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Trondheimsgruppen av NRRL
Styret for år 2001
Leder: Tor Pettersen, LA3WAA,
Haukveien 13, 7562 Hundhamaren
Priv: 73 97 70 21 - Mobil: 920 88 231
E-post: torpet@online.no

Vi gratulerer 2 glade

75-års
jubilanter !

Nestleder: Knut Bersås, LA9QFA,
Øvre Skoglykkja 3, 7353 Børsa.
Priv: 72 86 33 43 - Mob: 951 02 035
E-post: knutbe@online.no
Sekretær: Liv Johansen, LA4YW,
Boks 142 Saupstad, 7479 Trondheim.
Priv: 72 58 52 48 - Mob: 917 69 472
E-post: la4yw@frisurf.no
Kasserer: Sverre Båtnes, LA9TK,
Trymsvei 4, 7033 Trondheim.
Privat: 73 93 66 92
E-post: sbaatnes@frisurf.no
Stasjonssjef: Wilhelm Dahl, LA4IC,
Landstadsvei 16C,7052 Trondheim.
Priv: 73 51 19 98 - Mob: 977 58 207
E-post: wilhelda@frisurf.no
Matrialforvalter: Ingar Horrigmo,
LA4CKA, Osbakken, 7057 Jonsvatnet
Priv: 73 83 98 22 - Mob: 450 27 609
E-post: la4cka@enitel.no
Varamedlem: Raynold Halvorsen,
LA-M-11328, Postboks 6845,
7002 Trondheim - Mobil: 984 40 145
E-post: raynold@online.no
Varamedlem: Stig Lindblom, LA7JO,
Postboks 827, 7408 Trondheim.
Priv: 72 84 65 20 - Mob: 915 13 520
E-post: la7jo@enitel.no
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LA8LA, Arne Lie f. 24.10.1926.
LA7LC, Ankjell Skagseth f. 22.12.1926.
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“Lederens corner”
Takk for sist. Det har nå gått 8 måneder
siden jeg ble valgt til leder av Trondheimsgruppen. Det har vært noen innholdsrike
måneder.
Jeg sa sist at det desverre blåste rundt gruppen og det gjør det nå også, men nå er det
medvind etter en heller dårlig start. Allerede
på det første møtet jeg ledet smalt det opp ei
dør og vips så var 5 stykker ikke medlemmer
lenger. Jeg fikk mitt livs sjokk den kvelden,
men når man lar tiden gå så leges alle sår.
Jeg skrev at det ville bli
litt annerledes med meg
som leder og det ser også
ut til å slå ut i full blomst.
Jeg har også med meg ett
styre som enhver leder
ville være stolt av. Jeg vil
ikke fremheve noen, men
ingen er heller glemt.
Jeg skrev også sist at
gruppen nå trengte ro,
men med så mye aktiviteter som er satt i gang blir
det lite med ro. Det er
bare artig at det er slik uro så lenge den er
positiv. Alle som kjenner meg vet at jeg må få
ting til å skje og jeg blir veldig utålmodig hvis
så ikke skjer.
Liv har vel på en annen plass i bladet nevnt
våre aktiviteter så jeg skal ikke trøtte dere med
det. Mange har likevel spurt meg om hva i
alle dager har skjedd med den trauste
Trondheimsgruppen og det varmer mitt hjerte
at folk setter pris på det vi driver med.
Fremover mot vinteren skal vi ha enda
mere aktiviteter. LA2T sin gruppestasjon skal
ikke stå der og støve ned, den skal brukes i
contester og andre aktiviteter, slik som for å
trene opp kommende radioamatører. Det er

tøft å gå på lufta for å kjøre sin første QSO, vi
vil hjelpe til slik at mikrofonskrekken fort blir
borte.
Jeg vil i den annledning innvitere alle som
ikke har mulighet til å kjøre HF fra hjemmeQTH å ta kontakt med meg eller noen andre
i styret. Det være seg LC-amatører uansett
hvilke grupper de måtte tilhøre eller rett og
slett LA/LB-amatører som ikke har noen
mulighet til å kjøre hjemmefra.
Nå ble det mye bare positivt, men det
finnes også noen små negative ting som skjer
som ødelegger mer enn man aner. Det foregår
trafikk på repeaterne rundt om i Trøndelag
som ikke er en amatør verdig og Trondheimsgruppen tar dette veldig
alvorlig. Jeg kommer
med ett lite hint, ikke gå
på lufta etter en drink
med alkohol!! Vi har en
uskreven lov som sier at
når vi skal ta en tynn en
eller to, så slår vi av
radioen så vi ikke finner
på noe dumt. Jeg er selv
langt i fra noen avholdsmann så dette gjelder
ogsåmeg.
Jeg savner fortsatt
også sammarbeide med våre nære nabogrupper, men det skal vi nok få orden på også.
Vi er så små i sammenhengen radioamatører
at vi må unngå at vi ikke kan snakke med
hverandre og komme med konstruktiv debatt
om hva som skal og bør skje på radiofronten i
Trøndelag.
Til slutt så går mine tanker til USA.
Uansett hvilken tro du har, hvilken gud du
tilber, stopp opp 1 minutt. Send en bønn for
alle drepte og pårørende til ofrene som mistet
livet på en så grusom måte.
73 de Leder,
Tor - LA3WAA
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Info fra styret siden sist...
Det foregår alltid noe på tirsdager i Trondheimsgruppen. Vi avholder gruppemøter
hver 2.dre og 4.de tirsdag i måneden kl. 19.00. Dropin holdes alle andre tirsdager fra
kl. 18.00 og utover så lenge det er folk tilstede. Alle er hjertelig velkommen!
Siden siste nummer av QSP Trøndelag kom
ut, har det nok skjedd ganske mye, noe som
vår energiske leder nok må ta mye av skylden
for. Men for å begynne med poster på siste
halvårs medlemsmøter, har de vært som følger:
24. april Poststemmer i NRRL. Det ble
diskutert ulike heldige og uheldige momenter
ved forslaget til NRRLs Generalforsamling om

