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Trondheimsgruppen av NRRL
Styret for år 2003

Vi jubilerer!

Leder: Tor Pettersen, LA3WAA,
Haukveien 13, 7562 Hundhamaren
Priv: 73 97 70 21 - Mobil: 92 08 82 31
E-post: torpet@online.no

75 år

Nestleder: Ingar Horrigmo,
LA4CKA, Osbakken, 7057 Jonsvatnet
Priv: 73 83 98 22 - Mob: 41 10 13 50
E-post: la4cka@enitel.no
Sekretær: Håvard Nasvik, LB9RE,
Tverrveien 57, 7560 Vikhammer
Priv: 73 97 87 72 - Mob: 91 39 42 16
E-post: hinasvik@online.no
Kasserer: Sverre Båtnes, LA9TK,
Trymsvei 4, 7033 Trondheim.
Privat: 73 93 66 92
E-post: sbaatnes@frisurf.no
Stajonssjef: Kai Rune Berg, LC7XAT,
Kirkegt. 16 A, 7014 Trondheim
Priv: 73 52 88 02 - Mob.: 98 05 61 17
E-post: kruberg@broadpark.no
Matrialforvalter: Knut-Terje Korsnes,
LA6BKA, Myran, 7633 Frosta
Priv: 74 80 94 23 - Mob: 95 25 95 92
E-post: pioneer@c2i.net

Varamedlem: Raynold Halvorsen,
LA-M 11328, Postboks 6845,
7002 Trondheim - Mobil: 98 44 01 45
E-post: raynold@online.no
Varamedlem: Arne Kolbjørn Grøtnes,
LC3ZCT, Osveien 13 B, 7054 Ranheim
Mob: 98 61 07 96 E-post: lc3zct@la2t.org
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LA7ZH - Morten Grongstad
25. feb. 2003
LA9MB - Egil Steen
15. jun. 2003
LA1NC - Knut Aasen
06. sep. 2003
LA8CD - Johan Brobakk
27. okt. 2003

Trondheimsgruppen
gratulerer !

Framsidebildet:
LA8CD, Johan Brobakk på
NTH hvor han bygger TVkringkasting sender, som de
brukte under Trondheims
første lokal-TV utsending til
Radioforhandlerforeningens
30-års jubileum i 1956.
Sendingene gikk fra kl. 18-22
hver kveld i en hel uke.

QSP Trøndelag 1-2003

Lederens Corner...
langt, meget langt vil jeg påstå.

Hei igjen.
Nå er ett nytt årsmøte avholdt og dere
må nok plages med meg ett år til.
Vi har vært igjennom en stor snuoperasjon i gruppa og det er virkelig
gledelig at vi har fått så mange nye og
unge medlemmer i året som gikk.
Like gledelig er at de trives sammen med
oss litt mer etablerte og at de får være
med i gruppens arbeide.
Da kommer vi til neste punkt at for at de
unge skal lære noe så må også dere som
er etablerte komme til gruppen og lære
dem det dere sitter inne med av erfaring
og rutine. De er veldig sulten på alt innen
radio og alt det som hører med.

Når det gjelder aktiviteter utover så skal
vi igjen til Trondheim Fengsel frivillig -)
Vi skal forsøke med fielday og vi skal på
Munkholmen for å kjøre Lighthouse.
Når det gjelder Midt Norsk Ham- meting
så gjør vi ett nytt forsøk i år, men med
den sterke norske krona så blir det ikke
det samme for svenskene å komme til
Norge, som det er for oss å komme til
Sverige. Men ingenting er tapt før man
prøver ett nytt møte med våre venner over
kjølen.
Det kommer stadig nye tekniske
herligheter på Internett. Siste nytt er
echolink der man kan sitte ved pcen og
kjøre ”DX”. Det har også kommet opp 2
radiolinker så nå er det fritt frem og sitte
ved 2 meteren å snakke med hele verden.
Hva blir neste mon tro?
Vi skal være med på alle nyutvinninger
så vi ikke blir hengende etter her oppe.

Styret i år er i gjennomsnitt veldig ungt
og det er ett godt tegn for fremtiden i
Trondheimsgruppen. Vi har mer å rette
på, men vi føler at vi har kommet veldig
langt.

Til slutt vil jeg gratulere LA8CD, Johan
Brubakk med Æresmedlemsskap i
gruppa. Takk for alt du har bistått med
Johan!!

Samarbeide mellom gruppene er ett
”must” og der her vi også kommet meget

73 de Tor
LA3WAA
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Info fra styret siden sist...
Følgende tema/aktiviteter har vært siden
27.aug i fjor:
24.sep: Bygging av en mini-dipole for 160
meter ved LB9RE/Håvard
22.okt: pizzakveld på Toscana, Nardo
26.nov: litt om jording ved LA8CD/Johan
10.des: Julemøte med rømmegrøt og
spekemat
28.jan: Årsmøte i Trondheimsgruppen
Pizzakveld
Styret har forsøkt å legge opp til aktiviteter
som kan samle flere medlemmer på møtene,
og en av disse eksperimentene var en
pizzakveld på Toscana, Nardo. Til tross for
at alle betalte maten sin selv, og at Rosenborg
spilte cupkamp på TV, så møtte det opp 24
sultne sjeler. Ellers så hadde julemøtet med
rømmegrøt og spekemat som vanlig god
oppslutning med 34 fremmøtte, og vi takker
LA4CKA Ingar for innsatsen og en topp
servering.
Kurs => Torsdagsklubben
Gruppen har vært igjennom en vanskelig
snuoperasjon i året som har gått for å slippe
unge og nye amatører mer til. Det har vært
satset sterkere på kursvirksomhet, men på en
ny og mer aktiv måte. Hele 6 lisensierte
radioamatører ble resultatet av høstens kurs,
og kursdeltakerne har blitt tettere knyttet til
gruppens aktiviteter og arbeid gjennom
kurstiden. Dette har skapt et mye større
engasjement fra våre nye medlemmer, noe
som har ført til økt aktivitet slik at også
torsdagskveldene er tatt i bruk som “dropin”. Torsdagsklubben er åpen for alle, og
4

meningen er at tidligere kursdeltagere skal
få møte de ivrigste av våre etablerte radioamatører i gruppen på sine vilkår. De
ordinære Dropin-kveldene på tirsdager er
også godt besøkt, men gjennomsnittsalderen
har nok sunket betraktelig siste halvår.
Ruten
Netcom har inngått ny leieavtale hos oss på
Ruten, og samarbeidet fungerer fint. De har
sin egen strømavtale med strømleverandøren
og de betaler for strøm til oppvarming, og
har forøvrig lagt opp nytt og bedre elektrisk
anlegg i hytta. Flere har vist sin interesse for
lokalitetene på Ruten, og til de som er redd
for at vi har tatt inn en “gjøkunge” der oppe,
så kan vi forsikre om at avtaler skrives slik at
vi kan si alle når vi vil og uten grunn.
IRC
LC2NCT tok initiativet til å opprette en IRCkanal for Trondheimsgruppen, #la2t som
befinner seg på Dalnet. Aktiviteten har tildels
vært god i perioder, og info om dette finner
du annet sted i bladet.
Raynold har også oppretten en irc-kanal av
mer generell amatørradiointeresse i Norge,
nemlig kanalen #amatoerradio.no som ligger
på irc.chello.no. Her er det til tider også besøk
fra andre land.
Aktiviteter
LA9MB ble i høst kontaktet av en kar som
skulle skrive om radiooperatører under
krigen. Han hadde hørt om Skylark-B, og Egil
sendte ham info i form av skriv fra LA8Y,
samt bilder fra avdukingen av minneplaketten
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i Bymarka.
Noen av gruppens medlemmer har bygget
baycom-modem igjen, og det vil
forhåpentligvis bli litt mer aktivitet på
pakkeradio etterhvert. De yngste av våre
medlemmer ser ut til å fenge for en del
aktiviteter i gruppen som har vært helt eller
delvis borte de siste åra, slik som RPO,
museum, pakkeradio m.m.
Ellers var LA2T igjen å høre på Telefonitesten
i november. Operatører var LA4CKA Ingar,
LA6CKA Per og LA7JBA Rolf. Det ble også
forsøkt å aktivisere gruppens nye test-call i
SAC-testen, LN2T, men interessen var laber,
og det endte med en sjekklogg som LA3WAA
Tor var ansvarlig for.

