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Trondheimsgruppen av NRRL
Styret for år 2002
Leder: Tor Pettersen, LA3WAA,
Haukveien 13, 7562 Hundhamaren
Priv: 73 97 70 21 - Mobil: 920 88 231
E-post: torpet@online.no
Nestleder: Håvard Nasvik, LB9RE,
Tverrveien 57, 7560 Vikhammer
Priv: 73 97 87 72 - Mob: 913 94 216
E-post: hinasvik@online.no
Sekretær: Liv Johansen, LA4YW,
Kolstadtunet 4C, 7098 Saupstad.
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: 411 01 350
E-post: la4cka@online.no
Varamedlem: Raynold Halvorsen,
LA-M-11328, Postboks 6845,
7002 Trondheim - Mobil: 984 40 145
E-post: raynold@online.no
Varamedlem: Torstein Fredriksen,
LB1BC, P.Boks 171, 7077 Trondheim
Priv: 72 58 64 99 - Mob: 926 09 760
E-post: bconsuas@online.no
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E-post: la2t@la2t.org
Hjemmesideadresse:
http://la2t.org
Postadresse:
Trondheimsgruppen av NRRL,
Postboks 929, 7409 Trondheim
Besøksadresse:
Lialøkken Grendahus i
Bratbergveien
Postgiro:
0531 5104930

Framsidebildet:
En av de store attraksjonene
under årets grillaften, ble LB1KF
sin hjerteknuser “Trica”, som er
en blanding av Norsk Elghund
og Border Collie. Fra venstre
står Trond Heimdal, LC2UCT/
Sverre, LB1KF/Helene og
LC2NCT/Alexander.
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LederensCorner...
Hei til dere alle.
Etter en slik sommer
som vi har hatt i år, så
burde man vel ikke
snakke om noe annet enn
været, men vi må vel leke oss litt med
radiohobbyen også. Høsten siger på fort og
det er en del aktiviteter som skal foregå
utover høsten og vinteren.
Etter siste QSP så har jeg vært veldig
bekymret over samarbeidet mellom
gruppene i Trøndelag. Trondheimsgruppen
er jo ei stor, tung og gammel gruppe, men
alle holder jo på med samme sak, så
størrelsen har da ingenting med dette å
gjøre.
Men etter et oppklarende møte med alle
grupper i regionen, følte jeg at vi nå
nærmest var kommet i mål. Jeg hørte en
amatør fra Inntrøndelagsgruppen som
hadde vært med oss opp på Ruten si at “nå
var det artig å være amatør igjen”. Slike
uttalelser varmer godt. La oss ikke stoppe
med dette.
I Trondheimsgruppa har vi som alle andre
slitt med generasjonskløfta, men nå ser det
ut til at noen av de som gikk opp og tok
lisensen i vår orker å være sammen med
oss “gamle”. Det er veldig viktig at disse
unge får utfolde seg og føle at de duger til
noe. Jeg orker ikke ordet nei lenger, bare ja
og atter ja. Det har vært nei lenge nok nå.
Vi skal ha en del aktiviteter utover høsten,
men det kommer vi tilbake til en annen
plass i bladet. Men jeg kan nevne en ting:

Vi skal på Munkholmen i år også selv om
det ikke ble noe under Lighthousehelga.
September er en fin måned og lettere å få
innpass på holmen.
Til slutt vil jeg erge opp folk på min egen
alder til å engasjere seg litt i gruppa. Faktisk
så er det mange amatører i moden alder som
aldri har tid til å komme en tur oppover til
gruppelokalet vårt. Det er ett dypt savn da
vi har bruk for dere!!
73 de Tor, es gd DX -:)
LA3WAA

Repeatere og
blindsendinger
De nye reglene med fritt salg og kjøp av
amatørradioutstyr har fått svært så følbare
bivirkninger.
Spesielt
har
Stjørdalsrepeateren R3 fått en ivrig
(mis)bruker som trykker oppå reglementert
bruk av denne, i den hensikt å forsøke å
ødelegge for den pågående trafikk.
Blindsendinger i form av negative
kommentarer til brukere, raping, SKÅLroping er blitt en nokså vanlige
forekommende aktivitet. Tidligere var det
stort sett utelukkende radiomatører og andre
som hadde nær tilknytning til miljøet som
var i besittelse av amatørradioutstyr, så det
var aldri noe problem. I dag kan slikt eies
av alle, og teoretisk misbrukes av like
mange. Så dette er nok bare et tiltakende
problem som en må jobbe mer med i
framtiden.
3
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Info fra styret siden sist...
Vi har hatt følgende tema på møtene etter
siste QSP i mars:
12.03: Radio fra Heidrunfeltet ved LB9RE
09.04: Klubbsaker/Diskusjonsmøte
23.04: Gyo-kompass - oppbygging/virke
ved LA8CD
14.05: Alarmberedskapen i Norge
ved LB1BC
28.05: Besøk på AMK-sentralen på
Tr.heim Brannstasjon ved LB1BC
11.06: Grillaften/Auksjon ved Styret
Hamtreff med SM
Selv om det stort sett har vært mest sommer
siden siste QSP utkom, så har det da skjedd
litt i gruppen dette halvåret også. Derimot
ble det ikke noe av Hamtreffet med besøk
fra Midt-Sverige, mest pga av hotellstreiken
som oppstod. Men vi prøver oss igjen i høst,
enten i september eller oktober, noe
avhengig av når det passer best for
svenskene.
Kurs & eksamen
Vi har allerede avviklet kurs til amatørradiolisens i år. LB9RE/Håvard sa seg villig
til å kjøre et intensivkurs over 5 uker, og
interessen var stor. 7 kandidater fullførte
kurset, og til eksamen den 4. juni møtte hele

18 frem. Alle våre 7 besto eksamen, og det
resulterte i 6 nye LC’ere og en ny LB’er i
gruppen.
I midten av september starter vi nytt
intensivkurs, og LB9RE som også stille som
lærer denne gangen, håper på minst like
stor deltagelse denne gangen.
Nytt shackrom
LB9RE har vært primus motor for å rydde
lagerrommet vårt og bygge det om til en ny
shack som hovedsakelig vil inneholde utstyr
for VHF og digitale moder. Vi planlegger
også å anskaffe en moderne HF-rig i denne
sammenheng, og det er også planer om å
plassere gruppens BBS her etter hvert.
Aktiviteter utenom tirsdagene
Vi vil også starte med andre aktiviteter på
LA2T utenom tirsdagene utover høsten.
Aktivitetene vil bygge på ønsker fra
medlemmene, og det er allerede nevnt
bygging av kabler for å kjøre pakkeradio
og andre moder via lydkort på PCen,
antennebygging, opplæring i satellittkjøring
og andre moder, temaer av spesiell interesse for en liten gruppe medlemmer etc.
Dette er avhengig av at de mer erfarne stiller
opp og deler med seg av sin kunnskap, slik

18 konsentrerte
kandidater møtte
fram til lisensprøven den 4. juni
på Lialøkken.
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LA7JBA/Rolf i aksjon med å legge
inn strøm i den nye shacken.
at kunnskapsnivået kan stimuleres på flere
områder.
“BCI-koffert”
LA4IC har nå fått komplettert sin såkalte
“BCI-koffert” med diverse ferritt og filter
for bekjempelse av ulik støy fra eller til de
ulike installasjonene man måtte ha. Så har
du problemer, ta kontakt med LA4IC. Der
vil du få låne det du trenger for å bekjempe
støyen mot et depositum tilsvarende verdien
på utstyret du låner. Viser det seg å fungere,
beholder du bare det du “lånte”, eller du
får pengene tilbake ved tilbakelevering av
utstyret. Se mer info på vår webside.
Ferrittmaterialet etc fra “BC-kofferten”