LA3WAA og LA4IC forsøker å få satellittantennene til å fungere
som de skal.
4

å innføre postavstemning i NRRL. Vi la opp
noen retningslinjer for vår innstilling i saken
med tanke på å sende et eget forslag til årets
Generalforsamling, samt å koordinere oss med
de øvrige gruppene i Midt-Norge på forslaget.
08. mai RPO ved LA1NC. Knut holdt et
fint foredrag om RPO og dens historie fram
til i dag, og forklarte de tekniske detaljene bak
RPO-utstyret for oss. Etterpå fikk vi prøve
RPO i praksis mot rever utlagt rundt
gruppelokalet.
22. mai Grillaften og auksjon. Dette ble
en stor suksess som bør gjentas. Se ellers egen
info annet sted i bladet.
14. august NRRL-Dagene ved LA1BFA.
Magne, som for øvrig hører til i Akademisk
Radio Klubb, hadde vært på NRRL-dagene,
og redegjorde grundig for det som hadde
skjedd der i år. Han hadde også vært på
seksjonsmøtene og refererte også fra dem.
Etterpå ble turen til Munkholmen planlagt.
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28. august Antennearbeid ute. Ettersom
vi hadde en del antennearbeid som måtte
gjøres, startet møtet med arbeid ute. Etterpå
ble Fieldday på Liaåsen diskutert uten den
store interessen, samt en del andre saker.
11. september Besøk i Rustkammeret,
Erkebispegården. Vi ble invitert til omvisning
med LA9MB som vert, og det ble en
minneverdig kveld med stor oppslutning. Se
ellers egen info annet sted i bladet.
Når det gjelder poster på møtene framover så
er nok de en lei hodepine som alltid. Vi håper
å få til noe om APRS på neste møte, mens det
i oktober satses på teknisk hjørne med LA8CD
samt HF/testkjøring med LA3WAA/LA4YW.
Lenger har vi ikke planlagt, men vi tar svært
gjerne imot tips til poster på møtene fremover.
Dugnader og dropin
Det har vært lagt ned et enormt arbeid i form
av dugnadsinnsats på LA2T siste halvår.
Oppmøtet på dropin er minst like stort som
på gruppemøtene, og aktiviteten har vært stor.
Satellittantennene har vært nede og opp igjen,
men ennå gjenstår det noe arbeid som må
gjøres før vinteren, da 2-meter antennen ikke
fungerer helt som den skal. Antenner for
WARC-båndene er oppe, ny mast for å feste
trådantenner i er kjøpt inn, og siden satt opp
med traktorhjelp fra Kvamsgrindkollektivet
like ved, og loopen er flyttet i en bedre
posisjon.
Det har vært ryddet i flere omganger på
lageret, i bua, inne og ute, og det begynner
etter hvert å bli litt bedre plass i gruppelokalene
etter hvert som det ene tilhengerlasset etter
det andre forsvant. Dermed har lageret igjen
fått plass til nye forsyninger. Dessverre har ikke
sommeren bydd på muligheter for å få utnyttet
hagemøblene utendørs, men nå blir de stuet
bort for vinteren.
Aktivitetekveld R6
I vårterminen gjorde vi et tappert forsøk på å
aktivisere R6 med såkalt aktivitetskvlder hver

torsdag kl 20.00 NT, noe som gav svært liten
respons. Håpet var å få med seg flere grupper
i regionen etter hvert, som kunne dele på
ansvaret med å være operatører på rundgang,
men vi oppdaget snart at torsdag ikke var noe
godt valg. Kristiansundsgruppen har møter på
torsdager, og primus motor i Fosengruppen
var opptatt disse dagene, men vi vil forsøke
på nytt i oktober, da forhåpentligvis med hjelp
fra flere grupper, og med økende oppslutning
fra tilhørerne i takt med at tiltaket blir bedre
kjent.
Medlemsinfo via Internet
Trondheimsgruppen har nå startet å sende ut
medlemsinfo via Internet. Opplegget ble
startet som et lite privilegie til våre betalende
medlemmer, i håp om å få ut mer info om
hva vi driver med eller planlegger å gjøre
framover. Og responsen har vært enormt
positiv. På denne måten kan vi få informert
medlemmer som ellers ikke er så aktive i
gruppen eller på QST-Trøndelag, og per i dag

Feste til ny mast på LA2T
5
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er det rundt 40 medlemmer som nåes på
denne måten.
Medlemmene er positive til tiltaket fordi
de på denne måten får en påminnelse rett inn
i postkassa i forkant av en hendelse, så vi
forsøker å melde om møter, utflukter,
dugnader og annet av betydning, samt litt om
ting som allerede har skjedd. Vi har ingen fast
rutine med jevnlig utsendelse, men sender ut
info når det er påkrevd. Dersom du ønsker å
bli med på denne distribusjonslista over
medlemsinfo, er det bare å sende din e-post
adresse til la2t@qsl.net og gi beskjed.
Utflukter og begivenheter
Foruten siste møte før sommerferien hvor vi
med godt hell forsøkte oss med en kombinert
grillaften med påfølgende auksjon, så har
gruppen hatt flere utflukter siste halvår. Først
ut var turen til Sverige, som ble annonsert fra
januar måned uten at det tiltrakk seg den helt
store responsen av deltakere. Men turen som
sådan ble en minneverdig opplevelse for de
som var med. Turen til Innerdalshytta som
skulle gått av stabelen like før, ble derfor utsatt
til neste vår.
Etter sommerferien ble det nok en tur til
Munkholmen i forbindelse med Lighthouse
Weekend, og denne gangen med litt flere
deltakere enn i fjor. Det ble virkelig kjørt radio med en pile-up uten sidestykke. Så denne

LA8CD/Johan
i full aksjon.

begivenheten er nok kommet for å gjentaes.
Sist ut var besøket på Rustkammeret,
Erkebispegården, hvor vi fikk se det som var
av norsk krigshistorie fram til 1945. Interessen
var stor fra medlemmenes side, selv om denne
dagen var ganske dempet pga av
terroristangrepene i USA som alle TVstasjoner var fylt med.

Antennearbeider har
detværtmyeav..
Her ser vi LA4IC/
Wilhelm, LA4CKA/
Ingar, LA1UI/Ottar
ogLA8CD/Johansom
mekker antenne for
WARC-båndene..For
noen ser det kanskje
merutsomomallevil
ha hver sin antenne,
menforordensskyld,
- alle samarbeider!
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Lokalrepeater, APRS
Som mange sikkert har registrert, har vi denne
sommeren hatt en lokalrepeater i prøvedrift
på R4 fra Autronicabygget. Rent teknisk var
ikke løsningen helt bra pga mye lokalt innslag
fra utstyr i selve bygget, men ellers viste dette
seg å bli en stor suksess. Det var ferietid for
mange, og mange var bortreist store deler av
perioden, men de av oss som var QRV i byen
fikk høre hvor flittig repeateren ble benyttet
av forbipasserende turister og amatører som
var på besøk i byen, Så lokalrepeater må vi
ha, og håper å få til en permanent løsning
ganske snart. APRS-node er en annen ting
som lenge har vært savnet på den digitale siden
i Trondheim, og også her er det håp om en
snarlig løsning.
Verving og folder til nye medlemmer
Vi gikk tidlig i vår ut med en oppfordring om
å verve nye medlemmer til gruppen ut ifra listen over radioamatører i regionen. Dette har
vist seg å være en tung oppgave, men noen

nye medlemmer har det dog blitt. Vi har også
fått laget en informasjonsfolder om gruppen
som skal deles ut til nye medlemmer, og vi
håper at dette kan bidra til at de lettere skal
kunne gjøre seg kjent i miljøet, og smelte
sammen med resten av våre medlemmer.
BCI-koffert
Det har lenge vært etterlyst en ny BCI-koffert
som erstatning for den som forsvant. Dette
har vist seg som en vanskelig oppgave, da det
er nesten umulig å oppdrive det ferritmaterialet som trengs. Men styret har nå gitt
LA4IC og LA9TK i oppgave å fullføre denne
oppgaven, så dersom noen kan bistå dem på
noe vis, så er de sikkert glad for noen tips.
LA4IC har for øvrig påtatt seg oppgaven som
ansvarlig for denne BCI-kofferten når den en
gang blir komplett, i håp om at vi får beholde
den i gruppen for fremtiden.
Økonomi
Vi kommer vel ikke unna en oppsummering