Echolink
Ikke alle har fått med seg at vi har fått nye
lisensbestemmelser som åpner for muligheten
for å koble vårt radioutstyr til telefon eller
Internet direkte. Så da LC2TCT satte opp en
Echolink mellom 145,250 MHz og Internet,
gikk det fort rykter om at dette var ulovlig.
Noen mener også mot bedre vitende at
Echolink ikke har noe med amatørradio å
gjøre, men i prinsipp fungerer Echolink som
en repeater, der Internet er den store
fjelltoppen som gir deg mulighet for å nå
resten av verden på VHF. Hver søndag under
våre QST-sendinger skiftes det frekvens til
145,675 slik at de på Echolink kan delta i
våre QST-sendinger, og der er det vanligvis
innsjekk fra norskamerikanere både fra USA
og Canada, samt fra andre amatører rundt

Det nye styret for 2003: F.v: LA6BKA Knut (materialforvalter),
LC7XAT Kai (stasjonssjef), LA3WAA Tor (leder), LC3ZCT Arne (varamedlem),
LA4CKA Ingar (nestleder) og LA9TK Sverre (kasserer). Sekretær LB9RE Håvard
og varamedlem LA-M11328 Raynold var ikke med på bildet.
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om i landet. En stor takk til Stjørdalsgruppen
som velsignet ideen.
QSL-kort
Vi har en fremragende QSL-manager i
LA4UKA Jostein, som trofast legger ut QSLkort til oss på LA2T. Men det er mange som
slurver med å hente sine kort, så vi vil bare
oppfordre alle som ikke har vært innom på
en tid, ta deg en tur og se i QSL-hyllen din.
Har du ikke nøkkel, så er det iallefall folk
der hver tirsdag og torsdag kveld.
Utstyr
Gruppen gikk til anskaffelse av en ny rig i
fjor, en Kenwood TS-570D, hovedsaklig pga
at den gamle var QRT på det tidspunktet,
men også fordi den er ment brukt som
reserverig, mobilrig under Fielddays etc og
som baserig i den nye VHF-shacken hvor det
vil bli satset på digitale moder på HF. LB9RE
påtok seg å bygge om lageret vårt til ny shack,
noe som ble en suksess. Det er rigget opp
diverse Pcer der, og det er også laget et låsbart
skap for oppbevaring av utstyr og papirer/
dokumentasjoner for sambands- og
repeaterkomiteen.
Gruppen fikk også donert radioutstyret etter
Silent Key LA5CB Arne.
Ellers er det er også dumpet en masse
gammelt utstyr i gangen på LA2T for
øyeblikket. Det som ikke er av interesse for
LA2T eller Repeaterkomiteen, kan hvem som
helst ta med seg gratis.
Diverse
NRRL feirer som kjent 75 år i år, og gruppen
har på oppfordring sendt en presentasjon av
seg selv, sammen med noen bilder som skal
inn i NRRLs jubileumshefte.
Museumskomiteen har fått nytt mannskap
etter at LA7RGA og LA9QV takket for seg.
LC3ZCT Arne har tatt over som ny leder,
6

med LA-M11328 Raynold som bisitter. Styret
vil med dette takke den gamle Museumskomiteen for innsatsen.
Æresmedlem
Som de fleste vel har fått med seg etter å ha
lest dette nummer av QSP, så ble LA8CD,
Johan Brobakk, utnevnt som æresmedlem på
årets generalforsamling i Trondheimsgruppen
under akklamasjon. Johan er med det
gruppens 2.dre æresmedlem, LA9MB, Egil
Steen ble medlem i fjor i den selebre klubben.
Men flere står nok for tur, så vær snille gutter
og jenter! :-)
Økonomi
Pga. de gode inntektene vi får på Ruten,
unnlot vi i år å skru opp kontingenten i
gruppen. Økonomien er god, men sårbar, så
vi våker nøye over alle våre utgifter som stadig
stiger i takt med de ulike aktivitetene. Blant
annet har strømprisen gått opp, og vi fyrer
nå hele vinteren igjennom på grunn av at
lokalene er såpass mye i bruk, og for å skåne
utstyr og materialet i huset generelt fra de
store temperatursvigningene med påfølgende
fuktskader. Det er også kjøpt inn kaffetrakter
som er flittig i bruk, da aktiviteten i vår
kjøkkenkrok har steget proporsjonalt med
økningen i antall YL’s i gruppen. Men styret
har diskutert flere økonomikrevende
aktiviteter fremover uten at jeg kan røpe dem
nå.
Funket ikke
Men ikke alt fungerer som det skal i
Trondheimsgruppen bestandig, slik som årets
Fieldday ble avlyst, turen til Munkholmen
gikk i vasken pga mangel på transport og til
slutt måtte Ham-treffet med svenskene
avlyses på grunn av manglende oppmøte.
Trondheimsgruppen av NRRL
v/LA4YW - Liv
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Teorikursene 2002, Lialøkken, LA2T
Det ble arrangert to kurs i teori i 2002, et
på våren og et på høsten. Begge kursene
hadde samme innhold, men kurset på våren
kom noe sent i gang (7 kvelder) og det ble
noe hektisk for både deltagere og underviser
fram til eksamen i juni. På høsten ble det
mer tid (12 kvelder) og det ble mulig å
gjennomgå stoffet mer grundig samt arbeide
mer med øvingsoppgavene.
Undervisningen ble basert på det pensum
som er angitt i forskriften for radioamatører
og hovedgrunnlaget var boken
Radioamatørens ABC, temahefter i etikk og
digital kommunikasjon fra NRRL samt
forskriften. I tillegg ble det også undervis
noe i sikkerhet i forbindelse med oppsetting
av antenner, sending med høye effekter og
farer i forbindelse med spenning og strøm.
Det ble gitt ca. 100 øvingsoppgaver under
kurset som hjemmearbeid for deltagerne.
Oppgavene ble gjennomgått påfølgende
kurskveld.
Den praktiske delen av undervisningen
forgikk i stua på Lialøkken på torsdager i
tidsrommet 18:00 til 21:00. Det ble benyttet

overheadprojektor for å vise figurer og
tegninger med mer fra pensumlitteraturen
og tavlen ble mye benyttet til utdypende
forklaringer og gjennomgang av øvingene.
Det var lagt opp til at undervisningen skulle
være en god dialog mellom kursdeltagerne
og underviser. Det ble stilt mange spørsmål
og det ble forsøkt å gi så gode svar som
mulig etter mottoet ”Det finnes ingen
dumme spørsmål bare dumme svar”. På
slutten av kursene var det satt av noen
kvelder for repetisjon både av temaer og
øvinger.
Det ble lagt vekt på kursene skulle forgå i
en hyggelig atmosfære med både kaffe og
noe å bite i. Kursene ble avholdt på
torsdagskveldene og etter eksamen på
høsten ble savnet av disse kveldene så stort
for mange at det ble opprettet en
torsdagsklubb for å kunne samles igjen på
Lialøkken.
Jeg ønsker alle som deltok på kursene i 2002
lykke til videre!
73 LB9RE - Håvard