Ny leder av Repeaterkomiteen
På vårparten ble daværende leder i
Repeaterkomiteen, LA1UI, innkalt til et
styremøte hvor vi bad om et skifte av leder
i komiteen. Det hadde en tid skurret med
samarbeidet innad i komiteen, og
Trondheimsgruppens styre lå under sterkt
press for å slippe nye krefter til i komiteen.
Vi ble da enige om at LB9RE/Håvard var
en verdig arvtager til Ottar, og så langt har
vi hatt svært positive erfaringer med skiftet.
Repeaterkomiteen jobber for tiden med
planer om en ny repeater i Oppdalsområdet,
og de har også fått forespørsel fra en etat
som vil leie plass i “skuret” oppe på Ruten.
Dette er saker som det vil bli jobbet med
framover, foruten de vedlikeholdsmessige
sidene av våre noder og repeatere.
Ny Web-adresse
Trondheimsgruppen har nå kjøpt sitt eget
domene på Internett, og den nye adressen
er: http://la2t.org/ Vi har også flyttet sidene
til en raskere server i Norge, og erfaringene
er gode. Dermed kan vi tilby medlemmene
egne unike e-mailadresser, f.eks
la4yw@la2t.org, og vi kan også tilby
hjemmesideadresser,
men
ikke
hjemmesideplass. Se ellers ytterligere info
s. 23 i dette QSP. Gruppen har også fått en
co-web-manager i LC2NCT/Alex, som vil
starte et bruktmarked på LA2Ts
hjemmeside.
Regnskap og fond
Gruppens økonomi er for tiden bra og
prognosene viser et overskudd på ca 15.000
kr ved årets slutt, under forutsetning av at
vi ikke får noen uforutsette store utgifter.
Vi har derfor besluttet å sette av en sum på
et fond som skal være øremerket til innkjøp
av ønsket utstyr i gruppen. Styret skal sette
opp statutter for bruken av disse midlene,5
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men akkurat nå tegner vel trenden mest mot
kjøp av en ny HF-rig. Men dette vil vi
komme tilbake til.
Arbeid på dropin
Det ble besluttet å kjøpe inn et par lass med
grus for å planere ut litt på baksiden av
gruppelokalet, samt å få det litt mindre
gjørmete der bak. Det ble kjøpt inn plast
som skulle ligge i bunnen for å slippe at
gresset skulle overta, og en hel gjeng med
ivrige arbeidere gikk i gang med å lempe
grus bakom gruppen og spre den fint utover.
Nesten et helt gruslass ble lempet utover
på en kveld, og nytt lass venter på tur.

Grillaften
Det ser ut som om grillaften på siste
medlemsmøtet før ferien er kommet for å
bli, og årets avslutning fikk et rekordartet
fremmøte. Se mer info s. 27. LA4CKA var
også denne gangen kokk og ansvarlig for
opplegget, og LA8CD hadde velvillig stilt
utstyr til disposisjon for auksjon. Det ble
en meget vellykket grillaften på alle måter.
Sambandstest
De fleste er vel nå kjent med
sambandstesten som har foregått i hele
vinter under kyndig ledelse av LA9MB. Se
info s. 25-26. En rekke av våre medlemmer
Dugnadsiveren var stor, her er LA4IC og
LA9TK med sørlandsskuffa, en ny måte å
frakte grus på, mens LA3WAA fyller på.
T.v. LA3WAA ble tørst av å måke sand,
mens LB6CE myser i bakgrunnen..
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har stilt velvillig opp for å kjøre disse
testene, og vi vil benytte anledningen til å
takke alle for hjelpen. Sannsynligvis blir det
ny test utover høsten og vinteren, og vi
håper på fortsatt velvillig innsats framover.
Fieldday
Den 7.-8. september går årets Fieldday av
stabelen, og LA4CKA har foreslått å dra
til en parkeringsplass i nærheten av
Jøldalshytta, ca 7-800 moh. Ingar har hytte
20 min. unna og stiller hytta til disposisjon
for overnatting. Han er også primus motor
for Fielddayen, så interesserte som ønsker
å bli med som operatører eller for å rigge
opp utstyr kan ta kontakt med Ingar for mer
informasjon. Regler finner du på: http://
www.nrrl.no/6_medlemsweb/fd/fd-2002.htm

Sterk utfartstrang
Det begynner etter hvert å bli vanlig med
radioamatører som raser rundt i verdensrommet om bord på den internasjonale
romstasjonen, neste tilvekst kommer fra
Belgia. Det er ON1DWN, Frank som skal
sendes opp i slutten av oktober. Vi kan jo
lure på hvor lenge vi må vente før en norsk
radioamatør finner veien opp dit.
Romturisme er et nytt begrep, - men
hva med DX-pedisjoner i verdensrommet?
Siste omtalte turist er en popmusiker i
bandet ‘N Sync, Lance Bass, som visstnok
har ytret sterkt ønske om å få bli med en
forsyningssatellitt
fra
Russland. Turen vil i såfall
finne sted i slutten av oktober
og koste den 23 årige unge
karen ca. 20 millioner dollar.
Han vil i såfall bli den yngste
person som har vært i
rommet, - kostbar ferietur
selv om turen er guidet!

Samarbeid er viktig
Arbeidet med å gjøre amatørradioen til en
samfunnsnyttig ressurs er kommet langt i
USA, og en gjør stadig nye erfaringer med
viktigheten av at flere og flere instanser
samarbeider. En av tankevekkerne etter 11.
september er at de ulike kommunikasjonssystemene er altfor lukket, behovet for en
mulig direkte dialog på tvers av systemene
var meget stort under redningsarbeidet.
I USA har de under etablering et system som kalles AMBER, det er oppkalt etter
en 9 år gammel jente, Amber Hangerman,
som ble kidnappet og drept i 1996. Formålet
med dette er å få ut opplysninger om kidnappede barn så hurtig som mulig til folk,
spesielt til de som er i trafikken. Og det
virker, og flere er allerede blitt reddet.
Systemet er ikke annet enn samarbeidsrutiner innen kommunikasjon mellom ulike
instanser, og de bruker to-veis radiokommunikasjon, telefon, fax og datakommunikasjon. I hovedsak er det et
samarbeide mellom politi og radiostasjoner
og andre som bringer oppdaterte
opplysninger ut til folk, og radioamatørene
i USA undersøker nå mulighetene av å gjøre
de ulike repeaterne og digitale moder
tilgjengelige til dette systemet.

7
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DX-clustret tester
via internett.
I vinter mistet LA7Q forbindelsen til
Sverige og det ble stopp på tilførselen av
DX-spot. Det var skiftet antenner på
Åreskutan og en regnet med at det og mye
is var årsaken. Våren kom og forbindelsen
var like død, ved en senere skjekk av utstyret
på Liaåsen viste det seg at tonene knapt var
hørbare i all susen. På en liten antenne og
håndapparat var signalene hørbare. En
annen radio ble testet på antennen og da
var det god signalstyrke og ingen problemer
med mottaket. Radioen ble tatt med ned for
reparasjon og det er ikke noen forbindelse
med Sverige idag.
Det var endel brukere rundt omkring
som etterlyste forbindelsen til Sverige og
LA3WAA kom med forslaget om å prøve
egen gateway til internett. LA3WAA har
allerede sin maskin satt opp som gateway
mellom internett og APRS. Direkteforbindelsen med LA7Q er også dårlig så
det ble til at LC7XAT 1,5km unna LA7Q
skulle sette opp gateway.
Et gammelt håndapparat og antenne på
taket ble koblet opp og DX-telnet ble valgt
som program. Alt så ut til til å fungere etter
endel småplunder med oppsettet av
programmet. Flere internettservere ble testet
og idag brukes SK3GW i Gavle som var
den mest stabile.
Det ble også forsøkt med 2veis gateway,
men det ble et kortvarig forsøk. Da vi kom
tilbake etter et par timer var det en haug
sinte meldinger og email som ventet. Det
viste seg at alle DX-spottene som gikk til
LA7Q kom tilbake litt modifisert og ble ut
på internett som nye DX-spot. Siden
forfatteren av programmet var på ferie
koblet vi ut gateway til internett. Pr idag er
det ikke mulig å sende DX-spot eller
meldinger ut på internett via LA7Q, men
vi vil prøve igjen til høsten.
8