LA1HG, 3EI, 7LC, 8NC og 9TK finkjemmer “rasket” etter deler før det kjøres bort
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av gruppens aktiviteter uten å nevne økonomi.
En slik omfattende aktivitet som det har vært
en tid i gruppen nå, koster penger, men vi har
hele tiden forsøkt å sette næring etter tæring.
Derfor må økonomien sies å være fortsatt
rommelig, selv om overskuddet etter NRRLdagene nok vil bli spist opp etter en tid.
Kommersielt salg
Når vi er inne på økonomi, kan vi nevne at
noen av gruppens medlemmer har reagert
negativt på at enkelte benytter gruppen som
salgsforum for eget kommersielt salg av
radioutstyr, og styret har derfor besluttet at
den slags aktiviteter må opphøre på våre møter
eller dropin. Alle står fritt til å inngå kjøp og
salg av privat utstyr seg imellom, men dersom
noen ønsker å reklamere for utstyr i
kommersielt øyemed, må de ta kontakt med
styret som kan være behjelpelig med en egen
kveld for formidling av produktinformasjon,
reklame eller utstilling av kommersielt
radioutstyr for salg.
Kurs 20. september
Torsdag 20. september kl. 18.00 er det igjen
tid for kurs til amatørradio lisens. Ettersom

8

CW-kravet vil bli senket til 25 tegn per minutt
for klasse B allerede fra november i år, vil vi
denne gangen forsøke oss med et intensivkurs
i morse og teori fram til lisensprøven i
november. Dette kan bli hardt med tanke på
teoridelen, men for telegrafi vil det nå, med
en speed på 5 ord i minuttet, i praksis være
mulig å skriv av tegnene med prikker og
streker, for så å oversette dem i fred og ro etter
at lydbandet er avspilt. Prøven vil kun
inneholde alfabetiske tegn fra A-Z, uten
spesialtegn eller tall. For klasse A og C er
kravene som før.
Eksamen til amatørradiolisens
Den 7. juni gikk eksamen til radioamatørlisens
av stabelen. 20 kandidater var i år påmeldt til
prøven, 3 ble etteranmeldt, og en meldte
avbud. Totalt møtte det fram 15, - hvorav 6
gikk opp også i CW. LA9MB/Egil var også
eksaminator i år. På landsbasis ble det i alt 57
nye lisenser fordelt på 10 LA, 2 LB og 45 nye
LC-lisenser. I Trondheim ble dette til 5 LA og
6 LC-lisenser.

Hereralleeksamensdeltagerneopptatt
med besvarelseneihåpomenlisens.
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ISS med NA1SS

LA2Ts plakett for seieren i
NRRLs Telefonitest 2000.

Den internasjonale romstasjonen er kommet
i drift, og amatørradio er jo en viktig del av
dens virke. Besetningens leder KD5OPQ,
Frank var den først ute med å snakke med en
skoleklasse via amatørradioen. De brukte
signaturen NA1SS og de i skoleklassen fikk
anledning til å stille de om bord spørsmål. En
av de vitebegjærlige ville vite om mannskapet
kunne dusje under sitt opphold i verdensrommet. De fikk som svar at de måtte nøye
seg med en vaskeklut med varmt vann, og en
spesialsåpe som ikke krevde å bli skyllet av,
som vask.
Nye amatørradioantenner er allerede nå
klare til å bli fraktet ut, og det er allerede
trening i gang med å sette disse ut når nytt
mannskap sendes opp og når de har en av sine
oppgaver utenfor romstasjonen.

Ny 70cm repeater
Nytt av året er at det har kommet i drift en
70cm repeater i Trondheimsområdet. Det er
RU-10, på frekvensen 434.850 MHz som
TRC har satt i drift. Den står ideelt plassert i
stålmasta ved kuplene på Gråkallen, og den
går ypperlig fra størstedelen av byen og store
områder rundt byen.

NRRL-dagene
Det var i alt 134 stemmeberettigede på årets
Generalforsamling, hvor årsberetning,
regnskap og budsjett ble vedtatt uten videre
kommentarer. Forslaget om postavstemning
ble nedstemt med knapp margin, og
Trøndelagsgruppenes forslag om å oversende
forslaget til ny vurdering ble godtatt med krav
om at nytt forslag skulle foreligge på neste års
Generalforsamling i Sandnes.
Forslaget om at alle lisensklasseinnehavere
kunne inneha presidentvervet ble godkjent.
Under valg til nytt HQ ble LA7VIA,
LA9HW, LA2QDA og LA6EIA valgt som

styrerepresentanter, mens LA7EU, LA1ZH og
LC3SAT ble valgt som vara til HQ.
Under HF-møtet ble de nye forskriftene
som er ute til høring diskutert. Det ble foreslått
båndbredder for ulike band, effektgrensen for
VHF/UHF/SHF ble foreslått hevet, men
nedstemt. Dispansordningen av i dag mente
de var god nok. Det ble krevd å få med sikkerhetskravene i forskriftene, og i punkt 6, ble
det ytret ønske om at betegnelsen «alminnelig
tilgjengelig programvare» skulle bort ettersom
mange digitale moder i dag benytter langt mer
enn programvare for ulik koding. Tidligere
formulering kunne legge en viss demper på
det eksperimentelle innen hobbyen.
CW-kravet vil muligens bli redusert til 25
tegn per minutt til lisensprøven allerde fra
1.november. CW-kraver vil forsvinne innen
år 2003, og B-lisensierte vil nå kunne benytte
300 Watt fra 30 MHz og oppover.
Nytt i forskriftene vil bli at alle nå får lytte
på alle frekvenser, bortsett fra politifrekvenser,
men også det ville det bli endret på.
9
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Ruten-turen den 25. august 2001
Av LA5HIA Jan-Inge og LA9QV Stein-Olav
Klokka er kvart på 6 om morgenen når hu
mor (XYL) vekket meg. Jeg angret nesten på
at vi hadde planlagt denne turen denne dagen,
men etter å ha kommet meg på beina og fått
meg litt frokost og kaffe, så jeg lysere på det.
Ruten har vært min yndlingsfjelltopp siden
første gang jeg var der oppe.
Stein-Olav var enda trøttere enn meg da jeg
plukket han opp utenfor huset hans. Han
hadde sovnet av og fått det travelt. Så kjørte
vi ivei mot Hemnkjølen og Søylia, utgangspunktet for fjellturen, en tur på 9-10 mil. Vi
gjorde en stopp på Orkanger for kaffe og is.
Vi var litt bekymret for været. Skodda lå
ganske tjukk i lavlandet. Vi gamblet på at den
lå lavt, og vi fikk rett. Vel oppe på Hemnkjølen
var det klar sikt, lett overskyet og bra vær.
Ved utgangspunktet for fjellturen, ved hytta
som Forsvaret har der på grunn av den militære
installasjonen på toppen, så vi flere parkerte
biler. Vi visste allerede at Forsvaret hadde
planer om diverse arbeid der oppe denne
ettersommeren så vi regnet med at det var i
sammenheng med det disse bilene sto her. Og
ganske riktig, i den første kneika på vår
vandring oppover traff vi en av disse karene