Våren 2002

Høsten 2002

Kallesignal
LB1KF
LC2MCT
LC2NCT
LC2OCT
LC2PCT
LC2TCT
LC2UCT
LC2VCT

Kallesignal
LC3ZCT
LC4ECT
LC4FCT
LC4GCT
LC4HCT
LC4NCT
LA-M11328

Navn
Liv Helene Johansen
Tor Åge Engum
Alexander Jenssen
Tommy Steien
Rolf Morten Schjetne
Odd-Arve Skaset
Sverre Aune
Klaus Tovik

Navn
Arne Kolbjørn Grøtnes
Stig-Olav Levang Sletvold
Tone Merete Engen
Arild Øfstedal
Bjørn Tore Helland
Steinar Stjerna
Raynold Halvorsen
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Æresmedlem i Trondheimsgruppen av NRRL

LA8CD – Johan Brobakk
Da jeg så dagens lys, den 27 okt. 1928,
bodde vi i et hus ikke langt fra der jeg bor
idag, - det lå bare noen meter bortafor
omtrent der vi nå har Ole Laulos vei nr. 17.
Men det er lenge siden, og ingenting så da
ut som i dag, heller ikke jeg. Ja, for som
dere sikkert har sett så har jeg vokst litt
siden den gangen...

Jeg hadde vel som de fleste en ganske
normal oppvekst sammen med min lille- og
storesøster som jeg alltid har forsøkt å holde
styr på, men noe særlig til skolegang ble
det igrunnen ikke. Foruten de vanlige
pliktårene, gikk jeg på det de den gangen
kalte for realskole, og fortsatte deretter i
1946 med teknisk skole per korrespondanse,
eller det man i dag ville kalt NKI.
Men så var det tid for det man kaller
verneplikt, noe som for meg startet i 1948
på Hove leir, Tromøya, like utenfor Arendal.
Som navnet tilsier ligger det på ei øy, og
dette var før brua kom, så hver gang vi fikk
perm og dro inn til Arendal, var det viktig
å nå siste ferge tilbake om kvelden, noe vi
LA8CD, Johan i senderrommet på NTH,
med senderen i bakgrunnen.

L
A
8
C
D
8
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selvsagt ikke satt helt pris på.
Men jeg ble ikke lenge på Tromøya. En dag
stod det oppslag om at Luftforsvarets
sambandsskole utafor Oslo hadde 4 ledige
plasser, og jeg søkte. Jeg fikk plass, og av
de 4 som dro, var vi to som fullførte skolen
høsten 1949. Der traff jeg også Egil,
LA9MB, som skulle bli telegrafist, mens
jeg gikk på teknikkerlinjen. Her var det
masse teori og opplæring i samband mellom
fly, mellom fly og bakken, og etter endt
utdanning bar det til Bardufoss Flystasjon
for å ”betale” for skolegangen med to pliktår
der. Sambandet gikk mest på VHF, AM, og
vi hadde hele 4 kanaler å velge i, - bra skulle
det være...
Tilbake i Trondheim igjen fikk jeg omsider
fullført korrespondanseskolen i teknikk, og
fikk jobb på SINTEF hvor jeg bygde TVomformere for NRK som skulle stå rundt
om på fjelltoppene. Jeg jobbet også en
periode på Radiolabben, og en av sjefene
mine hadde i oppdrag å lage en datamaskin.
Jeg var med og bygde en skriver, med rør
selvsagt, og den hadde hele 6 kanaler.
Senere, i 1956 var vi 7 stk som sørget for
TV-sendinger fra NTH ei uke under
Radioforhandlernes 30-årsjubileum. Dette
var store ting da det enda ikke var kommet
regulære TV-sendinger i Trøndelag, - de
første TV-sendingene kom vel først i 1960,
så alle radioforhandlere i byen hadde satt
opp en TV i sine butikkvinduer slik at
publikum kunne få se TV fra kl 18-22 hver
kveld hele uka. Det ble da sendt nyheter,
musikkinnslag og annet av mer
underholdende karakter.
I 1960 begynte jeg med det som ble min

jobb resten av livet, nemlig reparatør av
skipsutstyr, spesielt skipsradar. Jeg fortalte
litt om dette på et medlemsmøte i fjor om
noen har så lang memory... Men denne
jobben førte med seg mye reising fra Sicilia
i sør til Nordkapp i nord. Jeg har vært innom
de fleste steder i Europa og Skandinavia,
men om noen tror jeg har sett mye av verden
med det, så tar de skammelig feil. Det ble
som oftest å møte opp på Værnes i all hast,
mellomlande et sted underveis før man
landet et eller annet sted i Europa, ble
fraktet ut til en båt hvor man jobbet til man
nesten stupte i seng på et eller annet hotell,
og så rett hjem neste dag. Det var en veldig
stressende jobb, men egentlig var det vel
mest all reisinga som slet mest.
Som eksempel kan jeg nevne en gang en
båt som lå i havn i Rotterdam og skulle ha
montering av ny radar ombord. Det var en
mandag og båten skulle gå ut igjen på
onsdagen, så nærmeste reparatør syntes det
var for knapp tid. Mandag kveld fikk jeg
telefon og tirsdag morgen satt jeg på flyet
til Rotterdam, ble loset ombord og jobbet
til natt til torsdag da båten kunne legge ut
fra land igjen, og jeg kastet meg på første
fly hjem torsdag morgen. Det var slitsomt,
og man kunne ofte ha følelsen av å brenne
lyset i begge ender, men jobben som sådan
var fin, og skulle jeg valgt jobb på nytt,
måtte det blitt blant sjømenn. Det er noen
av de fineste mennesker å jobbe sammen
med. Man fikk virkelig høre det om man
gjorde en drittjobb, men det manglet heller
ikke på godord når en jobb var vel utført.
Men midt oppi alt stress og mas med skole
og arbeid, så rakk jeg også å bli gift med
Synnøv i 1950, og vi fikk tre barn, - det er
vel den største bragden jeg har gjort så langt
9
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skulle jeg tro. Vi feiret gullbryllup i 2000,
og har bodd i mitt barndomshjem fram til
1971, da vi bygde det huset vi nå bor i.
Men litt om amatørradio må jeg vel også ta
med? Jeg startet tidlig å pusle med radio,
allerede i 1947, men det ble aldri til at jeg
tok meg på tak og meldte meg på CW-kurs
før i 1952 da LA1VB vare CW-lærer og
eksaminator. Jeg hadde da allerede vært
medlem av NRRL og Trondheimsgruppen
et år. Kurset var et intensivkurs fra januar

til mai, og jeg må få lov å si at det slett ikke
var så enkelt å lære seg CW på den tiden.
Vi hadde CW-trening 1-2 ganger per uke,
hvor læreren satt og hakket ned tegnene
med en handpumpe. LA1VB var en meget
flink CW-kjører og en meget trivelig kar
som opererte aktivt i motstandsbevegelsen
under krigen, men vi kunne jo ikke øve
hjemme, da det ikke var noe så fint som
kassettspillere, morsetutorer eller avanserte
datamaskiner med tilhørende morseøvingsprogram å hjelpe seg med. Vi gikk
derimot og morset til hverandre rent verbalt
etter reklameskilt etc på gata, og i mai var
jeg den heldige vinner av LA8CD som
signatur.