Et annet problem som dukket opp var
at LA7Q koblet ned forbindelsen uten noen
fornuftig grunn. Det var mange retries før
meldinger ble godkjent i enkelte perioder.
Personsøkersystemet er en stor plage og
ulyd fra LA7Q av og til ble også mistenkt.
Mange brukere fikk det også til å falle ut
av og til, men det var heller ikke løsningen.
Da var det bare å ta frem høytaleren og lytte,
sterke signaler og forbausende lite støy fra
personsøkeren. Omsider kom årsaken frem
i dagen, selv på kort avstand og nesten fri
sikt var det problemer med at et eller annet
forvrengte lyden fullstendig i perioder.
Kanskje noen av alle bygningskranene i
nabolaget?
Det er ikke plass til så mange meldinger
i minuttet på 1200 baud, så skepsisen var
stor til å gå via noden på Fosen, LD7FS-2,
og dermed generere ennå mer trafikk. Det
viste seg at det går bra selv med mye DXspott og noen brukere innlogget på LA7Q.
Senere blir det kanskje aktuellt å bytte til
70cm slik at det blir bedre plass til flere
brukere.
For å begrense trafikken er det bare
enkelte land som legges ut til DX-clustret.
Norge, Sverige, Finnland, Danmark,
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APRS via Internet
Da jeg var kommet i gang med APRS,
meldte snart interessen seg for å kunne se
hva som skjedde på APRS andre steder i
Norge. Ettersom nodenettet på APRS er så
dårlig utbygd i Norge, og jeg hadde fått
ADSL, begynte jeg å se meg om etter
muligheter for å koble sammen APRS-nettet
her i Trøndelag med APRS-nettet på
Østlandet via Internett. Jeg kom da i kontakt
med LC3ZBT/Espen litt nord for Oslo, som
mer enn gjerne sa seg villig til å være
mellomledd mellom Internett og nettet på
Østlandet.
Det ble en masse prøving og feiling en
tid, og jeg strevde med å få oppsettet i IUView riktig, men lørdag den 16.mars spilte

Skotland, Irland, England, Island,
Færøyene, Nederland, Belgia, Tyskland,
Polen, Sveits, Østerike, Ungarn, Jugoslavia, Makedonia og Europeisk Russland. Det
kan også filtreres på frekvensområder så det
er mulig vi prøver legge ut alt fra 50MHz
og opp. Det har vært endel tropo i sommer
så det har vært ganske tett med spott for
VHF i perioder. Det var bla flere som fikk
samtaler med Færøyene og Skotland over
R2 i Osen og den dukket også opp som DXspot via internett.
Gatewayen har nå vært i drift i 2
måneder, om det blir en permanent løsning
får fremtiden vise. En rask gjennomgang
av loggen min viser at det har vært 19
brukere logget inn på LA7Q og 17 på andre
clustre. Det er nok sikkert endel som ikke
står i loggen også. Det virker ikke som det
er så mange lokale amatører som er aktive
på clustret, men vi får håpe det blir flere
utover høsten.

alt som det skulle, og vi kunne omsider se
hva som skjedde på APRS over hele
Østlandet og bort til Stavanger og Bergen.
I starten var oppsettet slik at vi fikk med
stasjoner over hele verden, men det ble for
mye trafikk slik at alt gikk i stå og stoppet
opp, så vi filtrerer nå bort alt utenom Norge,
bortsett fra SM3 og 4, samt noen få WXstasjoner fra typiske feriemål i Europa, hi.
Å få linket sammen Midt-Norge og
Østlandet på denne måten var tydeligvis
svært populært både her og sørpå, så nå kan
vi sitte og se på aktiviteten som foregår også
på Østlandet, med faste stasjoner, mobile,
båter, motorsykler eller hva det måtte være
som rører på seg, og vi kan snakke med
hverandre via meldinger til og fra, så
mulighetene er blitt mange og udvidet rent
geografisk.
Da jeg startet opp med APRS var det
ganske mange aktive her i distriktet, men
det har avtatt drastisk, ukjent av hvilken
årsak. I dag har vi to noder i distriktet som
overlapper hverandre, TRC sin APRS-node
på Gråkallen og LA2T sin som for tiden er
QRT. Den skulle opprinnelig på Liaåsen,
men vi vil forsøke å plassere den lenger bort
slik at muligetene utnyttes bedre. Det vil
også komme en APRS-node i Steinkjer om
ikke altfor lang tid, så håpet er at aktiviteten
på APRS igjen vil ta seg opp.

LA3WAA - Tor.