Jan-Inge, -5HIA ved foten av
“Sikksakk-stigningen”
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på vei ned. En trivelig kar var det. Han tilbød
helikoptertransport hvis det var noe ting vi
hadde behov for å transportere ned fra eller
opp til toppen. De hadde bestilt helikopterlift
om noen dager. Når eksakt var avhengig av
hvordan været ble. Vi hadde nå foran oss en
tur på ca 6km i terrenget, og en stigning fra
ca 300m til over 1000m.
Jeg merket fort at formen ikke var som den
skulle. Stein-Olav danset oppover lia som en
annen fjellgeit, mens jeg kom pesende etter.
Muligens skyldtes formen en nettopp avsluttet
forkjølelse, for å unnskylde meg litt. Skogbunnen og myrene var tunge å gå i også, våte
som de var etter regnet den siste tiden. Vi tok
den vanlige rasten like etter vi kom over gangbrua over bekken. Så bar det ivei igjen, men
jeg måtte ta mange pauser for å ta meg igjen.
Vel oppå det første platået unnet vi oss en rast.
En brødskive smakte vidunderlig nå.
Så bar det videre oppover et stykke jeg bruker
å kalle “sikksakkstien”. Dette er en styggbratt
bit som en ikke skulle tro det gikk an gå
komme opp når en ser den på avstand. Den
slynger seg i siksak oppover bratta som en
annen mini-Trollstigvei. Oppe på neste platå
er det viktig å gå riktig. En må følge platået
bortover et stykke og ifølge repeaterkomiteens
formann LA1UI Ottar er det nøye at man tar
av til venstre i rett øyeblikk. La det være sagt
at de gangene jeg har vært med Ottar har vi
dreid av for tidlig og havnet nedi dype daler....
Denne gangen fulgte vi det svakt stigende
platået nesten til endes og først da dreide av
til venstre i retning Ruten-toppen og passerte
to varder. Vi havnet perfekt på snøskuterløypa
som går den siste biten opp til den militære
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stasjonen.
Vel oppe ved det militære anlegget traff vi flere
trivelige karer. Vi ble enige med dem om at
hvis vi hadde behov for å transportere noe ned
skulle vi komme innom dem på turen ned. Så
var det å spasere den siste lille biten opp til
vår egen stasjon. Vi konstaterte at i dette
lemenåret var det lemen selv her oppe på 1000
meters høyde. Turen opp denne gangen hadde
tatt fire timer. Jeg må innrømme at jeg var
ganske sliten.
Etter å ha fått oss en matbit begynte vi på
jobben vi skulle gjøre der oppe. Stein-Olav
skulle installere en ny skilletrafo som skulle
forsyne både repeater og pakkenoder. Den vi
allerede hadde der var for liten til begge deler,
så den gamle forsynte bare repeateren med
spenning. Når man drar på en slik tur, kan
man aldri planlegge godt nok. Sånn var det
denne gangen også, klipsene til ledningen vi
skulle legge opp var i minste laget, men det
var ikke verre enn at de kunne brukes. Plassen
for den nye trafoen diskuterte vi også en stund.
Den nye var så tung at den måtte plasseres på
gulvet. Da vi skulle lage et anlegg for trafoen
savnet vi en sag, så vi måtte bruke en
2tom4toms-plankebit som den var. Storspiker
var det også mangel på, så Stein-Olav måtte
dra ut noen andre steder ifra. Som sagt, en
kan man aldri planlegge godt nok disse Rutenturene. Det er ikke alltid enkelt å vite detaljer
om hva som er i bruk der oppe og hva som
måtte finnes i reserve. På en slik fottur kan
man ikke dra med seg ubegrenset materiell på
ryggen heller.

der oppe. Etterpå beiset jeg taket på brakka.
Noen korte QSO-er tok vi oss tid til, men
tiden var knapp og det vi skulle utføre tok tid.
Under arbeidet fikk vi hevet ut en stor sekk
med skrot som hadde hopet seg opp å gjennom
flere år. Vi måtte benytte sjansen nå når vi
hadde helikoptertransport. En del wire og den
gamle skilletrafoen skulle også med samme
transport.
Utpå kvelden hadde vi fått gjort det vi skulle.
Klokka var allerede ca. 7 om kvelden, så nå
måtte vi begynne på nedturen før det ble for
mørkt. Vi var innom Forsvarets stasjon og
leverte det som skulle være med helikopteret
ned. Litt lenger nede i lia traff vi på flere karer
som var i arbeid med merking av stien opp og
slo av en kort prat med dem før vi gikk videre.
Som flere ganger før tok vi også denne gang
en annen rute ned enn opp, den ruten som
følger forsvarets kraftlinje ned. Nå gikk vi fort
med tanke på mørket som nærmet seg. Vi
opplevde det som var like ille, vi gikk oss inn
i en skikkelig tjukk skodde. Dette var vi heller
bekymret over, men vi hadde heldigvis bekken
og kraftlinja å holde oss til. Det var knapt femti
meters sikt og vi måtte ei stund gå i det
regnvåte buskaset tett ved bekken for ikke å
gå oss bort. Vi hadde flaks, da vi kom lenger
ned kom vi oss ut av skodda. Men nå begynte
vi å kjenne regndråper. Vi visste at det var
meldt regn til kvelds. Gnagsår begynte å melde
Stein-Olav, -9QV tar en hvil litt høyere
oppe i stigningen

Min jobb der oppe var å beise tak og skifte ut
noen skruer og muttere i repeaterantenna. De
som var der var ikke av rustfri type, så hver
gang vi tok ned antenna måtte vi renske opp
rustne gjenger. Så det blir interessant å se
hvordan de nye rustfrie skruene vil tåle været
11
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seg også nå. Etter en liten pause ved brua, tok
vi til på den siste etappen ned gjennom den
siste lia. Her var det en del våt skog så det
regnet godt ned på oss når vi var så uheldig å
komme borti enkelte trær. Vi var nesten
kommet ned da det begynte å regne for alvor,
og da vi kom til bilen høljet det skikkelig. Nå
var det godt å komme seg inn i bilen. Turen
ned hadde tatt to timer.

Det dugget godt på rutene da vi startet bilen,
så vi måtte vente en stund før vi begynte å
kjøre. Vi var begge temmelig utslitte og blaute,
og det verket i både føtter og rygg. Men vi var
i grunnen fornøyde med oss sjøl, da vi hadde
utrettet det vi skulle. Nå vanket det nok både
skryt og godord fra brukerne av repeateren og
fra Trondheimsgruppen av NRRL.
- <> -

Hummelfjell

inviterte til uteliv og beundring av utsikten.
Vel inne i messa (nå stasjonsrom) i det
forhenværende radaranlegget, fant vi fort ut
at mottakeren på LD7HF-2 var heller tunghørt. Heldigvis var vi forberedt på at stasjonen
måtte skiftes. Det gjelder å ha med nok
reserveutstyr, instrumenter og verktøy på en
slik lang tur - det er ikke bare å gå i hylla og
hente det en trenger. En ny 2m-stasjon ble
satt inn, og forbindelsen Trøndelag/Østlandet
kom raskt opp igjen.

Ved LA8GE/Karl Georg Schjetne
LD7HF-2, 2 meterpakkeradionoden på
Hummelfjell, forbinder nettet i Trøndelag med
nettet på Østlandet. Forbindelsen med
LD2HO på Horta ved Koppang hadde vært
nede noen uker, og det var etterhvert blitt klart
at feilen kunne ligge på Hummelfjell. Det
første som gjøres for å finne eventuelle feil, er
å prøve ut forbindelsen med noden fra andre
noder og stasjoner. LD2HO var “frikjent” ved
prøving sydfra. LA9JK hadde forsøkt å
kontakte LD7HF-2 direkte fra Skogn, og
resultatene tydet på mottakerproblemer der
oppe.
LA9QV, Stein-Olav, og LA8GE, Karl Georg,
dro en dag i juli opp for å se nærmere på saken.
Turen Trondheim - Hummelfjell tur/retur om
Tynset er på ca. 500 km. Den tar en full dag,
når noen timer selvfølgelig også må brukes til
feilsøking og utprøving av utstyr der oppe.
Veien fra Os til toppen av Hummelfjell (ca.
1540 moh.) er heller vanskelig - meget bratt,
med skarpe svinger og med et dekke som
består av grov grus og steiner av varierende
størrelse. 4-hjulstrekker er nesten helt
nødvendig, så -8GE’s Space Wagon kom også
denne gangen godt med.
Turen opp gikk bra, selv om været ikke
12

Etter spising av matpakker, og litt rydding og
finpuss på bordet der vårt utstyr står, satte vi
så kursen mot Trondheim igjen.
Nodene på Hummelfjell har siden virket godt.
Den defekte stasjonen ble overlevert til
LA1UI, Ottar. Han fant raskt feilen. Det var
dårlig kontakt i et trimmepotmeter i lavfrekvensdelen i mottakeren. Nå er stasjonen
igjen klar for tjeneste på Hummelfjell når/hvis
den vi satte inn “tar ferie”.

