loggen.
Det svarte folk fra alle retninger. Tre-fire
QSO’er i minuttet. Bjørn, nå JW9IY, koblet
opp sin medbragte rig og startet sin jakt på
satellitter.

Bjørn og jeg hadde bestemt oss for å delta i
CQWW WPX-testen. Godt uthvilte startet vi
opp som JW9G. Men hvor var condsen. Like
før testen startet, ble det stille. Utrolig stille.
Vi ropte og ropte, skiftet bånd og snudde
antennen. Det ble noen QSO’er første natten,
men de satt langt inne.
I stedet for WPX-test dro jeg på isbretur.
Under isbreen. En fantastisk opplevelse. Det
var trangt og mørkt der nede. Ingen tur for
den som lider av klaustrofobi eller bruker klær
større en XL.
Jeg hadde med fotoutstyret mitt. Tro det
eller ei, men kamerabagen kilte seg fast. Så
trangt var det.
7



Vinteren på Svalbard kan være kald, selv om
det var slutten av mars. Utpå natten var det så
kaldt, at ølboksene som sto lagret på gulvet var
mye kaldere enn de som sto i kjøleskapet.
Neste dag da Bjørn ropte CQ på et av HFbåndene, fikk han svar fra JW/DL3NRV.
Minutter etter sto tyskeren Joerg i døren med
ferdig utfylt QSL-kort.
Joerg traff vi igjen under vårt opphold i

Longyearbyen. Da ble det tid til en omfattende
presentasjon av området, samt besøk på
EISCAT (Svalbard Radar Site). Vi fikk også
en omvisning på Joergs arbeidssted, som besto
i fem-seks containere og 470 antenner. Han er
ansatt ved et tysk forskningsinstitutt og
registrerer ulike endringer i atmosfæren.
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JW9IY - Bjørn fryser.
Dag to av WPX-testen ble artigere. Det ble ca.
1400 QSO’er, de aller fleste fra søndag kveld.
Rett etter contesten lå hele Sør- og NordAmerika og ropte på oss.
“...booming signal...how many KW are
you running...?” Vi kjørte med 2-300 watt, og
en liten beam. Rapportene vi fikk var utrolige.
Og disiplinen i den enorme pileupen var
fantastisk.
W’s (og JA’s) kan å oppføre seg i en pileup.
Fire-fem dager ga god uttelling i loggen. 1400
QSO’er som JW8G, 1300 med JW9IY og
2400 som JW9GY. At Bjørn ikke fikk like
mange QSO’er som meg, skyldes at han
opererte en del med Hellschreiber og PSK31.
Samt på VHF og UHF.
For den som har lyst til å oppleve både Svalbard
og en skikkelig pileup, anbefales turen.
Har du Internet, kan du besøke http://
8

home.online.no/~antonsen . Trykk på JW9GY
så finner du mer info om turen. Vil du oppleve
de samme som oss, så bruk lenken til JW5E.
God tur og lykke til.
73 de Morten
LA9GY
Svalbard-støy?
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Diverse - Diverse - Diverse - Diverse - Diverse - Diverse - Diverse - Diverse - Diverse

OOOPS! Feil i ARRL DX
CW Contest logger!
Etter at alle loggene for ARRL DX CW
Contesten er blitt sjekket og resultatet har stått
på trykk i oktobernummeret av QST, viser det
seg nå at det har skjedd en stor glipp, og at
poengsummene er feil utregnet! Resultatene
har også stått på ARRLs hjemmeside, men ble
fjernet den 31. august.
Det som er skjedd, er at det har sneket seg
inn en feil i softwaren som benyttes til å
kryssjekke loggene med, slik at deltagerne fikk
færre multiplikatorer enn det de egentlig hadde
kjørt. I de Amerikanske loggene hadde
programmet konsekvent utelatt å telle den siste
multiplikatoren på hvert bånd, mens feilen for
resten av verden bestod i at flere distrikter var
slått sammen til et distrikt, noe som minsket
antall multiplikatorer betydelig. F.eks var de
kanadiske provinsene New Brunswick, Nova
Scotia og Prince Edvard Island slått sammen
til en multiplikator i stedet for tre.
Det er første gang ARRL har benyttet
akkurat dette programmet for å kryssjekke
logger med, og de var svært lei for alt oppstyret
som dette hadde avstedkommet. De forsikret
ellers om at alle feil ville bli rettet og at de
egentlige vinnerne ville få sine diplomer som
fortjent. Derimot ville det ikke bli trykket noen
korrigert resultatliste i QST, men en korrigert
liste ville bli lagt ut i PDF-format på ARRLs
hjemmeside for ”members only”.

de CB-lisensierte i USA om å få legalisert DXkjøringen ”over there”, men forslaget ble
nedstemt. Det ble atter slått fast at alle
kontakter over 250 km var ulovlige og
klassifisert som DX. Så vet vi det…

Canada ber om 5 WPM
Canada har nå bedt om å få senke sitt CWkrav til 5 WPM, eller 25 tegn per minutt,
framfor tidligere 12 WPM eller 60 tegn per
minutt. Begrunnelsen er trenden generelt i
verden i dag, hvor kravene til CW-ferdigheter
settes ned eller fjernes helt. I Norge vil CWkravet forsvinne helt i år 2003.
I samme åndedrett, ber de også om at den
teoretiske eksamen tilpasses i langt større grad
til dagens nivå, slik at den kan reflektere
trendene i kommunikasjonsformene til den
moderne radioamatør av i dag.

Også katter er moderne
Endelig har vi fått et bevis på at også katten
følger den tekniske utviklingen. Pus er sluttet
med levende mus og har gått over til datamus.
Katten under tilhørte LA7FW, så kanskje var
den bare miljøskadet?

DX-ing ulovlig for CBere
Det er en kjent sak at CB-lisensierte, eller
privatradio-lisensierte som vi kaller det, ikke
har lov å kjøre Dxing på 27 MHz. Nylig søkte
9
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JW9MB - MED “NOGO ATTÅT”
Ved LA9MB - Egil Steen

Utsikt utover havet fra Barentsburg.