LC7XAT - Kai
9
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MED FOSENGRUPPEN
PÅ TUR TIL GJELTHEIA
Våre installasjoner er kjent for å være meget bilene.
Vi nærmet oss hjemme-QTH til
stabile. Men en inspeksjonstur en gang
iblant, kan være på sin plass. Da vi utlyste LC2TCT, Hofstad innerst i Brandsfjorden.
planlagt tur til R 2 på Gjeltheia, på vår egen Vi måtte ta en avstikker dit, da han hadde
QST-sending, fikk vi response fra både egne fått en beskjed på mobilen, at en tysk
medlemmer, og hyggelig nok, fra kamerat som var på ferie der akkurat da,
hadde lyst til å være med. Det ble dermed
Trondheimsgruppens “unge garde”.
Med værforbehold helt til siste øyeblikk, en 1/2-times forsinkelse, som forplantet seg
ble lørdag 27 juli valgt som utgangspunkt. til LA9IX, som måtte vente tilsvarende på
Tunge, svarte skyer hang lavt over Fosen oss, ved bommen.
Det er vei helt til topps. Den er smal,
da dagen kom. Asfalten var våt, og vår
lokale representant i Osen, LA9IX Arne, svingete og ganske bratt på enkelte partier.
rapporterte det samme. Men det ser ut som Det er anbefalt 4-hjulstrekk, men
bakhjulstrekk kan også gå. LC2TCT hadde
det lysner, sa han..
På ferjeleiet på Flakk satt LC2NCT forhjulstrekk, og fikk problemer. Alex, Kai
Alex, LC2SCT Jan, LC2TCT Odd og og “turisten” måtte gå de siste kilometrene,
LC7XAT Kai, og ventet på endelig beskjed men Odd tok seg fart “nede i bygda”! Alle
over R 1. De bedyret at de hadde godt med kom seg vel opp, og synet som møtte dem,
klær, og da var det bare å kjøre rett om bord. gjorde at strabasene fort ble glemt. TelenorVi avtalte å møtes ved Krinsvatn, og å være masta rager 100 meter over fjellet som igjen
QRV på R 1. Jeg kjørte bortom LA2WJA er 520 meter over havet, og er snarlik
Roald, som sto klar på Brekstad. Odd Eiffeltårnet.
rapporterte da ferja ankom
Rørvik, og timingen ved
Repeaterantenna som er montert på et 9-meters rør,
Krinsvatn var perfekt!
utenpå stasjonsbygningen, virket ganske puslete.
Vi stoppet i Åfjord
sentrum, for gutta måtte handle inn mat. Roald og jeg stakk
innom kroa til LA4GN Odd
(velkjent fra Jan Mayen og
Bjørnøya), hvor vi rakk en
liten prat og en kopp kaffe.
På turen videre nordover
hadde vi samband mellom
bilene på 145.550 MHz. På
grensa til Roan tok vi kontakt
med LA9IX på R 2. Han
rapporterte ei byge som
passerte, og humøret steg i
10
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medbrakt, og dermed var
problemet løst.
Så var det tid for en
matbit. Vi gamlekara fant
fram termos og brødskiver,
som vanlig. “Gutta” hadde
handlet inn engangsgrill,
pølser og rundstykker. De
rigget seg til, mens magesekkene buldret. Det tok sin
tid, for dette var en skikkelig
gjeng, hvor ingen røykte!!
Hvem har da fyr? Ingen!
Begge bilene ble saumfart
Fra venstre: Kai, Alexander, Jan og Roald.
etter fyrstikker, men nei. Odd
fant en sigarett, og fikk fyr
Fotoapparat, kikkert og håndapparater kom på den med billighteren. Men å overføre
fort fram, og WAR (Working All Repeat- sigarettgloa til grillen var håpløst. Han
ers) var enkelt. Noen overraskelser fikk man sugde på sigaretten til den glødde skikkelig,
også, for eksempel når også R 5 utenfor stakk den ned i grillen, mens sugingen
Sandnessjøen åpnet samtidig med Åre. R 0 fortsatte. Men nei, det gikk ikke. Men Odd
på Vikna var ny for de fleste. Kai var ikke tom for ideer. Bak i bilen hadde
eksperimenterte med ei lang “fiskestang” han ei flaske vindusspylevæske, ikke
med ledninger på. Det skulle være en J-pole, utblandet! Han fuktet en tvistdott med
påsto han. P.g.a. kort avstand til LA6UR, væsken, og på’n igjen med sigaretten.
R 2, ble det en del utilsiktede åpninger av Tvisten flammet opp, og i neste omgang
den, med tilhørende blokkering. Som en grillen. Etter slik innsats smakte tydeligvis
service slo jeg av R 2, og da ble det mange pølsene ekstra godt, HI!
Timene gikk fort, og vi måtte tenke på
blide fjes.
returen. Repeateren ble plugget inn igjen,
Selve stasjonen vår var i skjønneste orden. området ryddet, og så trillet vi bedagelig
Noen små rustflekker på masterørsfestene nedover fjellsiden. Nede i bygda skilte vi
ble lakkert over av LA9IX. Vi hadde ikke lag. Bilen til Trondheim kjørte via Steinkjer,
vært der oppe på nesten 2 år, og den gangen og vi andre, den veien vi kom.
Etter utsagnene var alle fornøyd med
hadde vi registrert dårlig rekkevidde på
reserveantennene. Den gang hadde jeg ikke besøket på LA6UR. De hadde også med
med noe testutstyr, men nå var jeg godt egne øyne fått sett det kuperte landskapet
rustet. Antenneanalysatoren MFJ-259B, på Fosenhalvøya, og var imponert over 2oppførte seg veldig rart. Kort fortalt, meter dekningen.
De fleste kunne også tenke seg en ny
skyldtes det en stump RG-58, som ble brukt
som overgang fra den tykke RG-213- tur, når sikten var bedre.
kabelen. Den ene BNC-kontakten, krympet
Reiseleder
versjon, hadde dårlig forbindelse til skjerm.
LA7FW/Tor
En ny bit RG-58 m/BNC-kontakter var
11
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REISEBREV FRA USA
Det har alltid vert en drøm for meg å få
reise til USA, og en dag i fjor fikk jeg en epost som skulle bli starten på drømmen som
skulle gå i oppfyllelse. Jeg fikk en e-post
ifra Minneapolis, fra en fjern slektning som
holdt på med slektsforskning, og heldigvis
så hadde han mitt navn på listen sin. De
var her på besøk i fjor sommer og siden har
vi holdt kontakten via e-mail og telefon.
Den 16 juli, DA var den store avreisedagen til Minneapolis via Island, og på
flyplassen ble vi godt motatt med norsk og
amerikansk flagg.
Det var opplagt et stramt program vi
skulle gjennomføre, og allerede dagen etter
var jeg på plass i den lokale radiobutikken
for å titte på radioamatørutstyr, resultatet
ble en 2 meter og en antennevender. Med

så mye hyggeligere priser i forhold til i
Norge synes jeg det var godt gjort å ikke
handle mer (karakter?)
Vi fikk oppleve mye interessannt på de
20 dagene jeg var der, blant annet så våknet
guttungen i meg da jeg fikk anledning til å
teste en Chewrolet Corvette Stingray på
highwayen. Ellers så gikk jeg til fots over
Missisippi, og matinteressert som jeg er fikk
jeg smakt på mye amerikansk mat i de
mange private hjem vi var invitert til. Jeg
fikk til min store overaskelse servert ribbe
og surkål en dag.
Ellers var det mye norsk der borte, både
norske butikker og norskinspirerte hjem
med treskjæring og rosemaling. Besøkte
også en norskspråklig sommerskole, og
bodde i 2 dager hos noen slektninger på et

W0/LA4CKA i shacken til Rich, N0HJZ.

12
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om kvelden, også han med
gode signaler. En riktig stor
takk til begge to for at de var
QRV så sent på kvelden.
Etter at jeg hadde oppnådd
kontakt med Norge var det
tid for ham-prat, for det kom
også enda en radioamatør på
besøk, W0/IK1IYK.
Så var det tid for litt
fotografering og gaveoverekkelse, - jeg fikk en
fugl i tre med innskripsjon
W0/LA4CKA/Ingar med gaven fra Rich, N0HJZ
på som et minne om mitt
og XYL Ragnhild.
besøk. Bedre gjestfrihet og
velvilje blant radioamatører
sted som heter Camp Nidros.
man ikke kjenner på forEtter en rundtur hos slekt og nye venner, hånd skal man lete lenge etter.
kom den dagen jeg skulle prøve å få en QSO
til Norge. Jeg vil først fortelle om
Ellers er det verdt å nevne at den servforanledningen til den kontakten.
ice og velvilje opplevde vi overalt på vår
Jeg fant en radioklubb på internett som vei i USA, men alt skal ha en ende, så også
var i nabolaget av der vi skulle bo og sendte denne ferien så nå er jeg hjemme på
en e-mail til formannen i klubben med Jonsvatnet igjen.
forspørsel om å få låne HF-radioen deres
den 1.august, hvorpå jeg fikk til svar at de
73 W0/LA4CKA
hadde ingen HF i klubben. Dette var en
INGAR
VHF og UHF klubb, men jeg var hjertelig
velkommen hjem til formannen N0HJZ
W0/LA4CKA/Ingar med
Rich. Han var vellvilligheten selv, sluttet
gaven
fra Rich og N0HJZ/Rich.
tidligere enn vanlig i 2 dager på jobb for å
prøve sambandet fra Norge til USA før jeg
reiste, og det gikk bra med 5 og 9 signal.
Radioen var slått på og antennen tunet
opp da jeg ankom hans QTH den 1. aug.,
og jeg var spent på om jeg fikk kontakt med
noen i Trøndelag, for det var helt dødt på
20 meteren. Mmen etter det første” callet”
hørte jeg en kjent stemme i den andre enden
Det var LA9MB, Egil. Jeg fikk høre nytt
fra hjemlandet med gode signaler og når
jeg spurte om det var flere på 14.245 MHz
fikk jeg kontakt med LA7JBA, Rolf, som
hadde tatt turen ned til Lialøkken kl. 23,30
13
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Midtsidebildet
- tatt på trappa til Solfeng Kafè i 1954

1. Ukjent, 2. LA8CD, 3. Ukjent, 4. Osnes, 5. Ukjent, 6. LA6A, 7. LA7LC, 8. LA5GD, 9.
LA1NC/ZYL, 10. LA7EC, 11. LA1VB, 12. LA3TD, 13. LA2TC, 14. LA9MB, 15. LA8GE,
16. LA8FC, 17. LA8FE, 18. LA4IC, 19. Stuenes, 20. Storvik, 21. Fjukstad.