LA6HF, -8GE
og -7RJ på
Hummelfjell.
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Terrorangrep mot USA

Amerikanske radioamatører har hatt en svært
så travel tid i nød- og katastrofesammenheng
i det siste, og det toppet seg skikkelig den 11.
september. En tid før den tid har det rast store
skogbranner hvor radioamatørene utgjorde en
viktig ressurs i sloknings-arbeidet. Det er høst
og USA er inne i sin årlige orkantid, og
radioamatørene er tungt med i både
overvåking av orkanene og mulig nødvendig
redningsarbeid i kjølvannet av dem. Akkurat
nå er det orkanen Erin som får den fulle
oppmerksomhet.
Så til terroren som plutselig fikk et ansikt
tirsdag den 11. september og som berørte
radioamatørene på flere måter. Minst 4
radioamatører er fryktet å ha mistet livet i
WTC-bygningene, to som jobbet som
teknikere ved TV-stasjonen øverst oppe i den
en bygningen, og en av de savnede
politimennene var radioamatør, - foruten en
annen som jobbet på et av kontorene der.
På en av bygningene var det en stor TVantenne, som forsynte de andre TV-kanalene
i byen med bilder. Samme mast hadde flere
installasjoner for radiostasjoner, telefoner,
repeatere til radioamatørene, så det ble
plutselig fryktelig merkbart etter angrepet. Det
ville blitt samme forhold som om Tyholttårnet hadde forsvunnet med all sin radio og
TV-kommunikasjon her i distriktet.
Radioamatørene kom fort med i
hjelpearbeidet, da de hadde utstyret klart,
aggregater og ekspertisen som krevdes, - og
lovordene har allerede begynt å komme for

deres innsats. Det som faktisk volder størst
problem med nødsambandet er støy av ulik
karakter. Spesielt støy og bråk av ulikt materiell
som er i bruk under hjelpearbeidet, - så ”tette”
høretelefoner er nok et viktig hjelpemiddel.
Ellers har denne fryktelige udåden hatt
flere ringvirkninger, en av disse er at den
APRS-noden som var forventet skutt opp i
bane den 20. sept. har blitt utsatt.
Kondolansetelegrammene har strømmet
inn til radioamatørenes organisasjon i USA
(ARRL) fra alle himmelstrøk. Også fra NRRL
har det blitt uttrykt medfølelse på vegne av de
norske radioamatørene. Det er mulig å
abonnere (gratis) på en ukentlig nyhetsbulletin
fraARRL, adressen er:
http://www.arrl.org/arrlletter/

LA4UKA/Jostein
sendte oss dette bildet hvor han er opptatt med
arbeid i masten med en av sine i alt 15
antenner fra 23 cm til 160 meter. Jo, vi ser da
absolutt fordelen med å bo litt for seg selv på
landet!

13
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Besøkpå;

Rustkammeret
Hjemmefrontmuseet
Medlemsmøtet tirsdag 11. September 2001, skulle holdes i form av en
omvisning på Rustkammeret med sin
utstilling av norsk militær historie med
LA9MB som vert.
Noen timer før omvisningen skulle
begynne, viste de ulike TV-kanalene de
uvirkelig hendelsene fra terrorbombingen i USA. Flyene raste gang
etter gang inn i skyskrapere, folk kastet
seg i desperasjon ut fra skyskraperne til
sin sikkre død, gru og menneskelig
tragedie ble vist kontinuerlig, og stadig
nye meldinger strømmet inn. USAvar i
krig som det sto med “krigstyper “ på
TV-bildene fra CNN.
Likevelvardetoverraskendemange
som denne kvelden fikk slitt seg vekk
fra de rystende hendelsene, og møtte
opp på Rustkammeret i Erkebispegården.
Hele 20 personer var møtt opp, og
det første som møtte oss var en TV som
dekket det som skjedde i USA. Den ble
slått av, og vi kunne konsentrere oss om
det vi hadde kommet for.
Vi gikk fra den ene virkelighet til en
annen, - fra en krig til en annen. De
menneskelige lidelsene ble liksom de
samme og svært så virkelighetsnære
14

denne spesielle kvelden, til tross for at vi
førstkominndensalensombeskrevden
norske militære historien fra middelalderen.
I de ulike glassmonterene så vi
utstilling av de ulike uniformstypene, i
tilknytning til andre militære effekter og
våpen fra den tiden, samt en kort
beskrivelse av de ulike kriger som ble
utkjempet. Norge har riktignok ikke
utkjempetsåfrykteligmangestorekriger,
men sannelig var det mange kriger når
enoppsummertestoreogsmåtrefninger.
Begrepet tunge våpen fikk et nytt
begrep, da en fikk se muskedundrer og
andre geværer til en vekt av opp til 30
kg. Men de hadde kanskje ikke utmasjer
pådentiden?
Fra middelalderen gikk turen opp til
Minnehallen. Det var en stor hall med
store messingplater hvor det var gravert
inn navnet på alle falne i Norge under
den 2.dre verdenskrig.
Samme hall hadde også utstilt den
første form for mobilt brannslokningsutstyr, - jo vi kunne se at utviklingen har
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Det tok sin tid å få tittet gjennom alt som
var utstilt av våpen, krigsmateriell,
minnetavler, effekter og hendelser fra år 800
og fram til 1945, - alt fordelt på 3 etasjer.

15

QSPTrøndelag 2-2001
utviklet seg voldsomt også utenfor det rent
krigsutstyrsmessige.
Fra minnehallen gikk det til etasjen som
var viet de mange ulike sider av den 2,dre
verdenskrig, - det var arrangert med tidsriktige situasjonsbilder fra krigen, med spesiell
vekt på det som skjedde i Trøndelag.
Det var egen utstilling som viste Rinnan
og hans bandekloster og Falsta leir var det mest
framtredene fra vårt distrikt.
Men det var situasjoner med illegal presse,
sabotasje, rasjoneringskort, ulike tyske

uniformer og utstyr, og likeså av norske
uniformer.
Det som vi kanskje viet mest interesse, var
jo det radiotekniske, og det var utstilt både
tyske og engelske radiostasjoner fra den tiden.
Det ville nok ha vært ønskelig med adskillig
mer å se på av radioutstyr for vår del, men det
ble vist med effekter og bilder, samt en
forklarende tekst, sammenhengen mellom
etterretning og kommunikasjon, og hvor
livsviktig den siden av krigshandlingene var
for utfallet av krigen.