Den som drar til Svalbard for å kjøre radio leier seg inn i gruppens klubbstasjon
JW5E - og blir der til det er tid for retur til heime-QTH - og er vel fornøyd
med det. XYL Anne Sofie og jeg har i mange år hatt ønske om å besøke vårt
nordligste “landområde” og hadde før avreisen klart definert hva vi ønsket å
oppleve i form av turer og omvisninger.
I slutten av juni dro vi så av sted med fly fra
Værnes med mellomlandinger i Bodø og
Tromsø. Innflygingen til Longyearbyen i
strålende vær med panoramautsikt over fjell,
fjorder og breer var i seg selv turen verdt, men
vi hadde utrolig mange og fine opplevelser i
vente.
Samme kveld var det grillaften ved havet - hvor
det ble servert deilig mat og drikke. Det var
stor stemning rundt grillen da “grillverten”
meget hemmelighetsfullt la ut kjøttstykker a
la biffer og spurte hva vi trodde det var?
Forslagene var mange, men de fleste gjettet
på selkjøtt, hvalross og andre arktiske dyreslag,
men ingen av delene stemte med den nydelig
tilberedte hvalbiffen som ble servert! Med godt
tilbehør - rødvin og øl - hadde vi en minneverdig aften ved havet! Neste dag hadde vi
bestilt “fossil-tur” - noe vi som amatørgeologer
hadde sett fram til med stor interesse.
Nede på kaia ble vi dresset opp med
overlevingsdrakter og dro av sted i gummibåt
med en skikkelig stor påhengsmotor. Turen
10

innover Isfjorden til Karolinebukta tok ca 1
time og var til dels en “rystende” opplevelse.
Der gikk vi på land og startet letingen etter
dyre- og plantefossiler - som vi etter som tida
gikk fikk mange fine eksemplarer av. At en kan
finne fossiler av dyr og planter som aldri har
kunnet leve i arktiske strøk, skyldes den enkle
forklaring at Svalbard for noen millioner år
siden lå på samme breddegrad som Frankrike
før separasjonen skjedde. Vel vi fikk i alle fall
noen kilo ekstra bagasje til heimturen!
Neste dag gikk turen med båt til den russiske
Karolinebukta - fossiltur i Isfjorden.
Anne-Sofie i “stor redningsdrakt”
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kolonien i Barentsburg hvor nye opplevelser
ventet. Undervegs stanset vi ved en isbre og
en av mannskapet ombord hoppet til sjøs i
overlevingsdrakt. Han skulle hente isbiter til
whiskyen! Derpå ble det servert whisky on the
rocks som smakte fortreffelig!
Inntrykket fra besøket i Barentsburg var
stort sett sammenfallende med et tidligere
besøk i Murmansk for noen år siden.
Forfallet skrek imot oss, infrastruktur og
transportmidler var totalt utslitt, bebyggelsen
likeså, men gjestfriheten og salgsviljen var på
topp.
Noe som fortjener hederlig omtale var Pomormuseet som alene var turen verdt. Her var det
så mye å studere at tiden ble i korteste laget.
Bl.a. var det en gedigen samling av mineraler
og fossiler funnet over hele øygruppen historisk tilbakeblikk i form av utstyr og
bekledning, utstoppede dyr, ja til og med
skjelettet av en dinosaur!
Med på denne turen var også to krigsveteraner
som var ombord i et marinefartøy som ble
senket av tyskerne under krigen. De skulle være
med og påvise stedet hvor senkingen av fartøyet
fant sted - hvilket de gjorde noen dager senere.
Ettermiddagen og kvelden ble det tid til å kjøre
litt radio - og spenningen var stor om hvorvidt
forholdene var brukbare.
Skip’en til Trondheim var på langt nær gode men i alle fall 12 av gruppens medlemmer kom
i loggen, noen på CW og noen på SSB. Flere
ble også kjørt på begge modes. Et 30-talls
QSO’er ble kjørt fra JW5E’s gruppestasjon
med takk til Mathias - JW5NM.
Neste morgen ble vi hentet på hotellet og kjørt
til en hundegård som hadde 64 hunder av
riktig rase til bruk i arktiske strøk. 32 av disse
ble lastet opp i et portabelt “hundehus” - og
det bar av sted innover mot en

forskningsstasjon som lå ca 500 meter over
havet. Den var lett synlig med sine enorme
antenner rettet “skyways”. Her startet vi en alle
tiders sledetur med fem sleder opp i fjellene til
ca 900 meters h.o.h.

Portabelt hundehus, - bikkjene gjøres
klar til tur.
Med sol fra klar himmel, fint føre og en
panoramautsikt som bare Svalbard kan
oppvise, dro vi innover fjellene. Undervegs
hadde vi matpause hvor vi satt og riktig koset
oss i sola. Som “førstereisgutt” på sledemeiene
var dette et spesielt flott minne å ta med seg.
De 7 bikkjene i tauene foran sleden oppførte
seg nesten eksemplarisk!
Klar til start på sledetur med 32 hunder.

Det ble også tid til å se seg rundt i Longyearbyen hvor vi besøkte kirka, museet og galleriet
i Nybyen - noen kilometer fra hotellet hvor vi
bodde.
Et besøk på Svalbard uten å ha besøkt en
kullgruve ville vært uhørt - selv om vi fra før
11
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hadde vært nede i en av verdens største “The
Big Pit” i Wales for noen år siden. Gruve 3 er
gjort til mueseumsgruve - og vi hadde en fin
omvisning av en tidligere gruvearbeider, som
tok oss med 500 meter inn i gruva. Her kunne
vi få grave kull inne på “strossa” og fikk en
skikkelig innføring om liv og røre ved en
gruvearbeiders forskjellige gjøremål og
arbeidsliv.
Vi fikk også se hvor “sedbanken” var plassert,
d.v.s. hvelvet hvor frø fra de forskjelligste
nordiske kornsorter og planter er oppbevart - i
tilfelle det skulle bli slike radioaktive utslipp at
alt liv i planteverdenen forsvant. Her ligger det
reserver nok til å starte på nytt - om det skulle
bli nødvendig. Temperaturen i gruva er
konstant på minus 4 grader.
Vi var vel i utgangspunktet litt skeptiske til
hvordan vær vi ville oppleve under vårt ukelange opphold - men bortsett fra noen
smådrypp fra oven den første kvelden, hadde