T.v: Camping Sandvika, JP63CD, i aug.93. Under: Fieldday fra Øysand i -92, med
benyttet utstyr innfelt.
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Innfelt sees meg i shacken. I aug. -92 la
jeg ut radialer på plenen hjemme, alt du
ser på bildet ble lagt utover, og de første
gressklippingene etterpå ble gjort med all
mulig forsiktighet. Siden har jeg aldri sett
radialene mer. T.h sees de tre 14AVQ
fasede vertikalene ferdig oppsatt.

Den første tiden fram til 1959 var jeg veldig
aktiv, men så ble det for mange plikter, og
hobbyen ble delvis lagt på hylla fram til i
1980, da jeg igjen ble aktiv. De to første
årene var det bare SSB med alt og alle som
ville slå av en prat, men så pusset jeg støv
av handpumpa og startet på CW, noe som
nesten var elt glemt etter så mange års
fravær. Men etter litt øvelse var jeg også å
høre på CW, og jeg kjørte også en rakke
contester på CW, da helst de mer nasjonale
testene som Fylkestesten, SAC og NRAU,
men jeg deltok også på Telefonitesten, noen

mindre tester og litt på CQWW sine tester,
mest for å plukke spennende stasjoner, men
det ble jo noen diplomer etterhvert også.
I forbindelse med testkjøring, har jeg også
kjørt portabelt fra ulike distrikter i
Telefonitesten og en periode, da det enda
var lov for enkeltoperatører å delta i
Fieldday testen, så opererte jeg fra ulike
QTH ute i bushen. Jeg har alltid vært glad i
å eksperimentere og improvisere litt, og det
11
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får man bruk for når man skal sette opp ei
antenne ute i bushen. Men jeg har også
eksperimentet med antenner hjemme i
hagen. En periode hadde jeg oppe 3
vertikalantenner i fase ute på plenen, og da
ble det lagt ut et imponerende teppe av
radialer for å oppnå mest mulig perfekt jord.
Når det gjelder min innsats for gruppen, så
har vel den vært mer eller mindre
sammenhengende siden 1982 da jeg ble
med i styret fram til 1988 da jeg avsluttet
som leder. I samme periode var jeg også
sendersjef, mens vervet som kurslærer i
teori varte helt fram til 1990, og kanskje
litt til som hjelpelærer. Jeg var også QSLmanager i 11 år, fram til 1989, og foruten
de ulike vervene, fikk jeg også en masse
oppdrag med reparasjoner av radioutstyr
både for private og for Repeaterkomiteen.
LA8CD overrekker ordfører Marvin
Wiseth et minne fra LM2T-operasjonen i
1997, som takk for QSL-kortene vi fikk.

LA9AJA og LA8CD klistrer labels på
QSL-kortene etter LM2SKI i 1997, ca 5000
QSL totalt.

Men jeg har jo også deltatt på ulike
aktiviteter i gruppen, bl.a. husker jeg godt
perioden da LA2T fikk spesialsignaturene
LM2SKI i forbindelse med VM på ski, og
senere LM2T i forblindelse med
Trondheims 1000-års jubileum. Da var det
stor aktivitet på gruppens medlemmer, og
det var ikke lite arbeid bare å få confimert
rundt 12.000 QSL-kort som ble resultatet.
Det var vel litt av det jeg har vært borti,
men det kunne sikkert vært skrevet ei bok
om jeg skulle ta med alt, så vi slutter der.
Men jeg vil til slutt få benytte anledningen
til å takke Trondheimsgruppen for
Æresmedlemskapet som ble tildelt meg på
årsmøtet, og for det fine diplomet som fulgte
med. Det varmet en gammel manns hjerte!
73 de LA8CD
Johan Brobakk

12
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LA6TZ/MM, Elisabeth
Som enkelte kanskje har fått med seg på våre
QST-sendinger, så befinner LA6TZ/MM,
Elisabeth seg for tiden like sør for Grenada i
den 36” lange seilbåten ”Nadja” som BL.A
har krysset Atlanteren i den store ARCseilasen (ARC = Atlantic Rally for Cruisers).
Elisabeth er rektor på Saupstad skole, og de
som er interessert kan lese hennes reisebrev
med bilder fra turen på Saupstad skoles
hjemmeside: http://www.skole.trondheim
.kommune.no/saupstad/
Starten gikk fra Ravnkloa den 1.7.2002
sammen med ektemaken Knut, og de traklet
seg nedover via Orkenøyene, Skottland,
Irland, Frankrike, Spania, Portugal, Madeira
til Kanariøyene hvor seilasen over Atlanteren
starte 24.11.2002.
De fikk med seg ekstra mannskap i to
sterke karer på turen, og den første uka over
Atlanteren fikk de mye bank pga stor sjøgang
“Nadja” bryter målstreken 16/12 2002.

og 40 knops vind. Det var nesten umulig å
spise da maten havnet alle andre steder enn i
munnen, og de sov på skift rett på dørken
med klær og redningsvest på.
Den kraftige vinden og skjøen gjorde sitt
til å lage kaos i alt ombord, og inventar etc
bar tydelig preg av løse gjenstander i
bevegelse etterhvert. De fikk problemer med
seil som revnet, ting som ikke lenger funka,
og da saltvannspumpa røyk, ble det
rasjonering på vaskevann slik at de vikk en
skvett til å vaske seg i hver tredje dag.
Seilasen over Atlanteren bød også på fine
opplevelser og varte i 21 dager, 20 timer, 59
min og 52 sek. Flere amatører i Trondheim
har daglig hatt konakt med ”Nadja”etter at
de la ut fra Trondheim, spesielt kan nevnes
LA3EI og LA7DFA. Elisabet hadde foruten
VHF-utstyr, mobiler og laptop med Internet,
også en ICOM-M710 kanalstyrt SSB rig, og
mens de ligger utafor Grenada, er det ukentlige skeder med Norge bare hver søndag kl.
1500 NT på 21,323 MHz. Men dette vil endre
seg når de igjen er på vei hjemover igjen.
Info er hentet fra Saupstad skoles
hjemmeside og fra LA3EI og LA7FW
13
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Echolink - LC2TCT-L
Norges første Echolink for VHF
Det hele startet med at jeg fikk et tips av
LC2NCT Alex om at det fantes et program
for å koble seg på Internett og høre på andre
repeatere på VHF. Overraskelsen var stor da
jeg oppdaget at det også var mulig å snakke
ut på andre repeatere, første kvelden (fredag)
ble det kjørt 3-4 QSO’er med bl.a Brasil og
USA.
I løpet av uken som kom fikk jeg ideen om å
koble opp egen radio for å kjøre Echolink ut
på lufta i Trondheim. Den gamle interfacen
for APRS via lydkort ble plukket opp av
roteskuffen, sjekket mot koblingsskjemaene
for Echolink og en ekstra diode ble loddet
inn. Testet først med en Kenwood TH-21E
2m håndapparat som radio. Etter et par dager
med prøving og feiling (med lyd bare fra lufta
til Internett) kom dagen for første vellykkede
QSO’en på lufta. Fredag 8/11 kl 18:19 kom
LA4CW Nils fra Rykkinn ut på 145,250 MHz
som førstemann via Internett.
Søndag kl 20:00 ble det byttet til R3 og ukens
QST-sending for Trøndelag. Stor var
forbauselsen da N6BNP Knut sjekket inn fra
Los Angeles. Det ble stille en god stund før
verten kom tilbake og sa at han ikke skjønte
hvordan det foregikk, men at signaturen var
notert i loggen. LA3WAA Tor kom innpå
med en kort forklaring på hvordan det
fungerte og det sjekket inn et par til sørfra.
Senere kom også VE5GM fra Canada innpå.
N6BNP var gammel medlem i Trondheimsgruppen og VE5GM hadde også vært i
Trondheim, og LA4IC og LA9MB, som var
14