LN-prefix
Post- og teletilsynet har i brev av 5.august 2002 gitt tillatelse til at alle gruppe
og klubbstasjoner kan benytte prefikset
LN ved deltakelse i følgende contester:
All Asian DX Contest
ARRL DX Contest
16

CQWW DX Contest
CQWW WPX Contest
IARU HF championship
Scandinavian Activity Contest
WAE DX Contest
Tillatelsen gjelder fra 10.august 2002.

Magne / LA1BFA
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PA-trinnet - AL811H
Trondheimsgruppen har som de fleste
kjenner til, anskaffet et PA-trinn for HFkjøring. PA-en er tilkoblet gruppens
transceiver Kenwood 940S, og er et
Amitron AL811 H.
Det er en lieær forsterker som
trenger ca. 50 - 65 watt i driv effekt.og
gir en utgangs-effekt på opptil 800 watt
PEP. Her brukes det 4 stk. rør 811 A i
klasse AB2., jordet gitter.
Dersom du ikke er kjent med bruken
av PA-trinn, er det viktig å følge
bruksanvisningen og tabellene vi har for
innstilling sammen med den benyttede
antenne. Det er LA8CD som har laget disse
antenne tabellene og de funker helt fint..
F.eks. kan “Loopen” brukes på de

NRRLs Generalforsamling 2002
Årets Generalforsamling ble arrangert av
Sandnes- og Jærengruppen av NRRL, og
pga. den lange reiseruten var det minimalt
oppmøte fra Trøndelag i år. Det var
oppsiktsvekkende liten deltakelse, kun 86
stemmeberettigede tilstede.
Mest spenning fra vårt distrikt var vel
knyttet til utfallet av forslaget til
poststemmer, og her ble det flertall for
Hovedstyrets forslag med 64 JA og 21 som
stemt NEI. Det betyr i praksis at valg og
endring av lover i NRRL skal heretter skje
ved poststemmer, betydningen for NRRL-

fleste bånd med godt resultat, sammen med
PA trinnet. Husk bare å tune opp med lite
drive slik at ikke rørene blir ødelagt.
Tidlig i sommer ble det skiftet rør i
PA’en så den skal være QRV når aktiviteten
starter til høsten. Så enten du kjører CW
eller phone, QRP eller high pwr. - lykke til
med aktiviteten.
73. de LA4IC - Wilhelm

dagene skal flyttes med hovedvekt på det
faglige og sosiale ved arrangementet.
Forslaget fra Trøndelagsgruppene ble ved
dette vedtaket uaktuelt. Samme ved forslag
C. Forslaget for reduksjon av antall
styremedlemmer i Hovedstyret ble ikke
godtatt, med 19 JA og 61 Nei. Forslaget
om endring i medlemsstrukturen i NRRLs
tilsluttede grupper ble avslått med tallene
20 JA og 63 NEI. Videre ble forslaget om
endring i representasjonen på NRRLs
Generalforsamling trukket, og sist så var
forslaget om å endre gruppenes navn i
forhold til NRRL også nedstemt med 35 JA
og 47 NEI.
Når det gjelder årets valget på Hovedstyre
så er ingen fra regionen på valg til styret
for NRRL, - ny president ble for øvrig
LA9NT.
17
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REFLEKSJONER OVER
PAKKERADIONETTET I NORGE
Har fordrevet tiden med å tråkle meg fram
på pakkenettet. Da jeg også er involvert i
NRRL’s nødsamband, kan jeg ikke fri meg
fra å fabulere om også ha pakkeradio i
bakhanda! Det er jo en voldsom resurs som
ligger der, nesten ubrukt! Mye funker helt
upåklagelig, noe går tregt, og noe er QRT.
I enkelte områder foregår stadig utbygging
og utbedringer, mens i andre virker det som
det er null aktivitet. Midt-Norge har nå i
lengre tid hatt utmerket forbindelse til
Østlandet.
Fra Trondheim og nedover langs kysten går
det også an å komme. Her er det noe tregt.
Kan komme bl.a. av at her brukes flere
utgaver av software. Virker som de ikke
snakker sammen helt godt, HI! Minner om
“stafettpinne”... Kan enkelte ganger komme
helt til Bergen. Men der og derfra er det
ingen response. Fra Sørlandet mot
Stavanger ser det dødt ut. Oslofjorden kan
umulig være konfigurert optimalt?
Samband Mjøsa kan være et
forbilde for hvordan ting kan
gjøres! De har nå bygd ut et
flott nett til Dombås, og
planene er klare videre til
Bjorli. Derfra skal det være
mulig også å komme inn på
den
tidligere
nevnte
Vestlandslinken.
I Trøndelag har en også tatt
ibruk FlexNet. Det går supert.
Ny egen link mot SM3/
Åreskutan, er også straks en
18

realitet. Erfarte at det ble for mange
“kollisjoner”, ved å dele frekvens. DXclusteret har mange trofaste brukere. Har
prøvd å få sparket igang forbindelsen mot
Helgeland. Der har de et “lukket nett”
mellom Mo, Mosjøen og Sandnessjøen. De
har hatt forbindelse over til SM2, men den
er nå nede. I Namdalsgruppen er det
konkrete planer om å etablere noder ute på
Vikna. Det ligger gunstig til, langt ute i
havet. Det er sikt mot 70 noden på
Øyenskavlen ved Namsos, og mot
Helgeland burde det være fine muligheter.
Har satt opp en tabell over pakkenettet i
Midt-Norge, og likeså “tegnet et kart” over
området. Når erfaringene mhp stabilitet og
trafikk er så gode som vi kan vise til, skulle
det være mulig med enkle midler å få til et
godt landsdekkende nett. Husk at LAPRG
fortsatt er oppegående, og kan yte hjelp og
støtte.
73 de LA7FW/Tor
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MIDT-NORGE, PAKKERADIO OVERSIKT
CALL
LA2T
LA2T
LA6K
LA6K
LA7N
LA7N
LA7Q
LA7Q
LA6K-2
LA6K-6
LA6K-7
LD2BI
LD2BI
LD2DO
LD2DO
LD5GU-2
LD5GU-7
LD6AS-6
LG6AS-7
LD6FD-2
LD6KS-2
LD6KS-7
LD6MO-7
LD6VD-2
LD6VD-7
LD7FO-2
LD7FS-2
LD7HF-2
LD7FH-7
LD7ND-7
LD7NS-2
LD7TB-7
LD7TH
LD7TH
LD7TH
LD7TH
LD7TH
LD7TR-6
LD7TR-7
LD7VD-2
LD7VD-7
SK3JR-7

ALIAS

TRDXC
TRDXC
AUKRA2
AUKRA6
AUKRA7
BJORLI
LA7G-6

GULVHF
GULUHF
AES706
AES707
FORDE2
KSUVHF
KSUUHF
BREMA7
TEIG2
TEIG70
FOSEN2
FOSDX2
HUMFJ2
HUMFJ7
OYEN70
NAMSO2
BRING7

RUTEN6
RUTEN7
MARST2
MARST7

LOC.
JP53FJ
JP53FJ
JP33VD
JP33VD
JP54OF
JP54OF
JP53FJ
JP53FJ
JP32JU
JP32JU
JP32JU
JP42CF
JP42CF
JP42NB
JP42NB
JP21NB
JP21NB
JP32BK
JP32BK
JP21WK
JP32XW
JP32XW
JP21LV ?
JP22TI
JP22TI
JP43QS
JP43XM
JP52PK
JP52PK
JP54MG
JP54RL
JP53NB
JP53FI
JP53FI
JP53FI
JP53FI
JP53FI
JP43NE
JP43NE
JP53SU
JP53SU
JP63GI