Vi etterlyser gamle bilder!
LA9GY/Morten og LA4YW/Liv har i samarbeid påtatt seg å samle inn kopier av gamle
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Barentsburg trapp fra kaia og
opp til byen, - 167 trinn, - puh!
vi sol døgnet rundt. Herlig! Foto og videofilm
vil for fremtiden vise våre gitte påstander!
-nimb

bilder i forbindelse med gruppens virke
gjennom tidene, og etterhvert å få dem samlet
på CD-plater. Vi vil derfor oppmuntre alle
gruppens medlemmer om å ta en titt i sine
bildealbum og se om de har
noen bilder de kan låne ut til
oss, slik at vi kan få tatt en
kopi.
I første omgang er det
gamle bilder vi er på utkikk
etter, - bilder som vi snart ikke
vet hvem som er avbildet på,
- slik som bildet ved siden av.
Bildet ved siden av skal
være av LA7VB Johan
Pedersen, Sivert Rognes,
Stovik, mann fra jernbanen
og LA1GA Bjørn Rørholt,
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Australia har nå
mistet frekvenser
Den 1. august i år fikk radioamatørene i
Australia tilsendt et informasjonsskriv om at
de nå ikke lenger hadde tillatelse til å operere
på en rekke frekvenser.
Frekvenssegmentene som var blitt fratatt
dem var 2302 – 2400 MHz, samt følgende
frekvenser på 9 cm: 3.425 - 3.4425 GHz og
3.475 - 3.4925 GHz, samt 3.4425 - 3.475
GHz og 3.5425 - 3.575 GHz.
Dette tapet må nødvendigvis betyr en
revisjon av 9 cm frekvensplanen i Australia, og
mest savnes frekvensen rundt 3456 MHz som
var et segment for svake signaler. Dette
segmentet er nå flyttet til 3400 MHz som er
det samme som brukes i IARU Region I.
Også AmatørTV og andre bredbånds

men vi vet ikke hvam som er hvem eller hvem
de øvrige er. Er det noen som vet det?
Så denne oppgaven med å forsøke å få
samlet mest mulig gamle bilder er igrunnen
todelt:
1: Oppspore og ta vare på det som ennå
finnes av gamle bilder fra Trondheimsgruppens
historie.
2: Finne ut hvem som er avbildet på de
ulike bildene vi klarer å oppspore, og i hvilken
sammenheng bildet ble tatt.
Men til dette trenger vi medlemmenes
hjelp. Har du bilder liggende av radioamatører
eller bilder i tilknytning til amatørradio
innenfor Trondheimsgruppen, er det bare å ta
kontakt med LA9GY eller LA4YW. De lover å
ta pent vare på bildene til de er behørig kopiert
og tilbakelevert til eier.

segmenter er flyttet, og den nye 9 cm
båndplanen vil bli trykket i «Callbook 2001».
Endringene er kommet etter at Australske
myndigheter auksjonerte bort en del frekvenser
som gikk til ”Wireless Local Loop networks”.
De skal bruke frekvensene til et nytt WLLsystem for høyhastighets internetbruk.
(Systemet er nokså identisk med ADSL på HF
som ble omtalt i QSP nr. 1-2000 og som
Telenor nå introduserer.)

Vil du bestille bilde av
arrangementskomiteen
for NRRL-dagene?
Enkelte av gruppens medlemmer har etterlyst
en kopi i farger av det bildet som står på
midtsidene i Programheftet for NRRL-dagene,
- se liten kopi under. Bildet ble tatt av LA9GY/
Morten etter et møte i arrangementskomiteen
på Scandic Hotel.
For tiden undersøker vi priser på kopiering
av dette bildet til A4-format i farger, og har
fått et tilbud på ca kr. 185,- per stk dersom vi
bestiller minst 8 bilder. Men vi vil undersøke
flere og evt rimeligere muligheter.
De som evt er interessert i en kopi av bildet,
må ta kontakt med LA4YW/Liv snarest.

13
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Frekvensband for repeatere på
10m, 6m, 2m, 70cm og 23cm
10 meter
IARU CH
KW-1
KW-2
KW-3

INPUT FREQ
29.560 MHz
29.570 MHz
29.580 MHz

6 meter
IARU CH
RF81
RF83
RF85
RF87
RF89
RF91
RF93
RF95

INPUT FREQ
51.210 MHz
51.230 MHz
51.250 MHz
51.270 MHz
51.290 MHz
51.310 MHz
51.330 MHz
51.350 MHz

2 meter
CHAN
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
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IARU CH
RV48
RV49
RV50
RV51
RV52
RV53
RV54
RV55
RV56
RV57
RV58
RV59
RV60
RV61
RV62
RV63

OUTPUT FREQ
29.660 MHz
29.670 MHz
29.680 MHz

OUTPUT FREQ
51.810 MHz
51.830 MHz
51.850 MHz
51.870 MHz
51.890 MHz
51.910 MHz
51.930 MHz
51.950 MHz

INPUT FREQ
145.0000 MHz
145.0125 MHz
145.0250 MHz
145.0375 MHz
145.0500 MHz
145.0625 MHz
145.0750 MHz
145.0875 MHz
145.1000 MHz
145.1125 MHz
145.1250 MHz
145.1375 MHz
145.1500 MHz
145.1625 MHz
145.1750 MHz
145.1875 MHz