gamle kjente, pratet en del med dem etter at
QST-sendingen var ferdig. (Dette var nytt og
ukjent og det tok en stund før de fleste ble
overbevist om at de satt i Amerika og ikke
var i Trondheim.)
I løpet av uken som kom ble det skiftet til
større radio, Yaesu FT-230E, laget nytt
interfacekort og satt opp på en egen PC for
Echolink. Neste helg ble QST-sendingen
sendt ut både i Rogaland av LA9XGA og i
Oslo av LC1UCT (nå LB1TF) og flere sjekket
inn via Internett. Siden har Echolink blitt et
fast innslag på QST-Trøndelag. Signaturen på
Internett er LC2TCT-L, linken er stort sett
oppe hele døgnet.
Node nummeret er 53024 for oppkobling ved
hjelp av DTMF koder. Hvis du er ute og
reiser kan du komme frem til venner og kjente
i Trondheim ved å slå denne DTMF koden
på den aktuelle Echolink frekvensen der du
er.
Programmet Echolink finner du her:
http://www.echolink.org/el/
Byggebeskrivelse på norsk av Interface for å
koble Echolink til 2m finner du her:
http://cobranett.no-ip.info/radio/agw/
agw-tx.htm
Sjekke hvem som er lgget på:
http://www.echolink.org/el/logins.asp
Alle spørsmål om echolink besvares med
glede.
73 de LC2TCT - Odd
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Hvordan komme igang med Echolink
Echolink kan i prinsipp oppfattes som en
repeater. Man kan sende signaler fra 2m via
Echolink på Internet og ut på 2m eller 70cm
hvor som helst i verden hvor de har satt
opp en tilsvarende Echolink som den
LC2TCT. Eller man kan kontakte andre
radioamatører verden over direkte fra sin
PC via en mikrofon i PCen.
For å komme igang med Echolink på sin
PC, trenger man å gjøre følgende:
1. Hente ned programmet Echolink fra
internet. Du må da registrere deg med
signatur, ettersom programmet kun er
tilgjengelig for lisensierte radioamatører.
2. Installere programmet, hvilket er en
meget enkel oppgave. Da får du fram et
bilde som ligner på det under her.
3. Så plugger du en mikrofon i mikrofoningangen på lydkortet bak på Pcen din, og
du er teoretisk klar for å gå ut på Echolink

fra din PC.
4. Velg en link eller en repeater du vil
snakke over, alle signaturer med -L er linker
til 2-m/70cm og -R er repeatere, resten er
privatpersoner man kan kontakte direkte.
5. Dobbelklikk på signatur for å koble deg
til, og bruk ”space/mellomromstast” som
PTT, men husk å trykke en gang for å
snakke, og en gang for å “slippe klemma”,
med mindre du har satt opp space til å
fungere likedan som en mikrofonklemme i
setupen. Mange glemmer å koble fra mic’en
i starten så ingen kan få svart dem.
Vil du operere Echolink fra din 2m på
145.250MHz, er det bare å kalle på de som
man hører ”connecte” seg til linken, eller
kalle opp de man kjenner til er aktive med
DTMF-tone. Alle på Echolink har fått hvert
sitt nummer som kan trigges med en
DTMF-tone fra din radio.

15
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SAMBANDSMØTE I OSLO 25. JANUAR 2003
Foreløpig rapport v/LA7FW. Offisiell rapport kommer i AMATØRRADIO.
Det har lenge vært stille på nødsambandsfronten. Men i midten av januar ble AS
(Administrativ Seksjon) og OS (Operativ
seksjon) innkalt til møte i Oslo.
Følgende saker sto på dagsorden:
1. Fremtidig organisering av sambandstjenesten
2. Fordeling av verv
3. Søknad om støtte fra Justisdepartementet
4. FORFs årsmøte
5. Samlokalisering av sambandsutstyr
I tillegg sendte jeg, i samråd med LA9MB,
ønske om evaluering av de sambandstestene
som var blitt gjennomført i 2001 og 2002.
Dessuten hva med framtidige tester?
Frammøtet var ikke så stort som forventet.
AS stilte med LA2RR Ole, LA9IL Jan og
LA2QDA Oddvar. Dessuten møtte
presidenten LA9NT Anders. Fra OS møtte
LA5II Svein Erik (Troms), og undertegnede

LA7FW Tor (Midt-Norge). Dessuten på
høyttalende telefon LA2PIA Petter
(Vestlandet).
Her kommer en kortfattet oppsummering av
de viktigste konklusjonene.
Det var enighet om at organisasjonen var ”for
tung”. AS og OS ble oppløst. Isteden kommer
en manager for nødsamband. Han har direkte
kontakt
med
FORF
(Frivillige
Organisasjoners Redningsfaglige Forum).
Under seg har han 2 kontaktpersoner, plassert
i fysisk nærhet av HRS/sør og HRS/nord.
(HovedRedningsSentralene) Disse to kan
”spille på” gruppene i sine landsdeler.
Organisert som de nye politidistriktene.
NRRL/AU (Arbeidsutvalget) tar kontakten
med JD (Justisdepartementet). LA2PIA lager
detaljert forslag, som fremmes NRRL. Det
skal være årsmøte i FORF 7. februar. NRRL
representeres av LA9IL og LA2QDA. Det
skal også være et møte med JD i nær framtid.

Stående fra
venstre:
LA2QDA,
LA2RR,
LA9NT,
LA5II og
LA7FW

16
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Rundt
arbeidsbordet
har vi
nærmest
LA9NT, og
videre med
klokka
LA9IL,
LA5II og
LA2QDA.

LA9NT og LA2QDA møter.
Evalueringen av sambandstestene ble
dokumentert av databehandlede, grafiske
skjemaer, utarbeidet av Tromsøgruppen, på
grunnlag av oversendte testrapporter. 40meteren pekte seg klart best ut, men 60meteren hadde mindre QRM. Presidenten ba
meg overbringe takk til de involverte, og
spesielt til Trondheimsgruppen og i
særdeleshet til LA9MB, for profesjonell
gjennomføring.
Testene i tiden som kommer, vil i første rekke
dreie seg om digital kommunikasjon, og da
spesielt PACTOR II. NRRL er derfor på
utkikk etter en gruppe som kan påta seg
gjennomføringen. I og med at landet vårt er
så langt, innser man at det er fordelaktig at
vedkommende person/gruppe befinner seg
i Midt-Norge!
Enda ett tillegg til dagsorden var kommet inn
rett før møtet. Det angikk påskeberedskap
og sambandstester, og var innsendt av
Bergensgruppen. Som kjent hadde de

ansvaret for en tilsvarende test påsken i fjor,
og de foreslår å bygge på de erfaringene.
Foreløpig utkast er 40-meterbåndet, og kl.
09, 14 og 18. Bergensgruppen fikk formell
tillatelse til å publisere dette, og aktivisere
Påske-Norge.
LA7FW/Tor