STED
FREKV. SOFTW.
TRONDHEIM 144.850 F7.00g
TRONDHEIM 434.975 F7.00g
KRISTIANSUND 144.950 F7.00g
KRISTIANSUND 434.575 F7.00g
NAMSOS
144.900 F5.15c
NAMSOS
433.650 F5.15c
TRONDHEIM 144.825 F5MZNv3.A
TRONDHEIM 434.975 F5MZNv3.A
AUKRA
144.950 TN 2.06
AUKRA
433.650 TN 2.06
AUKRA
434.575 TN 2.06
BJORLI
433.650 (X)NET
BJORLI
144.850 DXC
DOMBÅS
144.850 FLEXNET
DOMBÅS
U2H
FLEXNET
GULEN
144.850 TN 1.20
GULEN
433.650 TN 1.20
ÅLESUND
434.575 TN X-1J4
ÅLESUND
433.650 TN X-1J4
FØRDE
144.850 TN 2.06
REINSFJELL
144.950 TN 2.06
REINSFJELL
434.575 TN 2.06
BREMANGER 433.650 TN X-1J4 ?
NERLANDSØY 144.650 TN X-1J4
NERLANDSØY 433.650 TN X-1J4
TARVA
144.850 TN 2.06
STADSBYGD
144.825 TN 2.06
HUMMELFJELL 144.8375 TN 2.08
HUMMELFJELL 432.700 TN 2.08
ØYENSKAVLEN 433.650 TN 2.08
NAMSOS
144.900 TN 2.08
RØROS
432.700 TN 2.08
TRONDHEIM 144.850 FLEXNET
TRONDHEIM 432.700 FLEXNET
TRONDHEIM 433.650 FLEXNET
TRONDHEIM 434.450 * FLEXNET
TRONDHEIM 434.975 FLEXNET
HEMNE
434.575 TN 2.08
HEMNE
434.650 TN 2.08
VERDAL
144.900 TN 2.08
VERDAL
433.650 TN 2.08
ÅRE
433.650 * TN 2.08

SYSOP
LA8GE
LA8GE
LA5QIA
LA5QIA
LA4HBA
LA4HBA
LA3WAA
LA3WAA

NRRL GRUPPE
TRONDHEIM
TRONDHEIM
KRISTIANSUND
KRISTIANSUND
NAMDAL
QRT
NAMDAL
QRT
TRONDHEIM
TRONDHEIM
KRISTIANSUND
KRISTIANSUND
KRISTIANSUND
LA1BR SAMB. MJØSA
LA1BR SAMB. MJØSA
LA1BR SAMB. MJØSA
LA1BR SAMB. MJØSA
LA6CU BERGEN
LA6CU BERGEN
LA3PT
ÅLESUND
LA3PT
ÅLESUND
LA3QR FIRDA
LA5QIA KRISTIANSUND
LA5QIA KRISTIANSUND
LC3EAT SØRE SUNNMØRE
LC3EAT SØRE SUNNMØRE
LC3EAT SØRE SUNNMØRE
LA7FW FOSEN
LA7FW FOSEN
LA1UI
TRONDHEIM
LA1UI
TRONDHEIM
LA4HBA NAMDAL
QRT
LA4HBA NAMDAL
QRT
LA1UI
TRONDHEIM
LA1UI
TRONDHEIM
LA1UI
TRONDHEIM
LA1UI
TRONDHEIM
LA1UI
TRONDHEIM (PLAN)
LA1UI
TRONDHEIM
LA1UI
TR.HEIM
LA1UI
TR.HEIM
LA9JK
INNTRØNDELAG
LA9JK
INNTRØNDELAG
SM3LKS SK3JR/Østersund

* FREKVENSSKIFTE I 2002 TIL 434.450!

270302 LA7FW
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Turen til Ruten 29. juni 2002
Etter å ha motatt en rekke meldinger om at
R6 hadde blitt dårligere utover våren og
sommeren, ble det besluttet å dra opp for å
undersøke problemene. Turen måtte
forberedes en tid og det så lenge ut til at
undertegnede hadde i utsikt å bære opp (og
ned) et instrument på mer enn 20 kg, ikke
uoverkommelig, men tungt. Problemet løste
seg ved at LA9JK (Oddbjørn) fikk låne en
spektrumanalysator i en modene og ikke
minst lett utgave som passet fint i en
ryggsekk.
Turen oppover:
Tidlig lørdag 29. juni dro LB9RE og LA9JK
til Søylia for å begynne turen til Ruten.
Været var ikke det aller beste med både lavt
skydekke og noen regndråper på turen
utover. Ute i Søylia var det fremdeles lavt
skydekke, men oppholdsvær. Det var vått i

Hytta på Ruten. Foto LA6CKA.

20

terenget, men turen gikk fint i tåken
oppover til toppen. Aldri har undertegnede
båret en så kostbar last i ryggsekken, men
det gikk fint både opp og ned uten episoder.
LA9QV, LA4CKA og LA9QFA “fulgte”
oss på radioen på veien oppover. Etter en
kort rast ved høyspentbua, kom vi opp til
toppen etter 2 1/2 times gange. Det var tett
tåke på toppen, ingen utsikt, så vi søkte raskt
inn i den varme bua som huser både R6 og
nodestasjonene.
Målinger og justeringer:
LA9JK hadde vært med og laget R6 for
mange år siden og han var nå ivrig etter å
komme igang med måleprogrammet for å
avdekke
problemene
med
R6.
Spektrumanalysatoren fra Anritsu samt div.
annet utstyr viste seg svært nyttig under
målingene og justeringene.
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Skapet til R6.
Foto LC5GAT.
Målingene viser at nivået fra egen sender
inn til mottaker er under det som burde lage
problemer
for mottakerfølsomheten. Forsøk viste
mindre desensing med repeater avsluttet i
dummyload sammenlignet med utvendig
antenne.
Det var ikke mulig å se noen signaler fra
naboinstallasjonen som kunne lage
problemer for repeateren, men det var
generelt liten aktivitet fra nabolaget.
Det ble registrert ca. 10dB forverring av
signal/støyforhold i mottaker (ved
feltmåling mot -9QV) når TNC-ene ble
startet opp. Dette er et stort problem da de
fleste brukerne ligger med signalstyrker som
blir påvirket av TNC-støyen.
Notch-filter ble justert med hver kanne
enkeltvis og +4,1dBm inn på kannene fra

Skapet til R6 åpnet.
Foto LC5GAT.