OUTPUT FREQ
145.6000 MHz
145.6125 MHz
145.6250 MHz
145.6375 MHz
145.6500 MHz
145.6625 MHz
145.6750 MHz
145.6875 MHz
145.7000 MHz
145.7125 MHz
145.7250 MHz
145.7375 MHz
145.7500 MHz
145.7625 MHz
145.7750 MHz
145.7875 MHz
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70 cm
CHAN
RU0
RU1
RU2
RU3
RU4
RU5
RU6
RU7
RU8
RU9
RU10
RU11
RU12
RU13
RU14
RU15

IARU
RU368
RU370
RU372
RU374
RU376
RU378
RU380
RU382
RU384
RU386
RU388
RU390
RU392
RU394
RU396
RU398

23 cm
IARU ch.
RM0
RM1
RM2
RM3
RM4
RM5
RM6
RM7
RM8
RM9
RM10
RM11
RM12
RM13
RM14
RM15
RM16
RM17
RM18
RM19

CHINPUT FREQ
433.000 MHz
433.025 MHz
433.050 MHz
433.075 MHz
433.100 MHz
433.125 MHz
433.150 MHz
433.175 MHz
433.200 MHz
433.225 MHz
433.250 MHz
433.275 MHz
433.300 MHz
433.325 MHz
433.350 MHz
433.375 MHz

INPUT FREQ
1291.000 MHz
1291.025 MHz
1291.050 MHz
1291.075 MHz
1291.100 MHz
1291.125 MHz
1291.150 MHz
1291.175 MHz
1291.200 MHz
1291.225 MHz
1291.250 MHz
1291.275 MHz
1291.300 MHz
1291.325 MHz
1291.350 MHz
1291.375 MHz
1291.400 MHz
1291.425 MHz
1291.450 MHz
1291.475 MHz

OUTPUTFREQ
434.600 MHz
434.625 MHz
434.650 MHz
434.675 MHz
434.700 MHz
434.725 MHz
434.750 MHz
434.775 MHz
434.800 MHz
434.825 MHz
434.850 MHz
434.875 MHz
434.900 MHz
434.925 MHz
434.950 MHz
434.975 MHz

OUTPUT FREQ
1297.000 MHz
1297.025 MHz
1297.050 MHz
1297.075 MHz
1297.100 MHz
1297.125 MHz
1297.150 MHz
1297.175 MHz
1297.200 MHz
1297.225 MHz
1297.250 MHz
1297.275 MHz
1297.300 MHz
1297.325 MHz
1297.350 MHz
1297.375 MHz
1297.400 MHz
1297.425 MHz
1297.450 MHz
1297.475 MHz
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Repeatere i Midt-Norge
2 meter Repeatere
Kanal CALL
RV50 LA8FR

QTH
Fosen, Olsøyheia

LOC
JP53CQ

ANT.
MASL
570

RV52 LA6MR
RV52 LA6UR

Ålesund, Valderøyfjellet
Osen,Gjeltheia

JP32BM
JP54GG

243
519

RV54 LA5TR
RV54 LA7MR

Stjørdal, Forbordfjell
Mo, Veten i Hemnes

JP53KM
JP66UE

590
709

RV56 LA7RR
RV56 LA8VR

S.Trøndelag, Bringen
Mosjøen, Vardefjell

JP53NB
JP65PV

1042
653

RV58 LA6AR
RV58 LA9SR

Sandnessjøen
S. Sunnmøre, Gurskøy

JP65GX
JP22VG

70
615

RV60 LA8TR

S.Trøndelag, Ruten

JP43NE

1040

RV62 LA7NR
RV62 LA8MR
RV62 LA9FR

Namsos, Hemna
Molde, Tusten
Fauske, Klettkoven

JP54OJ
JP32PS
JP77ME

735
665
808

RV63 LA9UR

Fosen, Rusasetfjellet

JP43UR

247

Kanal CALL QTH
RU374 LA7TR Stjørdal, Forbordsfjell

LOC.
JP53KM

ANT.
MASL
592

REM.

RU382 LA8UR Fosen, Kopparen

JP43UT

476

DTMF *3

RU384 LA7SR Sandefjord, Jorstøyp
RU384 LA9VR Hamar, Bangsberget

JO49XE
JP50KT

312
486

DTMF *8
DTMF *6 QRT

REM.

QRT

70 cm Repeatere

FM-Linker
FREQ. CALL
145,425 LA7JR
145,450 LA8JR
145,475 LA8IR

QTH
Inntrøndelag, Geitfjellet
Inntrøndelag, Marstein
Inntrøndelag, —

LOCATOR
JP64DJ
JP53SU
—

MASL
500
442
—

REM.
Planlagt

(Endringer eller feil i lista? Send oppdatering til: la9aha@online.no)
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TV-reklame for amatørradio
International Television Association i San
Fransisco har nå laget et 30 sekunders innslag
om amatørradio myntet på rekruttering av
unge mennesker. ITVA har tidligere laget slike
små filmklipp for ulike veldedige-, eller
nonprofit organisasjoner som har hatt
problemer med rekrutteringen, og i år ble det
radioamatørenes tur.
I innslaget ble det fokusert på to
hovedkategorier som kunne lokke unge
potensielle til hobbien, nemlig høy teknologi