Her har vi en radio-operatør fra utstillengen avdeling for illegal
virksomhet, ganske naturtro, - nesten som om det var ekte...
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Frakaffepausenivåpenrommet.
Vi fikk rett og slett et gufs av en annen
tid, - en tung, vanskelig og utrivelig tid.
Møtet endte opp ved et langbord i
våpensalen, som var viet de ulike våpentyper
som har vært i bruk gjennom tidene. Det var
et stort mangfold, og mye interessant å se. Jeg
merket meg særlig en kråkesmekke, - som ble
brukt til å skremme kråker vekk fra flyplassene,
samt et maskingevær av skikkelig gammel
modell. Det var et munnladingsgevær med tre
løp.
Her fikk vi servert både kaker og kaffe og
hampraten gikk utover kvelden. Det sosiale
aspektet var like kjærkomment der som det er
overalt ellers hvor radioamatører kommer
sammen. Praten dreide seg naturlig nok en
god del om det vi hadde sett, men minst like
mye om hendelsene i USA. Og alle var enige
om det hadde vært et særdeles trivelig og
spennende møte.
LA4YW/Liv

LederiTrondheimsgruppensMuseumskomite,LA7RGA/Jørgenvarogsåmed.
17
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Referat fra APRS møte i Oslogruppen 29/8-01
20 fremmøtte ivrige radioamatører som har
APRS som hovedinteresse.
Møtet startet med info i fra Offshore racet som
gikk i Oslofjorden. Det går 2 offshoreløp i
Norge hvert år, denne gangen i Oslofjorden
der 13 båter deltok.
Oslogruppen stilte med et antall såkalte
racekontrollubåter som lå i selingsløpet der
racerbåtene gikk. Hver båt var utstyrt med en
såkalt blackboks. Innholdet i boksen ruslett
og gikk hele helga så lenge racet pågikk.
Boksen inneholder gps og radio pakket på en
betryggende måte.
Den øverste representanten for dette racet
som var i fra England roset opplegget og var
veldig fornøyd med hva han fikk se. Faktisk
så fornøyd at han hadde lyst til og utstyre alle
båtene medAPRS utstyr ved neste race!
Det ligger i dag tekniske begrensninger da
APRS protokollen tillater minimum 30
sekunder mellom hvert beacon som et minimum. Dette blir ikke godt nok da disse båtene
har hastigheter rundt 200 kmt!
Også i lisensreglene ligger det
begrensninger da det ikke er radioamatører
som styrer racerbåtene. Dette er ting som vil
bli sjekket med Trond Olsen.
Visning over storskjerm er meget aktuelt i
fremtiden.
Bilforbundet:
Etter Finnskog rally er også de imponert. Dette
kan medføre at alle løpsbilene som skal delta i
fremtiden må ha ferdig montert antenne for
GPS og APRS slik at det skal bli enklere for
radioamatørene som rigger opp bilene med
utstyr.
18

Nødsamband:
Ved leteaksjoner er det stor nytte i å vite hvor
de forskjellige lagene er ute i terrenget.
Plotting av søkelag er et meget bra verktøy.
Kart, sjekk hva som kan kjøpes. Priser?
Microsoft tillater bruk av sine kart hvis den
lille logoen vises på det kartutsnittet som er
tatt ut. En oppløsning på mellom 1,15 og 1,10
kreves ved hjelpeoppdrag.
Siste versjon av UiVuiw ( registrert versjon
) kan kalibrere kart.
Under hjelpeaksjoner der liv er i fare kan
nødhjelpsparagrafen brukes slik at man
skanner inn de kartene man har for rådighet
uten og tenke på kopieringsrettigheter!
Konfigurering av UiVuiw:
Parameter oppsett må tilpasses etter
trafikkmengde, topografiske forhold osv. Det
er i dag ingen fasit på hva som er rett eller
galt.
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Det parameteret som betyr mye er WIDE
! Det bør settes på en måte at enn unngår
uønsket qrm. Checksum bør brukes på
digipeater slik at man unngår at samme
pakken sendes flere ganger.
De fleste stasjoner bør digipeate med RELAY (Mobile stasjoner) repeatere som ligger
i utkanten av byer og skal kommunisere over
avstander til andre tettsteder og byer bruker
WIDE! Stasjoner med fast qth bruker ikke
RELAY.

byggeprosjekt på en APRS enhet. Der brukes
overflatemonterte komponenter som kan være
en ny erfaring for mange. Sannsynligvis vil
settet bli prøvet i Oslogruppen, venter på
erfaringer derfra!

Tjenester i nettet:

Det var en stor iver på alle fremmøtte og
latteren var aldri langt unna da en av
deltagerne f. eks kom med forslag om hvor
enn kunne sette enAPRS stasjon( barnevogn
,sykkel, spark osv..)
Det er daglig ca 20 stasjoner som vises på
kartet rundt Oslo, i perioder mange flere!
Også data fra en værstasjon legges ut.
Det som var morsomt er at de digipeatere
som står montert i området har videre
forbindelse til Sverige. Så hvis man skulle få
lyst til en tur dit, blir du plottet.
Ikke dårlig, hvis mor ringer i mobilen og
lurer på hvor du er, se på skjermen som står
på radiorommet sier du! Der vises nøyaktig
posisjon, hastighet, høyde over havet...
Og har du husket på å sette logging
parameteret aktivt kan du jo sette deg rolig
tilbake i godstolen når du kommer hjem, du
får hele turen i reprise FLOTT!

Det kan legges inn f. eks Infokiosk som vises
som et ikon på kartet i UIVuiw. Trykk på høyre
musetast slik at meny kommer frem, skriv
?møte.
Det som da skjer er at et nytt ikon kommer
frem på skjermen nøyaktig på det stedet som
kveldens møte pågår. Fint for tilreisende.
Tnc løsninger:
Ui digi Prom brukes sammen med MFJ sine
tnc’er. Sjekk på Internett. Sjekk siden
w.w.w /APRS.dk
Dette er en dansk side med mye godt stoff.
Det finnes også et byggesett som kan bestilles
fra USA. Det heter Tiny Track og kommer
som et brev. Man slipper da og tenke på
fortolling osv..
I Oslogruppen er settet i daglig bruk i
mobile stasjoner med god erfaring.
Frekvenser:
Frekvens på 70 til APRS, kommer tilbake til
det senere.

Det kom svært lite konklusjoner frem på dette
møtet! Oslogruppen er inne i en prøveperiode
på APRS, men jeg observerte at det var stor
kompetanse på denne digitale protokollen
blant en 6 til 7 personer.

Vel, pengene var verd turen, Takk til
Trondheimsgruppen som betalte for
overnatting!
Skulle så gjerne ha vært med på neste møte
også, men fornuften seirer mens iveren sier
noe annet!

FORF:
Forf er for tiden lagt død!

Jeg har fått skaffet meg noen kontakter som
kan ha nytte i fremtiden.

Tromsøgruppen har startet med et

Knut Bersås/LA9QFA
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Første pulje med folk og utstyr fraktes her ut til Munkholmen.
Lørdag 18. august dro 5 radioamatører fra
Trondheimsgruppen sammen med et følge
av Xyl - Yl og harmoniske, ialt 16 personer
med stort og smått med LA3WAA‘s båt fra
Skansen og ut til reisemålet Munkholmen.
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
glassfiberrør samt 2-meterutstyr på 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
grønnsaker 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.
Antennen ble heist opp i Munkholmens høye
20

flaggstang som sto veldig godt plassert for
vårt formål - og 230V AC fikk vi ta ut fra
borgen, slik at vi slapp å bli plaget med støy
fra det medbragte aggregatet.
Den invertede Fritzelantennen fungerte
utrolig bra både på 40 og 20 meter hvor
sistnevnte bånd formelig kokte av stasjoner
som skulle ha QSO med LA2T/Lighthouse.
I løpet av to og en halv time ble det kjørt
170 Qso‘s av operatørene LA1UI Ottar,
LA3WAA Tor, LA4IC Wilhelm, LA4CKA
Ingar og LA9MB Egil.