håndapparatet.
Måleresultat etter justering:
notch 145,750MHz (sender)
kanne 1 -33,9dBm
kanne 2 -33,7dBm
kanne 3 -34,1dBm
notch 145,150MHz (mottaker)
kanne 4 -35,4dBm
kanne 5 -35,7dBm
kanne 6 -35,1dBm
Det var noe skjevtuning (avdrift) på alle
kanner. Sluttresultat må sies å være meget
bra. S-meter rapportering fra repeateren ble
justert noe “snillere” (og riktigere).
Det ble funnet ett spett plassert ved foten
av antennemasten. Dette ble fjernet og satt
inn i bua da det var kilde til statisk støy ved
bevegelse. To løse ender på barduner rundt
hytta ble kuttet bort da de forårsaket statisk
støy ved bevegelse.
21
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Innmaten på R6. Foto LA1UI.
Værforholdene da vi var på toppen gjorde
at vi ikke fikk erfart problemet med statisk
støy fullt ut siden det var tett tåke og mye
fuktighet på alt utvendig. Likevel ble det
registert mye spraking i håndapparatene når
metall gjenstander ble ført over antennemast
og barduner. Dette ventes å være mye
sterkere i godt og tørt vær.
Forbedring av repeateren:
Skjerming av TNC-er nødvendig ! Det er
planlagt å sette nodeutstyret i en metallboks
med filtrering av strømtilførselen. Dette
ventes å bli installert på høsten når dette
utstyret er klart.
Repeaterantennen kan forårsake noe av
problemene med desensing og ikke minst
periodisk statisk støy. Sendereffekt i samme
antenne som mottatt signal er kilde til
statiske problemer. Glassfiberdomen over
antenna er også kilde til statisk støy.
Erfaringer gjort på andre repeater22

installasjoner i den store verden og info fra
Telenor/Norkring tilsier at vår antenneinstallasjon kan gi slike problemer.
Et alternativ med sidemontering av ny
antenne i masta er under planlegging som
et forsøk på å forbedre forholdene. En
overhalt dipol av den robuste typen vil bli
installert på høsten. Dette vil også gjøre det
mulig å operere med to antenner om det
skulle vise seg å gi en forbedring.
Ny tur:
Ny tur til Ruten planlegges tidlig på høsten
for å utføre de forbedringene som er
beskrevet ovenfor og jeg oppfordrer alle som
har anledning til å være med å ta den fine
turen opp til Ruten i høst.
73 og god tur!

LB9RE - Håvard
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Hvem var LA2T? LA2T har kjøpt
eget domene...
I dag forbinder vi signaturen LA2T
med Trondheimsgruppen av NRRL, men
signaturen LA2T har først vært tildelt en
privatperson og benyttet av denne en tid.
Hvem var han?
Det eneste en kan med sikkerhet vite
er at signaturen ble utdelt en gang i 1930årene, og at den er utløpt en gang etter
krigen.
Trondheimsgruppen har for øvrig hatt
flere signaturer, - første var vel LA8CA som
gruppen hadde fra krigens dager fram til
en gang i 1970-åra, hvor den fikk det
nåværende kallesignalet LA2T. Men om
LA8CA var en eksklusiv signatur gitt til
Trondheimsgruppen, til daværende
Trøndelagsgruppe av NRRL, eller om
signaturen var med på flyttelasset fra AKG,
Arbeidernes Kortbølgegruppe er mer
ukjent.
Gruppen har for øvrig ikke bare hatt
LA8CA og LA2T som signaturer, men har
bl.a. benyttet signaturen LMK8 under
aktivitetene rundt fjellsikringstjenesten, og
LC-signatur i forbindelse med nødsamband.
Bl.a. ble LC-signatur brukt på svensk jord,
det var jo heller litt uvanlig da.
I nyere tid har gruppen benyttet LM2T
i forbindelse med Trondheim bys 1000 års
jubileum og LM2SKI under dagene for VM
på ski som ble arrangert i Trondheim. I år
har det pågått nødsambandstester, hvor
gruppen har hatt signaturen LE2AT. Kjært
barn har som kjent mange navn/signaturer,
og om vi henger oss på siste info fra Post &
Tele, kan vi nå kjøre med LN-signatur i flere
contester.

LA2T har i den siste tiden oppdatert sine
WEB-sider og fornyet dem. Samtidig har
vi flyttet hjemmesidene på en annen og
raskere server og kjøpt et internet-domene;
la2t.org
Vi har også fornyet oss med gjestebok,
teller samt en info-side, bruktmarked o.l.
Bruktmarkedet er ennå ikke QRV men vil
bli det så snart anledningen byr seg.
Oppfordrer alle til å ta en titt på LA2T‘s
web-sider. Adressen er: http://la2t.org
En av fordelene med internet-domene er at
vi kan dele ut mailadresser til våre
medlemmer. Så er du medlem av LA2T kan
du få en egen mailadresse, forutsatt at du
har en mailkonto fra før av. Domenet vil da
vidersende e-posten din til denne.
Vi oppfordrer alle sammen til å komme
med innspill, kritikk, hva som kan forbedres
angående Web-sidene.
73 de LC2NCT - Webmanager LA2T
E-POST: alex@lc2nct.net

P E R S O N S Ø K E RT J E N E S T E N
LEGGES NED!
På hjemmesiden til Post og Teletilsynet
finns en interessant opplysning:
Personsøking på 148.050, 148.100
og 169.800 MHz legges ned i løpet av
2003.
Det blir nok godt mottatt av mange
radioamatører!
73 de LA7FW/Tor
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NRRL NØDSAMBANDSTESTER
OPPSUMMERING
Undertegnede påtok seg det administrative ansvaret for gjennomføringen av
NRRL’s nødsambandstester i år. Dette er
gjennomført under nettledelse av
Trondheimsgruppen, og med LA9MB Egil,
som ansvarlig leder. Gutta fra LA2T/
LE2U fortjener stor ros for prikkfri
gjennomføring av 27 arrangerte tester. De
fleste har foregått på søndager kl. 1100 NT,
men også på noen tirsdager kl. 1900.
Det er hver gang testet 4 frekvensbånd:
80, 60, 40 og 20 meter, og hver gang
frekvensskifte på samme tid (00, 15, 30 og
45 minutter over timen). Dette har fungert
veldig bra. Ikke minst fordi Nettleder befant
seg i Midt-Norge! Han hadde kontakt med
de fleste både i nord og sør.
Hele 14 grupper har vært aktivisert. De
fleste har vært med hele tiden, bortsett fra
Bergensgruppen som hoppet av i vår, og
Grenland og Drangedal som kom til litt
senere. Noen av regionrepresentantene har
sporadisk sjekket inn.
Her kommer en oppsummering av
aktiviteten:
Deltagende grupper - Antall deltagelser Antall mottatte logger:
LE2AT Nettleder LE2U 27
24
LE1A Oslo
24
10
LE1O Bergen
7
6
LE1Y Kirkenes
13
9
LE2E Lillehammer
22
17
LE2H Grenland
15
10
LE2U Trondheim
4
1
LE2X Tromsø
22
20
LE3C Gardermoen
21
13
LE3L Sandnes & Jæren 16
9
LE3W Mo i Rana
11
5
24

LE3X Midt Troms
25 20
LE6H Drangedal
8 0
LE0WA Bodø og Fauske 27 20
LE2AS Rr Nordland
2 1 LA1JFA
ble med rett før ferien
LE2AU Rr Finnmark
3 1 LA4MHA
LE2AV Rr Troms
6 3 LA5II
LE2AW Rr Midt-Norge 24 24 LA7FW
LE2AX Rr Vestlandet
2 1 LA2PIA
LE2AY Rr Østlandet
1 0 LA5BBA
LE2AZ Rr koordinator 0 0 LA9XFA
Total innsjekk 280
Mottatte logger
194
NB: Det kan være noen små feil!
Loggene er oversendt til Tromsøgruppen
for ”databehandling”!Det kompliserer noe
at ikke alle vil bruke tilsendte EXCELskjema.
Verre er det at mange (1/3-del) ikke
sender logger i det hele tatt… Har sendt
flere purringer til ”verstingene”, uten at det
hjelper særlig. Skal testene fortsette til
høsten, vil jeg anbefale at enkelte grupper
blir skiftet, hvis de ikke lover ”bot og
bedring”.
Vi bør også komme i gang med PACTOR
II. Som nevnt i tidligere mailer, er det
kompetente og villige HAMs både i Sør-,
Midt- og Nord-Norge. De sitter på masse
erfaring.
Jeg vil foreslå at AS og OS utnevner en
ansvarlig for PACTOR-nettet, snarest!
73 de LA7FW/Tor - Test Administrator
(Kopi av rapport til
NRRL nødsamband, OS)
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Trondheimsgruppens
deltakelse...