og katastrofehjelp. De ønsket å vise fram unge
mennesker som kommuniserte ved hjelp av
håndapparater og høy teknologi i et
katastrofeområde, mens det ble spilt rockmusikk i bakgrunnen, og påpekt at amatører
kan snakke med hverandre over hele verden.
Det ble vist simulerte effekter som
jordskjelv og eksplosjoner, - hvor ting begynte
å skjelve og lys flashet opp mens det gikk ut et
rop om hjelp. En ung kvinnelig amatør grep
sitt håndapparat og bad så om assistanse. En
hurtigversjon av filmen kan sees på Internet:
http://www.itvasf.com
17
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Før NRRL-dagene, - nå i ettertid!
Oppunder juletider i fjor ble det klart at Trondheimsgruppen skulle få arrangere
NRRL-dagene 2000 i stedet for Romeriksgruppen som ikke kunne ta
arrangementet likevel. Dermed var snøballen i gang, og den har rullet trutt og
stadig helt fram til NRRL-dagen gikk av stabelen fra 18. til 20. august i år.
Tiden var utrolig knapp for et så stort
arrangement, så da vi satte ned en hovedkomite
for NRRL-dagene, var det med spenning vi
undret om ville klare alt tilfredsstillende.
På sitt første møte i hovedkomiteen, som bestod
av LA3WAA, LA1UI, LA4CKA, LA4RKA,
LA4YW og LA9MB, ble det satt ned en rekke
underkomiteer som skulle få ansvar for hvert
sitt område, og vi begynte å ringe rundt for å
få frivillige til å stille opp i de ulike komiteene.
Velviljen har heldigvis vært stor fra alle, så til
sammen har det vært med mellom 20-30
medlemmer i planleggingen og under selve
arrangementet. Kanskje ikke så rart at vi har
fått så mye positiv tilbakemelding etter
arrangementet, men jammen har det vært mye
slit, spesielt for noen få. Følgende komiteer ble
opprettet:
Komiteer
Hovedkomité
Innkvartering
Program
Media/PR
Utlodning
Info/Innlosing
Utstilling
Hamfest
Ledsagerutflukt
Generalforsamling
NM i RPO
Øvrige møter/arr.
Evt. andre arr.
18

Ansvarlig
LA3WAA
LA1UI
LA4YW
LA9GY
LA7RJ/ LA4RKA
LA8CD
LA9GV
LA9MB
LA7JBA
LA4CKA
LA1NC
LA8GE
LA8GE

Innkvartering: Dette var definitivt komiteen
for sekretæriatet hvor LA1UI var ansvarlig
sammen med LA4CKA, LA8GE og LA9TK.
De hadde ansvar for alle på-meldinger, holdt
styr på romfordelingen, ajourføre deltagerlister,
plukket ut deltakerne til RPO, holdt regnskap
over alle inn- og utgifter, laget deltagermapper,
holdt NRRLs kontor oppdatert etc. De rigget
også opp alt utstyret vi trengte i sekretæriatet,
og satt vakt i ”skranken” mens all innsjekk
pågikk.
Program: LA4YW hadde ansvaret for å
ajourføre ”kokeboka” under planleggingsperioden. Kokeboka fikk vi utlevert fra
kontoret, og skulle være en guide for oss i
planleggingen av arrangementet. Hun var også
ansvarlig for den info som til enhver tid skulle
publiseres i Amatørradio, og å lage
programheftet som skulle vedlegges alle
deltagermapper.
Media/PR: LA9GY og LA8GK var ansvarlig
for denne komiteen som dessverre ga heller
liten uttelling som forventet. Det eneste som
var litt av interesse for media, var NM i RPO
hvor det dukket opp en journalist og en fotograf
fra Adresseavisa. LA4YW la ut info om NRRLdagene på Internet.
Utlodning: LA7RJ var ansvarlig for denne
komiteen sammen med LA4RKA, LA9TK,
Raynold og LB6CE. Etter hvert fikk LA7RJ
så mye annet å holde på med at LA4RKA tok
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over. Dette viste seg å bli den komiteen som
det ble knyttet mest spenning til, da hele
økonomien stod og falt på hvor mye lodder vi
fikk solgt. Loddene fikk vi trykket gratis mot å
reklamere for firmaet på loddene, og det ble
trykket 5000 lodder. Gevinster fikk vi mye av,
og det ble solgt lodder for vel 20.000,- kroner,
noe som var litt over det vi hadde håpet på.
Mye av æren for det skal LA4RKAha, sammen
aale de andre loddselgerne, - og ikke minst de
ivrige loddkjøperne.
Info og innlosing av mobile stasjoner:
LA8CD, LA8LA og LA4IC tok seg av å lose
alle besøkende riktig frem til hotellet. Ved hjelp
av VHF og HF ga de opplysninger om veivalg
til hotellet, parkering, overnattings-alternativ,
rigget opp HF på hotellet for QST-LA
utsending søndagen (som dessverre ble avlyst)
etc.

Ham-festen: Her var LA9MB selvskreven sjef,
med hjelp av LA4CKA og LB9YD. De satte
opp meny i samarbeid med hotellet, skaffet
toastmaster, organiserte bordtaler, inviterte
gjester, ordnet med musikk/orkester, avtalte alt
angående utdeling av Den Gyldne Nøkkels
Orden, ordnet med sanger og annen
underholdning m.m. Som vi vet er Hamfesten
under NRRL-dagene en langdryg affære som
mange synes blir for lang. I år ble det kjørt et
meget stramt opplegg som gjorde at Hamfesten
var overstått etter bare 2,5 time. Mye av dette
kan vi nok takke effektiviteten på hotellkjøkkenet for.



Utstilling av radioamatørutstyr: LA9GV, med
LA3VAA som bisitter, ordnet alt som hadde

med utstillingen å gjøre. Han tok kontakt med
utstillere rundt om i Norge, avtalte priser,
ordnet med plass til disse på utstillingen, samt
antenner til utstillere, laget kart over utstillingsområdet og så til at alle gevinstene fra
utstillerne ankom som avtalt. De fleste
utstillerne valgte nemlig å gi gaver i form av
gevinster framfor å betale for utstillingsplassen..