LA1UI - Ottar jobber febrilsk i pile-upen.
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Det ble også tid til en fisketur til en grunne
utenfor QTH hvor fangsten ble en halv bøtte
med brukbar fisk.
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 erge seg over denne fine dagen som de
gikk glipp av !
I gammel tid var Munkholmen Trondheims
rettersted. Like etter år 1000 ble det bygget
et Benedictinerkloster på 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.

-nimb
F.v.: LA9MB/Egil, LA4CKA/Ingar, LA1UI/Ottar, LA4IC/Wilhelm og LA3WAA/Tor.
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Grillaften &
Auksjon
På det siste møtet før sommerferien, den
22. mai, forsøkte vi oss i år på noe nytt, nemlig
grillaften med påfølgende auksjon. Og
responsen var enorm. Hele 37 sultne
medlemmer med xyl og harmoniske møtte
opp.
LA4CKA/Ingar (bildet t.v) hadde påtatt
seg oppgaven med å tilberede all maten, og
det var ingen liten oppgave. Forruten alt
arbeidet med innkjøp av råvarer, brus, lettøl
etc, så ble det en lang arbeidsøkt for ham.
Ingar startet med oppgaven flere timer før
de sultne gjestene kom, og kl. 19,30 kunne
alle begynne å forsyne seg av maten som besto
av diverse grillkjøtt av lam, okse og kalkun,
fløtegratinerte poteter, bakte poteter, salat og
dressing. Og det beste av alt, - Trondheimsgruppen spandrete alt unntatt drikke.
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Etter at maten var fortært, ble det i all hast
rigget til junkauksjon, og auksjonarius var
LA9MB/Egil.
Det var store mengder som skulle
ausjoneres bort, da vi nylig hadde hatt
opprydding på lageret, og alt skulle bort. Det
var også en del bra saker som lå under
hammeren, som HF-rig, 2-meter mobilrigg,
11-m rig, mobiltelefoner, PCer med og uten
skjerm etc.
Om det var all den gode
maten som gjorde folk
dorske, eller om de rett og
slett hadde alt fra før, skal
ikke sies, men budene gikk

tregt, og mye ble solgt til “gi.bort-priser”. Bl.a
gikk flotte PCer for kr. 40,- per stk og HFrigen til kr. 100,-.
Totalt kom det inn vel 1300 kr på
auksjonen, og det var akkurat nok til å dekke
våre utgifter til grillmat etc. Sånt kaller vi god
butikk, og etter som alle var så godt fornøyde
med kvelden, skal vi slett ikke se bort fra at vi
kan gjenta suksessen til neste vår.
LA4YW-Liv

Auksjonarius LA9MB/
Egilvarhoderystendeover
alle de lave prisene under
auksjonen, men absolutt
ALT skulle jo bort, så da
så...
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Midt-norsk-svensk radioamatørsamling
Ved LA3WAA - Tor Pettersen
Vi hadde en stående invitasjon fra
Jamtlands radioamatører som var her for 26
år siden!! Styret i Trondheimsgruppen tente
på ideen og det ble nedsatt en “Turkomite”
som besto av LA3ZV Jan, LA7JO Stig og
LA3WAA Tor.
Vi begynte å annonsere dette på QSTTrøndelag, AR og massemailer over internet.
Vi var meget opptimistiske og turen skulle gå
av stabelen 9 og 10 juni. Vi holdt på og
annonserte fra desember til siste QSTTrøndelag den 3. juni. Mandag så hadde vi
22 påmeldte, tirsdag nede i 16 og vi begynte å
bli ganske febrilske da vi først hadde bestilt
buss til nærmere 50 personer. Ny buss ble
bestilt, denne gangen en minibuss som kunne
ta 23 personer. Torsdag kom det nye
avbestillinger og vi sto igjen med 6 radioamatører!! Sent fredags kveld fikk vi med en
til, så tallet var nå oppe i 7.
Lørdags morgen kl. 0800 kom busssen til
sentralbanestasjonen og plukket opp LA7EG
Tore med xyl, LA8CD Johan, LA4CKA Ingar
og LA7JO Stig. Bussen kjørte da videre til
Hundhamaren og plukket opp LA3WAA med
XYL. Turen gikk så videre til Stjørdal og
plukket opp LA7FW Tor som hadde kjørt fra
Brekstad via Levanger.
Bussen satte da nesen østover og vi var vel
kommet ett par mil fra Stjørdal da det kom
en telefon fra LA4RKA Bjørn. Han hadde vi
glemt av og vi snudde og plukket opp en noe
betuttet Bjørn. Enn å glemme av en når vi var
så få da, men det var jo tidlig på morgenen -)
Nå fikk vi det litt mer travelt for vi skulle
være i Østersund til kl.1300. Jeg glemte at
buss-sjåføren hadde med seg sin kone og det
ble ett koselig bekjentskap ettervert som
bussen skred østover. Første tissestopp ble på
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Meråker og da fikk vi røykere også en liten
blås. Vår buss- sjåfør hadde det travelt så turen
gikk videre over Storlien og latteren satt løst i
bussen. LA8CD Johan var i storform og vi
storkoste oss.
Ny stopp i Åre for der var det jo Systembolag! Masse nordmenn besøkte bolaget denne
dagen så tiden gikk. Vi måtte jo ha noe å spise
og drikke også, så inn i bakeriet for å kjøpe
veiamat. Klokka var nå passert 1230 og første
telefon kom fra SM3CVM Lasse som spurte
hvor vi var. Kunne ikke lyve heller så jeg sa vi
var på bolaget og bunkret. Han sa at de hadde
nok av disse varene i Østersund, men det
bydde vi oss ikke noe om. Vi var jo på bolaget.
Inn i bussen igjen og det ble både litt mat
og den første ølflaska ble åpnet. Ny telefon
fra Lasse og vi hadde da en time igjen til vi var
fremme i Østersund. Da blir vi forsinket sa
han og de måtte rokkere litt på programmet
mens vi kjørte buss og drakk øl.
Nå nærmet vi oss Østersund og da jeg kalte
opp SM3CVM på R6 hørte jeg ett lettelsens
sukk.
Vi ble dirigert inn til Campusområdet og
vel fremme der ble det bestemt at lunsj måtte
inntas straks.

LA4RKA, LA7FW og LA7JO
utenforendelavCampusområdet
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Etavdemegetinteressante
foredragene vi fikk ta del av
Vi fikk en enkel og god lunsj bestående av
kylling og ris. Vi var nå ca. 1 time etter timeplanen og vi måtte gå i gang med programmet
straks. Buss-sjåfør tok med seg våre xyler og
de måtte sjekke inn på hotell og gå i butikker
ned egen guide. Det var SM3CVM sin xyl
som hadde den æren. Selv så leverte jeg Karin
visakortet mitt, noe jeg selvfølgelig angrer på
i dag, men det får vi ta siden.
Campusområdet var en stor militærforlegning som det også var universitet og
andre skoler i. Vi ble loset inn til auditorium
med plass til 50 personer. Der måtte vi skrive
oss inn på ei tavle og ble straks klar over at vi
var i mindretall , da det var mellom 20 og 30
amatører fra hele SM3 land. De kom både fra
Sundsvall og lengre sør i Jamtland.
SM3CVM Lars kunne endelig ønske vesttrønderne og sine svenske venner velkommen
til dette treffet. Han orienterte om hvilket
program vi skulle gå i gjennom og jeg fikk en
bismak i munnen av at vi var da ikke forberedt
til dette!
Han ga så ordet til repeateransvarlig
SM3GHN Janne og SM3VRK Bosse. De
fortalte om R5 og viste oss via PC hvordan
forholdene var oppe på Åreskutan. For å si