Det er gjennomført “kveldstester” noen
tirsdager kl. 1900NT fra LA2T på gruppens
drop-in møter.
LA3WAA og LA9MB er nok de som
har flest kjørte tester på samvittigheten, men
også LA1UI, LA4IC, LA4CKA, LA7JBA,
LA8CD og LA8GE har deltatt.
Med bakgrunn i de positive tilbakemeldinger en har fått på gjennomføringen
av dette opplegget - må en ha lov å si at
gruppen så langt har kommet godt ut av
det pålagte oppdraget.
Etter en tids pause nå i sommer regner
vi med at det blir videre testing utover
høsten - og det er behov for flere operatører
- så det er bare å melde seg på!

Trondheimsgruppens deltakelse i den
landsomfattende frekvenstesten som har
foregått siden 2.desember 2001 for
nødsamband til Hovedredningssentralene i
Stavanger og Bodø har gjordt at en del av
gruppens medlemmer i større eller mindre
grad har måttet delta.
Det hele startet med nettledelse fra
Sandnes, noe som ganske snart skulle vise
seg ikke å være brukbart.
En forsto at nettledelse måtte skje fra et
mer sentralt QTH i landet for å kunne dekke
alle stasjoner i nord og sør - og valget falt
da på oss i Trondheim.
Egil/LA9MB
De stasjoner som skulle brukes måtte
Leder SB.Kom.
“åpnes” for sending på 60 meter, d.v.s. 5420
Khz, og i første omgang ble
LA9MB/Egil i aksjon under sambandstesten.
TS940’ene på LA2T,
LA3WAA og LA9MB
klargjordt for dette.
De aller fleste testene
har foregått søndager fra
1100 til 1200NT, og en fant
det tungvindt å bare bruke
LA2T’s QTH som sendested.
Majoriteten av utprøvingen har derfor funnet
sted fra Vikhammer og
Charlottenlund hos Tor/
LA3WAA og Egil/LA9MB
som har noenlunde samme
utstyr og antenner som
LA2T.
Det er også blitt
gjennomført tester fra andre
QTH som Nåverdalen i
Kvikne og Resdalen i
Meldal med hhv LA7JBA
og LACKA som operatører.
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Amatørradiotidsskrifter på LA2T
På etteråret 2001 foretok LB6CE og LA8GE en
gjennomgang av gruppens bibliotek, og satte opp
en oversikt over hvilke blad og årganger som
forefinnes i gruppen.
I dag abonnerer Trondheimsgruppen på
bladene Amatørradio, QTC, OZ og Practical
Wireless, og naturlig nok QSP som vi jo lager
selv. Disse bladene legges i hyllen for disse
bladene straks de dukker opp i postgangen.
Utfra den rapporten som ble laget, kan en se
at gruppen har et bibliotek bestående av 12 ulike
blad. De fleste av disse er riktignok bare blader
for noen få komplette årganger og enkelte
eksemplarer, mens andre finnes i hele årganger
langt tilbake i tid. En
oversikt over bladene er:
Amatørradio (AR),
CQ,
cqDL (tysk),
Ham Radio,
OZ,
Practical Wireless,
QSO,
QST,
QTC,
Rad Com,
VHF Communication,
World Radio.
(Vårt eget medlemsblad
QSP finnes ikke i oversikten, men det arbeides
med saken.)
Mest komplett er biblioteket naturlig nok for
“Amatørradio”, som er så godt som komplett
mellom 1948 og 2002, med unntak av årene 1954
og 1966, samt noen få blad som bare er
forsvunnet under tidens gang.
“QSO”, et annet norsk amatørradioblad er det
bare noen få enkle eksemplarer av, - ingen
komplette årganger.
Det danske medlemsbladet OZ har gruppen
flere komplette årganger av i 1950-årene og
nokså komplette årganger de siste 20 årene, og
det svenske medlemsbladet QTC finnes nokså
komplett de siste 20 år.
De øvrige bladene er stort sett blader med
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engelsk tekst, og mest komplett er ARRLs
medlemsblad QST som gruppen har helt fra
1947 og fram til 1992. Bladet CQ-Magazine har
noen mer eller mindre komplette årganger, siste
bladet er fra 1995. Practical Wireless kommer
hver måned, men gruppen har bare dette bladet
mer eller mindre komplett for de siste 5 år.
Når det gjelder de øvrige bladene så er det
bare noen få årganger, gjerne fra noen år tilbake,
dette er blad som er donert gruppen av
medlemmer som selv har abonnert på dem.
Gruppens bibliotek er tilgjengelig for alle, og
en finner alltid spennende artikler i noen av disse
om en setter seg ned og tar en titt i de. Et tips er
å scanne spalten;
“Kopitjenesten
i
Amatørradio”, og der få
et tips om det er aktuelle
artikler for de bladene
som gruppen abonnerer
på.
Practical Wireless er
kanskje ikke fullt så
kjent som de andre
bladene gruppen har, så
her er noen stikkord om
bladet. Det er ikke noe
medlemsblad, men et
populært kommersielt
amatørradioblad, og
utkommer i England
hver måned. Bladet dekker naturlig nok mest
engelske forhold, men amatørradioaktiviteter i
Europa er omtalt i langt større grad enn i
amerikanske medlemsblad. Bladet er en fin
informasjonskilde for å se hvilke nye produkter
som kommer på markedet, gjerne lenge før de
er tilgjengelige på det norske markedet, samt
prisnivået på amatørradioutstyr i Europa. Bladet
inneholder mange fine tekniske artikler, spesielt
ulike byggebeskrivelser på antenner er populære
og aktuelle. Men det inneholder mange ulike
spalter som er tidsaktuelle på mange ulike
områder innen hobbyen, men det har også en
fast spalte som presenterer gammelt radioutstyr.
Kort skrevet, - noe for enhver smak.
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Grillaften & Auksjon

Tirsdag den 11. juni var siste medlemsmøte
i Trondheimsgruppen før sommerferien,
noe som ble markert med en stortstilt
grillaften med påfølgende auksjon. Det var
rekordframmøte for året, med hele 34
signaturer i gjesteboka uten at vi skal
garantere at alle ble med der.
Kveldens kokk var som vanlig LA4CKA
Ingar som hadde en enorm arbeidsoppgave
fra a-å. Vi fikk besøk helt fra Namsos,
representert ved LA3VJA/Per, og noen nye
ansikter fra TRC dukket også opp.
En av de store attraksjonene ble LB1KFs
hjerteknuser “Trica”, som er en blandingshvalp av Norsk Elghund og Border Collie
(Se framsidebildet). Det strømmet på med
folk framover mot klokken 19.00, og enkelte
ga tydelig uttrykk for at sulten allerede var
begynt å gnage. Vi hadde selvsagt bestilt et
alldeles strålende være for anledningen.

av type FT-101 under hammeren, samt to
14-AVQ vertikalantenner. HFen gikk for
1500 kr og vertikalantennene for hhv 600
og 700 kr, - rene røverkjøpet! En takk til
LA8CD/Johan som muliggjorde auksjonen.
Det skyet litt til utover kvelden, og en
bitteliten regnskvett måtte vi også tåle, men
det var fortsatt varmt, og hampraten gikk
lenge utover.
Til slutt en hjertelig takk til vår eminente
kokk, LA4CKA/Ingar, og til ryddegjengen
som bisto med å rigge bord og stoler etc,
samt Raynold som stilte med musikkanlegg
så vi fikk behagelig “taffelmusikk” med på
kjøpet.
Info er hentet fra LA2Ts hjemmeside på
Internet, http://la2t.org hvor det også er lagt
ut flere bilder fra begivenheten.
LA4YW- Liv

Auksjonarius LA4IC/Wilhelm la en HF-rig
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