LA7JO - Stig og LA6HF - Brynjulf sjekker inn hos LA8GE - Karl Georg.
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Ledsagerutflukt: LA7JBAordnet med busstur
for ledsagere som ikke deltok på generalforsamlingen, med innlagt sightseeing til
Granåsen skisenter, Utsikten, Domkirken og
Ringve Museum. Det møtte i alt opp 17
deltagere, - noe som var over forventet, og alle
så ut til å være fornøyd med rundturen.
Generalforsamlingen: Her var det mye som
skulle klaffe, og ettersom LA4CKA var
lommekjent på hotellet etter å ha jobbet der i
mange år, så fikk han ansvaret for denne
komiteen. Men det var mange medhjelpere her
bl.a LA3VAA, LA4IC, LA4RKA, LA5OJA,
LA7ZH, LA7JBA, LA9PX, LA9TK, Raynold,
LB6CE, LB9YD, LC5GAT og LC5HAT. Mye
skulle klaffe, og mye måtte ordnes på forhånd
slik som tellemaskin for stemmesedler,
regnemaskiner etc. Det meste gikk på skinner,
med mikrofoner, opptak av alle innlegg og
replikker, referenter og opptelling av
stemmesedler under valget. I pausen under GF
ble det servert noe å bite i.
NM i RPO: LA1NC hadde ansvaret for RPO,
og sammen med LA4RKA, LA5OJA, LA6BF,
LA9MB, LB9YD og LC7XAT ble det lagt opp
løype på forhånd. Under selv løpet fikk de også
bistand fra LA2QDA fra Oslo. Her måtte det
skaffes startnummer og start/målflagg, rever ble
lånt fra NRRL, og kart ble også skaffet samt
tidtakingsutstyr. Som premier fikk hver enkelt
vinner en Tronhjemsrose i messing på 9,4 cm i
diameter. De fleste hjelperne her måtte ligge
ute i terrenget som rev i regnet…
Andre møte/arrangementer: LA8GE hadde
ansvaret for alt som hadde med gruppekontaktmøtet, temamøtene, HQ-møtet, ordne
med avtale for lisensprøve etc, samt å stå for
grillkveld etc.
Flere av de over nevnte komiteer måtte
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nødvendigvis samarbeide en del da temaene
ofte gikk i hverandre. Den eneste komiteen som
trampet litt i salaten og gikk inn på andre
komiteers område var vel hovedkomiteen, hi.
Men det var til tider nødvendig, og til andre
tider ble de bare litt overivrige. Men alle viste
en stor grad av overbærenhet overfor hverandre,
da vi alle jo var i samme båt.
Vi har fått mange lovord etter dette
arrangementet, og negative bemerkninger har
vært en saga blott. Samarbeidet med hotellet
var utrolig godt ettersom vi hadde LA4CKA
til å ta seg av den siden av saken, - og jeg vil
nok hevde at LA4CKA har mye av æren for at
ting gikk så glatt under arrangementet.
Jeg tror alle kan være fornøyd med innsatsen,
- den ga en pen slump penger i kassa, og den
var absolutt vår gruppe verdig! Men mange
håper sikkert at det blir lenge til neste gang...
LA4YW - Liv

KlippetfraInternet
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NRRL-dagene 2000 i Trondheim
Trekningsliste
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Artikkel
Gevinstgiver
10 m teleskopmast i glassfiber
LA7IJA
Trykking av 500 QSL-kort
Det Lille Trykkeri
Kenwood håndapparat TH22E
Permo
ICOM håndapparat IC T2E
Permo
ALINCO håndapparat DJV5E
dualb. m/FM BC-mott.
North Sea Innov.
ALINCO håndapparat DJC-1
Multi-COM
Motorola mobiltelefon M-3888
GSM dualband
Myhr Comm.
“Ekstrapilot” for registrering av fart
og bensinforbruk i bil .
CD Bildeler
“Ekstrapilot” for registrering av fart
og bensinforbruk i bil .
CD Bildeler
Sett med skrutrekkere
Albert E. Olsen
Sett med skrutrekkere
Albert E. Olsen
Sett med skrutrekkere
Albert E. Olsen
Bosch Akkudrill
Byggern
Varmeovn (vifte)
Byggern
Sett med miniatyrskrutrekkere
Byggern
Weekend-opphold for 2
Scandic Hotells
Julebord for 2 på Scandic Hotell Tr.h.
Scandic Hotells
Halogen arbeidslampe
Håba AS
Vekkeklokke
Håba AS
Vekkeklokke
Håba AS
“Radiomottaker ”Mark” (MB, KB, FM)” Håba AS
Gavekort på kr.200,Bunnpris
Fruktkurv
Mega Moholt
Ryggsekk med stor mageveske
Branntekn. Consult
Antenne G5RV
Multi-COM
T7F 19200 PS 70cm tranceiver byggesett LAPRG
YAM modem byggesett
LAPRG
Great Star Multiverktøy
Branntekn. Consult
Overspenningsvern
Branntekn. Consult
Sjakkbrett
Adresseavisen
Sjakkbrett
Adresseavisen
2 Musikkassetter
2 Musikkassetter

Lodd
2827
2550
3220
3167

Signatur/navn
LA4KF-xyl
LA8QX
LA6LE
LA1KP

Hentet
x
x
x

1711 Lillemor Strøm x
3107 LA2ZAA
x
2377 Hanna Pedersen
1144 LA8NC
2440
2237
3112
1450
2347
2102
2234
2055
2046
1310
1541
3174
3059
2790
1566
2333
3135
3052
2727
2533
2952
2751
2377
1182
2065

x

LA7WCA
x
LA1NC
x
LC3DAT
x
Mariann Kjønnøx
LA1CN
x
LA4RAA
x
Helene Johansen
LA5WJA
x
Jan Ole Ofstad
Silje Engan
LB9YD
x
A-L Gaardsø
x
LA2QDA
x
LA9RIA
A-L Gaardsø
x
LA9JK
x
LA4CM
x
LA8LA
x
LA1CN
x
O.H. Slåttelid
LA1HG
LA4XKA
x
Hanna Pedersen
LA4UM
Reidun Løvlie x