Eksamen 26. februar
på Lialøkken
Det arrangeres eksamen
onsdag 26. februar kl. 17:00
i teori og morse på Lialøkken.
Det er allerede endel påmeldte, og det
er vel ennå mulig å melde seg på til
Post og Teletilsynet, men det haster
Lykke til !
17
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Årsberetning 2002 for Fosengruppen av NRRL
Styret har bestått av:
Leder
LA7FW
Nestleder
LA4UKA
Sekretær
LA7RJ
Kasserer
LA1MQ
Styremedlem LA9NX
Varamedlem LA2WJA

Tor Hoff
Jostein Harrang
Odd Einar Vatn
Frank Moksnes
Nils Solbakk
Roald Gjelseth

Dessuten følgende verv:
Revisor
LA8QGA Ola Lindseth
QSL-manager LA4UKA Jostein Harrang
Releansvarlig
LA7FW: LA6UR, LA8UR, LA8FR, LA9UR,
LD7FO, LD7FS
LA9IX: LA6UR
Hjemmeside Internett:LA9IX / LA7FW
Medlemmer: Gruppen har hatt 23 medlemmer i 2002.
Styremøte: Det er avholdt ett ordinært
styremøte. Sak: Forberedelse til årsmøtet.
Jubileum: Fosengruppen ble stiftet
september 1977. Styret vedtok å arrangere
en markering. Innbydelser ble sendt ut til alle
som er, og har vært medlemmer. Responsen
var ”laber”. I tillegg til komiteen (LA1MQ,
LA2WJA og LA7FW) fikk vi bare tre
påmeldinger: LA7RJ, LA9AGA og LA9NX.
Men som alltid: Det er ikke kvantiteten, men
kvaliteten som teller. (Se omtale og bilder på
hjemmesiden.)
Gruppemøter: Åtte gruppemøter er
gjennomført. Deltagerantallet har ligget på
fra 5 til 11 stykker. Av spesielle emner som
er tatt opp, kan nevnes:
* Nødsamband
* Ombygging av caviteter
* Pakkenett Trøndelag – Vestlandet
* Status Olsøyheia
* Planer for ny mottager for RV 63. Xtal
anskaffet. (Gjenbruk av ”gamle” R 1
mottageren. Den er ”smal”.)
QST-sendinger:
* Lokale QST-sendinger hver søndag
18

kl.20.30 på RV 63, totalt 52 sendinger!
* Retransmisjon av QST fra LA2T på R 3
(RV 54), til R 6 (RV 60) og R 2 (RV 52) er
utført regelmessig. Interessen for sendingen
via R 2, har gått nedover. Servicen blir
nedlagt.
Ansvarlig LA9IX og LA7FW.
Relestatus:
* LA6UR: R2 (RV 52). Inspeksjon 27 juli.
7 HAMS!
* LA8FR: R1 (RV 50). En tur. Tx død.
Skyldtes dårlig lodding i kraftforsyning.
TrønderEnergi har utført store arbeider på
stasjonen, både ute og inne. Vi har derfor ikke
kommet til, for å montere utstyret permanent.
Den fungerer imidlertid upåklagelig.
* LA9UR: R7+ (RV 63). To turer. LA7FW
og LA4UKA. Inspeksjon og småjusteringer.
* LA8UR: RU7 (RU 382). Har gått helt uten
tilsyn.
* LD7FO-2: Node Tarva. Antennefeste
forsterket. LA4UKA og LA7FW.
* LD7FS-2: Node Stadsbygd. Har gått
upåklagelig, helt uten tilsyn.
Nødsambandstjenesten:
Hovedstasjon for Midt-Norge er nå
Trondheimsgruppen, med kallesignal LE2U.
Fosengruppen skal nå formidle kontakt til
ansvarlig for Seaking Ørland (Wingops/330
skv.)
Koordinator for NRRL’s nødsambandstjeneste i Midt-Norge, Operativ Seksjon, OS,
er LA7FW.
Landsdekkende nødsambandstester er utført
alle søndager og noen tirsdager, fram til
sommerferien. Deretter har det ikke vært
response fra våre ledende etater.
QSL-kort:
Nye QSL-kort for LA2U og LN2U er
anskaffet. Signaturene er brukt i tester, av
LA7RJ.
Tor Hoff / LA7FW
Leder
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FOSENGRUPPEN AV NRRL

RAPPORT FRA ÅRSMØTE 31. JANUAR 2003
Leder, LA7FW Tor Hoff, åpnet møtet kl.
2000, i kantina på nye SAVA, Brekstad.
Ingen andre forslag til møteleder.
Fremmøtte: LA1MQ, LA2WJA, LA4UKA,
LA7FW, LA7RJ, LA9NX og LC2SCA.
Innkalling til årsmøte var sendt ut i henhold
til gruppens lover. Ingen kommentarer.
Agendaen hadde 4 punkter:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Innkomne forslag
4. Valg

ÅRSBERETNING:
Beretningen var utsendt til alle medlemmene,
sammen med innkallingen. Den ble
gjennomgått punkt for punkt av lederen. En
del utfyllende kommentarer ble gitt.
Årsberetningen ble deretter godkjent.
REGNSKAP:
Kasserer, LA1MQ, gikk igjennom hovedpunktene, og utdypet uklarheter og besvarte
spørsmål. Regnskapet var revidert av valgt
revisor LA8QGA. Økonomien er god.
Enstemmig godkjent.

Rundt bordet fra venstre: LC2SCT Jan, LA2WJA Roald,
LA1MQ Frank, LA4UKA Jostein, LA7RJ Odd og LA9NX Nils
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INNKOMNE FORSLAG:
Det forelå ingen forslag.
VALG:
Følgende var på valg: Nestleder, sekretær og
styremedlem. Avtroppende styremedlemmer
var blitt forespurt om eventuelle gjenvalg. Det
var ikke fremkommet noen forslag før møtet,
og heller ikke noen benkeforslag. Dermed ble
det gjenvalg.
Styret i år 2003, ser dermed slik ut:
Leder
LA7FW Tor Hoff
Nestleder LA4UKAJostein Harrang
Sekretær LA7RJ Odd Einar Vatn
Kasserer LA1MQFrank Moksnes
Styremedlem LA9NX Nils Solbakk
Varamedlem LA2WJA Roald Gjelseth
Revisor

1 år
2 år
2 år
1 år
2 år
1 år

LA8QG Ola Lindseth

QSL-manager LA4UKA Jostein Harrang
Releansvarlig LA7FW / LA9IX
Hjemmeside LA2U: LA9IX / LA7FW
Årsmøtet ble avsluttet kl. 2030.
Deretter ble det sosialt samvær med mye god
mat, tilberedt av LA2WJA..
Leder orienterte om aktuelle saker:
1. Kortbølgekontakten med LA6TZ / MM,
fra Trondheim til Karibien.
2. Fersk liste over norske radioamatører fra PT.
3. Ørland kommunes tilbud om gruppelokale.
4. Status for filterprosjektet, og framdrift
for R 1 på Olsøyheia.
5. Det kjøres radioamatørkurs med 10
elever ved Ørland videregående skole. Teori
ved LC5EAT og morse ved LA9AGA.
Oppbrudd kl. 2200.
Referent
LA7FW/Tor Hoff
20