det mildt: Ruten er bare en liten knaus i
forhold til dette. R5 står over 1500 moh og
hadde enorme isproblemer om vinteren.
Antenner knakk som fyrstikker og de hadde
store problemer med den.
Vi spurte hvorfor den gikk så dårlig inn
til Trondheim da vi for noen år siden kunne
kjøre den med bare noen få watt. De hadde
nå satt repeateren 200 meter høyere enn den
var før og med nedslående resultat. Etter mye
om og men så kom det fra SM3GHN at han
gjerne ville ta sa en tur til Trondheim og ha
ett samarbeide med vår repeaterkomite. I
ettertid så har de tydeligvis fått skikk på sakene
og R5 er meget sterk her i Trondheim.
SM3CVM tok så igjen ordet og takket for
at vi kunne samarbeide over grensene og det
ble bestemt der og da at neste år så skulle de
til Trondheim. Jeg tok da ordet og ønsket dem
velkommen til Trondheim en gang utpå
vårparten. Jeg mente at vi burde ha ett treff
jevnlig, om ikke hvert år så kanskje hvert andre
år. The time will show.
Neste punkt på programmet var samband
og SM3SZW Svein Erik tok så ordet. Det viser
seg at svenskene er veldig dyktig med
sambandsoppdrag. De er med på rallyløp og
masse andre ting. De har det helt motsatt fra
oss med så mange oppdrag at de må si nei til
flere og flere oppdrag. De tar seg godt betalt
og det var kjærkomne penger til ei slunken
klubbkasse de første åra. Nå fikk hver enkelt
amatør betalt for det og enda så var det igjen
penger til klubbkassa som bar preg av å ikke
være så slunken lenger -) De har til og med en
portabel repeater som de drar med seg som
ligger på R3.
Turen kom da til oss og LA7FW ble skremt
frem av undertegnede. Tor var noe overrasket
over mitt utspill, men han tok det sportslig og
fortalte hvordan vårt samband fungerte, og
det går jo mest på nødsamband, og svenskene
fikk en fin orientering fra Tor om dette. Takk
Tor som tok dette på sparket!!
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Hertømmesbussen
for besøkende til SL3ZV
Neste post var Packetradio og SM3LKS Bosse
og SM3UKE Henrik fikk ordet. De orienterte
om nodenettet og det var bare en ting som
fungerte utmerket og det var linken over til
Norge. En amatør fra Sundsvall ( husker ikke
hans kallesignal) spratt opp og sa at han skulle
ta ansvar, men at det da måtte gå over internet.
Det tok ikke lang tid etter dette møte så var
det link over til Øst-Sverige og den er ufb i
skrivende stund.
Bosse roste ellers et meget godt samarbeid
mellom ham og Trondheimsgruppen. Henrik
sa at de ville ruste opp nettet der borte og
komme seg opp i 9k6 hastighet så fort som
mulig.
Nå begynte tiden å gå veldig fort og
SM3CVM Lasse fortalte kort om den
thailanske stasjonen som er der borte. Det er
bygget en paviljong i skikkelig thailandsk stil,
det eneste som nå manglet var en HF-radio,
men han regnet med at den var like rundt
hjørnet. Lasse takket for ett hyggelig møte og
sa at nå skulle turen gå til Torpet der de hadde
klubblokalet sitt.
Utenfor døren sto bussen og ventet og inne
i den satt det 3 glade damer som hadde vært
på shopping -( det var dette med visakort igjen
da... Turen gikk da ca. 1 mil nord for byen og
store ble øynene da det dukket opp den ene
antennemasta etter den andre. Det var synd
det ikke var med flere for dette ser man ikke
mange ganger i sitt amatørliv. Selv så har jeg
vært der før, men ble like imponert denne
gangenogså.
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Turen gikk inn i klubbhuset som de leier
av FRO, (Frivilige radioamatørers
organisasjon). Lokalet består av et kjøkken og
stue i første etasje og Radioshacker i andre.
Nå var baren åpnet og kaffe og kaker ble
servert. Det ble kjøpt både brennevin og øl
for en billig penge.
Litt om shackene: Kallesignalet er egentlig
SK3JR, men i tester så brukes SL3ZV, SK3A
og SL3A. I store internasjonale tester så brukes
SL3ZV som kallesignal. Når vi var der så
radiorommet litt puslete ut med kun en HFstasjon og et PA-trinn. Men når det kjøres test
så skal jeg love dere at det ikke er noe mye
puslete som foregår. Det er 6 stasjoner på lufta
samtidig og i tillegg er det en multiplierstasjon
som er plassert i et hus 100 meter lenger inne
i skogen. SL3ZV har vunnet mange
konkurranser, men det er heller ikke så rart
når du ser hvordan det hele er planlagt, og
med store antenner og effekt blir de hørt og
kjørt.

8 kW DC power
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Hotel Østersund hvor det ble servert en forrett
og en hovedrett som var meget god. Det ble
danset og drukket så noe mere får dere ikke
vite om den 9 juni -)

Her er gjengen samlet til kaffe etter
ankomstSL3ZV
Nå ramlet jeg litt ut av det for det var ikke
noen test den helga, så jeg kommer nå ned på
jorda igjen. De har er et power til et PA-trinn
som står i shack 2 som de har bygd inn i en
glassmonter. For en som liker å se hvordan et
power skal se ut, er dette den rette plassen.
Man ser hva som skjer når man slår på
glødespenninga og man hører hva som skjer
når 8 kW DC blir slått på, hi.
I samme shacken er det rom for VHF/
UHF og utprøving av R5 sin nye logikk som
er på en PC der inne.
Vel tiden gikk fort og vi skulle på Hotel
Østersund litt senere på bankett. Vi måtte
desverre forlate vår drømmeverden og komme
oss på hotellet før middagen startet. Noen
valgte å være på Campus for en pris av Kr. 50
per natt!!
Vel fremme på hotellet så ble det ikke noen
tid til hvile og det ble bare en rask dusj og
komme seg i litt penere klær. Så bar det på

Her er baren åpnet

Søndag den 10 juni var vi oppe til frokost kl.
0900, dvs Johan måtte opp allerede før hanen
gol og ønsket oss unge en god ettermiddag.
Vi skulle egentlig opp til Åre for å titte på
utstyret der oppe, men de jobbet med
kabelbanen og vi var ikke i form til å gå opp
dit dagen derpå. Vi ble enige med våre svenske
venner at vi skulle plukke opp folk på Campus og så sette kursen mot Norge og ta noe
shopping underveis.

Middagenerservert
Vi takket for oss og de fulgte oss ett stykke
opp mot Jerpen før vi på nytt takket for en
utrolig vellykket liten weekend. Når vi passerte
Åre så lå snøen nesten nede på veien og om
kabelbanen hadde gått hadde vi aldri funnet
frem da det lå tykk tåke langt nedover
fjellsiden. Alle sa at turen var kjempe hyggelig
og mange hadde fått eyeball med folk de bare
hadde pratet med på radioen. Så vi gleder oss
til neste år da de kansje tar turen til VestTrøndelag.
Vi kom oss over grensa og de i tollen hadde
heldigvis fri -)
Jeg vil til slutt på vegne av de som var med
takke våre venner i Sverige for en meget
hyggelig helg. Dere som ble hjemme har gått
glipp av så mye at dere burde skamme dere -)
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