21

QSPTrøndelag 2-2000

NRRL-dagene 2000 i Trondheim
Uformelle notater fra NRRLs generalforsamling og
NRRL-dagene 18 - 20 august 2000 i Trondheim ved
NRRLs QST-LA koordinator LA5BBA Kåre.
Foto LA9GY Morten.
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ANNE-LISE FIKK NORGES VELs MEDALJE FOR LANG OG TRO TJENESTE
GJENNOM 33 ÅR FOR NRRL.
NRRLs NYE PRESIDENT ER LA2RR OLE GARPESTAD !
TEMAMØTER FREDAG 18/8:
Kl. 15.00 - 16.00 hadde VHF-seksjonen
temamøte (15 til stede) der LA4XGA Geir
snakket om aurora-kjøring.
Deltagelse i tester er viktig og gruppene
minnes om å legge forholdene til rette for at
flere kan delta. For LC-amatørene må
gruppene tenke over eks. om gruppestasjonen
er all-mode ?
Kl. 16.00 - 17.00 hadde HF-seksjonen sitt
temamøte (16 til stede) ledet av LA4LN Tom
Victor. Først hadde HF Contest Manager
LA9HW en gjennomgang av norske contester,

og røpet til slutt at det blir norsk aktivitet fra
VP5L i CQWW i høst! LA4LN tok opp
aktuelle IARU-saker som 40 m og mulig nytt
bånd på 60 m. Til slutt demonstrerte han en
del ny programvare ved hjelp av PC og
videoprosjektør.
Kl. 17.00 - 19.00 hadde nødsambandsseksjonen møte (22 til stede) der
redningsinspektør Stein J. Solberg fra
Hovedredningssentralen sør-Norge var gjest og
presentatør.
Solberg var tydelig impornert over hva
NRRL klarte å etablere av ressurser til Y2Ksambandet og dette ga han klart uttrykk for.

LA4LN Tom Victor under HF-seksjonens møte på fredagen.
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Etter nødsambands møtet på fredagen, Solberg t.v og LA5BBA t.h.

Solberg startet med å gi en fyldig fremstilling av hvordan redningstjenesten er
organisert i Norge, og når NRRL også er
medlem av denne via FORF, så er det viktig at
NRRLs grupper og medlemmer er kjent med
oppbyggingen.
Etter dette presenterte han sitt syn på
bakgrunnen for oppdraget, så gjennomføringen som han var meget fornøyd med og
videre “hva med fremtiden”.
Solberg bygger opp sin evaluering med
punktene:
- Bakgrunn
-Prosessen
- Gjennomføringen
- Lærte vi noe ?
- Neste gang, når er det ?
- Veien videre, er det noen ?
- Hva er mulighetene og hindringer ?
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Solberg legger vekt på at dette ikke bør bli siste
gangen NRRLs grupper og medlemmer er
deltagende i den totale redningstjeneste, men
han presiserer også at dette forplikter gruppene
med organisering og planer for beredskap.
Tiden går fort i godt selskap, så dette møtet
fortsetter søndag i tiden kl. 10.00 - 11.30 der
særlig de to siste punktene på agenda blir
utdypet.
LA5BBA Kåre takket HRS og Solberg for
oppdraget ved nyttårsskiftet, men en særlig takk
til gruppene og den enkelte radioamatør som
deltok.
LA5BBA vil lage et mere fyldig referat som
er ment å trykke i NRRLs medlemsblad
“Amatørradio”.
NRRLs Generalforsamling lørdag 19/8:
President LA4LN Tom Victor ønsket alle
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velkommen der våre gjester denne gangen er
Trondheims varaordfører Liv Sandven,
overingeniør Trond Olsen fra PT,
redningsinspektør Stein J. Solberg fra
Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) og
koordinator mellom DARC og Skandinavia,
DL3LAE Hanjo fra den Tyske radioamatørorganisasjonen.
Det var 92 stemmeberettige idet forhandlingene startet. Først ble listen over de 28
medlemmene som hadde gått bort siden forrige
generalforsamling opplest og minnet med ett
minutts stillhet.
Trondheims varaordfører ønsket velkommen
til byen og lykke til med arrangementet.
Forsamlingen godkjente innkallingen til møtet,
og godkjente LA8GE og LA5OJA som

referenter, og LA9HW og LA9NGA som
underskrivere av protokollen. Som møteleder
godkjente forsamlingen Presidenten LA4LN.
Første viktige sak var hovedstyrets forslag på
at LA5QK Alf blir æresmedlem av NRRL, og
dette ble vedtatt med varme hilsener til Alf.
Hans sønn LA9HW Jan mottok æresbevisningen og hilsner til Alf. I tillegg ble det laget
en hilsningsplakat med alle delegatenes
personlige kallesignal og navn. Blomsterhilsen
er også underveis.
Hovedstyrets beretning, momenter til noen av
hovedpunktene:
Post- og teletilsynet ved overingeniør Trond
Olsen hilste generalforsamlingen og varslet
desverre at alle signaler viser at det formelle
kravet til morse kan forsvinne i år 2003.
Trond hadde også denne gangen et “ess” i

Trondheims varaordfører ønsket velkommen til byen og lykke til med arrangementet.
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ermen idet han melder at PT tillater
nødsambandstrafikk og øvelser for dette på
frekvensene 5410 kHz og 5420 kHz med inntil
100 watt. Radiodagbok MÅ føres.
Hovedredningssentralen ved redningsinspektør
Stein J. Solberg hilste NRRL og takket hjertelig
for innsatsen ved nyttårssambandet. Stein
hadde også et “ess” i ermen, idet han ga NRRL
beskjed om at hvis vi oppretter PACTOR II
samband mellom Hovedredningssentralene i
år 2000, så får NRRL tildelt kr. 30.000 ekstra
til nødsambandsfondet i år !
Stein takket spesielt sambandskoordinator
LA2PIAPetter fra Sandnes- og Jærengruppen
og sambandsansvarlige for NRRL LA8QX Jan
og LA5BBA Kåre for god kontakt over tid, og
han overrakte HRS sine slips og mansjettknapper med HRS-emblem.
Koordinator for de skandinaviske radioamatørorganisasjoner og DARC, DL3LAE Hanjo
fremhevet betydningen av samarbeide innen
landene i våre interesseområder.
RPO der LA6XI Knut takker RPO-gjengen

for interessen og fremhever LA8FCA og
LA2QDA for alltid positiv respons i
arrangementer.
I en pause mellom valgene foretok HFseksjonen premieutdeling ved LA9HW Jan, og
resultatene har stått i “AMATØRRADIO”.
Læærebokkomiteen ved LA9NGA Jon
etterlyste flere innspill om lææreboka ifølge den
henstilling som står i “AMATØRRADIO” 6/
2000.
SAKER:
Regnskapet ble vedtatt mot en stemme etter at
et forslag fra LA1UW om ompostering ble
vedtatt (65 ja, 10 nei, 8 blanke): Udisponert
overskudd på 24.031 kr. ble vedtatt flyttet til
redkrutteringsfondet. Hovedstyrets forslag til
budsjett og uendret kontingent ble vedtatt.
Forslag B fra Hovedstyret om nedleggelse av
Organisasjonskomitéen ble vedtatt med 66
stemmer ja, 22 nei og 3 blanke.