Ti sikre måter å ødelegge
en organisasjon på
Disse infame rådene har stått i
amatørtidsskriftene i England,
Schweiz, Belgia og Frankrike. De har
kanskje sin misjon her heime også.
-2LB (Amatørradio 1949)
1. Gå ikke på møtene!
2. Hvis du går, så kom i alle fall for seint!
3. Kritiser formannen og styret!
4. Motta aldri tillitsverv, for det er alltid
lettere å kritisere enn å gjøre noe!
5. Vær sur hvis du ikke er medlem av styret,
men hvis du er medlem, så gå ikke på møtene
og kom ikke med noen forslag!
6. Hvis formannen spør deg om din mening
om noe, så svar at du ikke har noe å si. Etter
møtet skal du si til alle at du ikke har lært
noe der, eller fortell dem hvordan det skulle
ha vært gjort!
7. Ikke gjør annet enn det som er strengt
nødvendig, men når de øvrige medlemmene
bretter opp ermene og går inn for noe for
fullt, så beklag deg over at de dirigeres av en
klikk!
8. Betal helst ikke kontingent, eller i alle fall
så seint som råd er!
9. Gjør aldri noe forsøk på å verve nye
medlemmer!
10. Beklag deg over at medlemsbladet aldri
inneholder noe om det du driver med, men
tilby aldri å skrive en artikkel eller å skaffe en
bidragsyter!
PS: Er vi fortsatt der etter 54 år?!?
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Forskjellige
bandbredder

Slåes sammen
Statene Serbia og Montenegro fra det tidligere
Jugoslavia har besluttet å slå seg sammen til
et land igjen. Men de vil fortsatt forbli 2
separate DXCC i amatørradio-sammenheng
i minst 3 år framover, inntil et valg finner
sted.

4.de generasjon og 6 år
Det vekket litt berettiget oppmerksomhet at
en 6 år gammel jente i USA oppgraderte sin
amatørradiolisens fra Teknisk til General
klasse i januar i år. Den 13. januar fikk Mattie
Clauson signaturen KD7TYN, hun er 4
generasjon radioamatører i familien. Hennes
uttalelse for hvor vanskelig det var å klare
telegrafi-kravet på 5 ord/min. var: ”Not too
hard, just a little, but kind of easy too”. Ja,
det var jo greit oppsummert.
21
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Ut i verden

QSP’s guide til informasjon på Internett
Hei alle sammen og velkommen til en
ny spalte i QSP. I denne spalten så
kommer vi til å prøve å presentere linker
til infor masjon både vedrørende
hobbyen vår og om andre sider som kan
være av interesse.
Det er vanskelig å ha oversikt over alt
som finnes ute på nett, så vi håper at
Dere som leser denne spalten finner
noe av interesse.
ABC Startsiden - http://www.startsiden.no/
- ABC Startsiden er en av Norges mest brukte
«portaler» - en kompakt og fyldig innholdsfortegnelse over alt mulig som finnes på
Internett og som du ofte trenger. På denne
siden finner du også direkte tilgang til en
rekke norske og internasjonale søkemaskiner
Yahoo! Norge - http://no.yahoo.com/ En annen populær portal som i tillegg til bred
informasjon om sider på internett også
inneholder Yahoo! Messenger og mulighet til
å få en egen gratis @yahoo.no e-post adresse
+ en rekke andre tjenester
Post- og Teletilsynet - http://www.npt.no/
- PT er eit frittståande forvaltningsorgan som
lig g under Samferdselsdepartementet.
Hovudansvarsområdet for etaten er å regulere
og overvake post- og telekommunikasjonssektoren i Noreg.
Lovdata: FOR 2001-11-05 nr 1251: Forskrift
om tillatelse for radioamatør - http://
www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-200111051251.html - Dette er den forskriften som til
en hver tid regulerer vår hobby.
APRS Norge - http://aprs.dahltech.no/ APRS er blant de relativt nyeste modes og
aktiviteter innefor vår hobby. Med APRS så
kan andre amatører til en hver tid se din posisjon ved bruk av av GPS og en 2 m. stasjon
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EchoLink - http://www.echolink.org/ EchoLink er programvare som gir
radiamatører muligheten til å kommunisere
med hverandre via internett, ved bruk av
Voice-over-IP (VoIP) teknologi. Les mere om
og last ned programm på EchoLink's offisielle
webside
Rigpix database - http://www.rigpix.com/
- SM0OFV/Janne's innholdsrike fotodatabase med teknisk informasjon for
amatørradiostasjoner, mottakere/scanner
m.m... ANBEFALES!
QSL.NET - http://www.qsl.net/ - er et
nett sted som tilbyr gratis hjemmesideplass
for lisensierte radioamatører og klubbstasjoner
Norsk Radiohistorisk Forening - http://
www.nrhf.no/ - Norsk Radiohistorisk
Forening er en ideell forening for
radiohistorisk interesserte personer.
Foreningen ble stiftet i 1979 og har som
formål å registrere, bevare og sette i stand
gammelt radioutstyr og lignende som har eller
vil få historisk interesse. Innholder et bredt
urvalg av bilder og teknisk informasjon
DX-Listeners' Club (DXLC) - http://
www.dxlc.com/ er en organisasjon for
kortbølgelytting spesielt rettet mot kringkasting. Deres web har bl.a. en egen side for
sol(flekk)aktivitet (Solar Terrestrial Activity
Report) og inneholder ellers masse nyhter,
teknisk informasjon m.m.
Dette er de linkene vi tar med i denne
omgang. vi kommer med flere linker i neste
nr. av QSP og da forhåpentligvis en litt lengre
oversikt. Forslag til linker kan sendes til QSP's
redaktør LA4YW.
73 og ha et hyggelig opphold på internett
de SWL LA-M 11328
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“ amatør - humor ”
UTDRAG FRA EN
RADIOAMATØRS LEGEJOURNAL:
* Etter at pasienten sluttet som radioamatør
har hans abstinenser økt betydelig.
* Pasienten fikk beskjed om at formen var
god, men at han skulle komme tilbake
dersom han mistet signalet igjen.
* Pasienten er bedømt til å snakke
usammenhengende.
* I 1999 fikk pasienten ny amatør-radio.
Siden plaget av øresus.
* Radioamatør med god kondis, som vanligvis
kjører 5 QSO’er uten å bli andpusten.
* Pasienten skal avholde seg fra all bruk av
amatørradio til jeg kan ta imot han.
Haster med time.
*******************************************************
Pessimisten: Verre enn dette kan det ikke bli.
Radioamatøren: Jo da bare vent skal du se.
********************************************************
Helt siden han hadde sett det bildet i morgenavisen, hadde han hatt problemer med
konsentrasjonen. Nå var det viktig å finne
snareste vei til radioforhandleren.
********************************************************
NOEN TANKER
OM EN RADIOAMATØR:
* En radioamatør betaler fort 200 kr for en
antenne som egentlig ikke koster mer enn
100 kr.
* For å bli lykkelig sammen med en