LA8GE Karl Georg og LA5OJA Synnøve ble valgt til referenter under GF.
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NRRLs nye president, LA2RR Ole Garpestad med noen fra det nye HQ.

VALG:

Valg på styremedlemmer:
LA3JT Thorleif 83 stemmer valgt for 2 år
LA9IL Jan
57 stemmer valgt for 2 år
LA6OP Sindre 51 stemmer valgt for 2 år
LA1ZH Victor 31 stemmer valgt for ett år

Dette er alltid spennende, og det tilkom flere
kandidater enn de som var presentert i “AR”.
LA1KP Qivind presenterte lista og ledet
valgene.

Valg på varamedlemmer:
LA2PIA Petter 57 stemmer
LA2QDA Oddvar 54 stemmer
LA5HE Ragnar 32 stemmer

NRRLs nye president ble LA2RR Ole, og dette
ble ganske udramatisk, idet “motkandidat”
LA3JT Thorleif gikk på talerstolen og ga
beskjed om at også han ville stemme på Ole !
Det var dermed EN kandidat, og han ble valgt
ved akklamasjon.

Ny valgkomité:
LA1KP Øivind formann
LA6XI
Knut
LA9HW Jan
LA1UI Ottar
varamedlem

Forslag C fra LAØBY om utgivelse av
“Amatørradio” annenhver måned ble nedstemt
med 89 stemmer nei, 2 ja.

NRRLs styremedlemmer økte også i antall
kandidater, og LA3JT Thorleif var villig til å
stille der også.

Innimellom valgene ble det foretatt premiering etter NM i RPO:
LA1NC ga oss noe historikk fra tidlig 50-tall
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LA6KCASvein, som er redaktør forAmatørradio, ble norgesmeste i RPO, og vant også
klasse senior herrer. Her mottar han sin vandrepokal og Tronhjemsrose fra LA6XI Knut.
RPO (revejakt) og kunne utrope følgende
vinnere:

forsamlingen kl. 15.54.
GRUPPEKONTAKTMØTE kl. 16.00:

Norgesmester LA6KCA Svein pokal (tid
1.11.39)
Vinner senior herrer LA6KCA Svein plakett
Vinner oldtimer herrer LA6XI Knut plakett
(tid 1.11.46)
Vinner veteran herrer LA4ND Stein plakett
(tid 1.11.50)

LA7EU Svein Erik ledet dette møtet og leste
opp referat fra forrige års gruppekontaktmøte
for å finne om det var utvikling i noen av
sakene. Det var 25 tilstede som representerte
22 grupper.
Saker som var innmeldt til møtet:

To andre plaketter ble også utdelt, og det ble
til LA8UW Karin som eneste kvinnelige
deltager, og LA/4S7AB som utenfor
konkurranse valgte å delta i dette fine
arrangementet.
Før avslutning inviterte LA7EU til neste års
generalforsamling 10-12 august i Follo.
LA4LN Tom Victor avsluttet general28

A: Hortengruppen som ønsker at gruppemedlemmer som har betalt kontingent i sin
gruppe, men flytter i perioden til annet sted i
landet, skal kunne kontakte den nye gruppe å
melde seg inn med alle rettigheter uten å få
noe nytt kontingentkrav før den nye gruppens
kommende årsmøte.
B: Namdalsgruppen påpeker vanskeligheter
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med nodeplasseringer for pakkenettet, og
ønsker nærmere samarbeide med nabogrupper
nordover.

LA8GE Karl Georg Schjetne.
LA9YF Knut Arneberg
Vi gratulerer!

C: LA9LM ønsker å fremme bedre
markedsføring både via “AMATØRRADIO”
og tiltak for å øke rekruttering. Særlig ønsker
han at “AR” skal tilpasses bedre til agitasjon.
Han er også kritisk til at annonsemarkedet
har den “tørke” som er kommet til uttrykk idet
andre forum/blader av lignende aktivitet klarer
åselgeannonseplass.

Møter søndag 20/8:
Kl. 09.00 - 10.00: Lysbildeforedrag om R.
L. Drake (bedriften og produktene) ved
LA6OP Sindre.
Kl. 10.00 - 11.30: Nødsamband fortsatte
med redningsinspektør Stein J. Solberg fra
HRS-Sør.

HAM-FESTEN:
Notater slutt fra LA5BBA Kåre.
Nydelig mat og godt arrangert fest. Dette er
helt i tråd med hele vårt inntrykk hittil i helgen.
LA9IL Jan ledet ordenskollegiet og følgende
ble utropt til riddere av den Gyldne Nøkkels
Orden:

Flere bilder fra NRRL-dagene i Trondheim
ligger på Trondheimgruppens Internett-side.
<>

LA8GR Karl Georg Schjetne fikk tildelt “Den gyldne nøkkels orden under Hamfesten.
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Over: LA8XM Trond Olsen fra Post og Teletilsynet deler ut eksamensoppgaver under
lisensprøven. Under: “Det lille trykkeri” imponerte stort med sine eksklusive QSL-kort
i farger. Bak sees litt av utstillingen til MultiCOM.
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Over: Hele 112 gjester deltok på grillfesten på fredagen.
Under: Fra selve møtet under Generalforsamlingen, - med Tronheims-benken
i forgrunnen.
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