radioamatør, må du forstå hans behov og
ha god tålmodighet.
* En radioamatør får alltid siste ord i en
diskusjon. Alt man deretter sier er starten
på en ny diskusjon.
********************************************************
GODT SAGT:
* Pass på at du får den modellen du vil ha
ellers kan du bli tvunget til å like det du får.
* Halveis til jobben kom han på hva han
hadde glemt: AMATØRRADIOEN!!!
* Det er meningsløst å krangle med en
radioamatør, de tar jo aldri feil.
* Si meg hvem du omgås og jeg skal si deg
signaturen din.
* Barber aldri en radioamatør i hans fravær.
* Du kan ikke prate lenge med tomt batteri.
********************************************************’
Når noen irriterer deg kreves det 42 muskler
i ansiktet for å lage en bekymret mine. På
Torsdagsklubben kreves det bare en
muskel..... Lattermuskelen.
********************************************************
Meningene var mange, diskusjonene hissige,
men til slutt lyktes styrets deltagere likevel å
bli enige om en parole:
LEVE TORSDAGSKLUBBEN !
*******************************************************’
Skrevet og diktet av LC4FCT, Tone
23
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LC4NCT - Steinar Stjerna
LC4NCT - Steinar Stjerna kan mer
radio enn bare amatørradio. Her er et
klipp fra “Malvikbladet” 26/1-2002,
Skrevet av Ole Christian Iversen.
Følsomme fingre farer fram og tilbake
mellom miksebordets utallige knapper og
spaker. Radio Vika er på lufta, og Steinar
Stjerna (33) er på plass i teknikken. Den blinde
radiomedarbeideren lar seg ikke stoppe av sitt
handikap. - Med litt øvelse blir alt en vane,
smiler den blide 33-åringen.
Alt blir en vane, det trengs bare litt trening,
sier Steinar Stjerna der han sitter bak spakene
i Radio Vikas teknikerrom. I studioet foran
ham sitter RoIf Jensen og sprer sine lette
formiddagstoner utover eteren.
JEG TROR DE BOMMA
Steinars karriere i Radio Vika startet for snart
ett år siden. På jakt etter praksisplass og noe
å fylle dagene med, var det han selv som
foreslo at Radio Vika kunne være et passende
sted. Aetat sørget for den første kontakten,
og dermed ble det napp på første forsøk.

LC4NCT Steinar i aksjon på Radio Vika.
Radio Vika. Nå har jeg mistet tellingen, sier
Steinar med et bredt smil. Fliret er på lur hele
tiden hos den sympatiske 33-åringen.
LIKER “VOKSEN” MUSIKK
Steinar forstår at det kan virke spesielt at en
blind person holder styring på virvaret av
knapper og spaker på et lydbord. Men, som
han sier:

Jeg har alltid hatt en drøm om å utdanne meg
til lydtekniker. Men dette forslaget ble ikke
tatt godt imot av folkene i arbeidsmarkedsetaten. Det var ikke hensiktsmessig, mente
de.

Jeg har aldri prøvd å være seende teknikker,
så jeg har ikke noe sammenligningsgrunnlag.
For meg er det dette som er normalt, sier
Steinar. Han forklarer hvordan han med tid
og trening gjør seg kjent med de enkelte
knappene og spakene, og hvor de ulike
knappene på cd-spillerne finnes..

Der tror jeg de bommet, sier Steinar. Da 33åringen kom til lokalradioen var han langt fra
fersking i radiobransjen. I seks år har han vært
innom en rekke radiostasjoner i Trondheim,
blant annet tidligere NB-radio. Jeg har hatt
nærmere 2.000 timer på lufta før jeg kom til
24

Kort fortalt er alle miksebord ganske logisk
bygget opp, og har du først lært deg en del
av bordet, kan du stort sett det meste. Med
litt øvelse sitter det i fingrene, sier Steinar og
skifter lynraskt mellom Rolf Jensens
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studiostemme og den neste melodien.
Musikken som spilles er av den voksne typen.
Her er det 100 prosent fritt for techno og
moderne dunk dunk. Det passer Steinar bra.
Jeg er rimelig altetende når det gjelder radio
og musikk, men innrømmer at jeg ikke hører
mye på NRK P3
Det blir for moderne. Men ellers hører jeg
like gjerne på P4 som på P2. God radio er
vanskelig å definere, det kommer an på
anledningen. Skal jeg for eksempel ha
“bakgrunnstøy” setter jeg på P4, sier Steinar
og gjør klar en ny plate i den ene cd-spilleren.
Rolf Jensen titter jevnlig innom og varsler
hvilket nummer på plata han vil ha, og Steinar
teller seg fram til riktig melodi. Vil Jensen ha
sang nummer 15, betyr det 15 trykk på cdspilleren.
EGET PROGRAM
Det er lite som avslører at teknikerbordet i
radiolokalene betjenes av en blind medarbeider. Det eneste synlige beviset er
skriftmatten foran den ene datamaskinen. Her
har Steinar lagt inn mellom 1.500 og 2.000
melodier digitalt på harddisken. Disse

benytter han seg ofte av når han har sine egne
programmer. Steinar sitter nemlig ikke bare
bakom teknikerbordet. Mellom 13 og 15 er
han også programleder for “Dagens”.
Men det er teknikerjobben som er lidenskapen. Programledelsen er bare en bonus
for meg, sier Steinar. I kroken varsler “Elvis”
på fire år at det kommer besøk. Førerhunden
følger Steinar hvert skritt han tar.
Han har sklidd godt inn i miljøet og har vel
blitt en slags maskot ute i redaksjonen.
“Elvis” er en tålmodig kar som jeg ikke hadde
klart meg uten, forteller Steinar som ikke vet
om han fortsatt er i radioen om fem år.
Hva som i framtida vet man aldri, men det
kan godt hende jeg blir her lenge. Jeg har i
hvert fall ikke angret på at jeg flyttet til Malvik
og begynte i Radio Vika. Jeg føler at jeg har
truffet spikeren på hodet jobbmessig, sier
Steinar og skyver studiospaken opp for siste
gang i dag. Rolf Jensen takker lytterne for
laget, og Steinar sørger for at musikken på
nytt strømmer utover eteren.
==<<>>==

LC4NCT
Steinar
Stjerna i
aksjon fra
LA2T.
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Referat fra generalforsamling i
Trondheimsgruppen av NRRL 28/01-2003
Dagsorden:
1. Godkjenning av fullmakter
2. Valg av ordstyrer
3. Årsberetning og regnskap
4. Kontingent 2003
5. Valg

ut av komiteen.”

1. Godkjenning av fullmakter
Fullmaktene ble godkjent av styret
Det forelå 28 fullmakter.
Det var 39 stemmeberettigede til stede ved
starten på møtet.
En forlot møtet før valget, men la igjen
fullmakt

Rapport fra HF komiteen 2002
Ingen kommentar. Godkjent

2. LA9PX ble valgt som ordstyrer og
LC4FCT til referent
Disse ble også brukt som tellekorps.
Det ble delt ut Æresmedlemskap til
LA8CD av LA3WAA
3. Årsberetning og regnskap
Årsberetningen ble lest opp av ordstyrer. Det
kom fram enkelte skrivefeil som vil bli rettet.
Det ble en del diskusjoner i forbindelse med
et avsnitt nr 8 i årsberetningen. Styret trakk
seg tilbake og valgte å omformulere avsnittet.
Det ble deretter stemt skriftlig over det nye
forslaget og Årsberetningen ble godkjent. 47
stemte for og 19 stemte imot det nye avsnittet.
Det nye avsnittet vil lyde slik:
”I april inviterte styret leder i repeaterkomiteen, LA1UI, for å drøfte komiteens
framtid. LB9RE overtok som ny leder, noe
LA1UI gav sin velsignelse til. Styret gav
avtroppende formann ros for det arbeidet
som han hadde utført i komiteen gjennom
en årrekke. LA1UI ville selv underrette
komiteen om sin avgang. Styret uttrykte sin
stor skuffelse da han valgte å trekke seg helt
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Rapport LA2T – BBS
Ingen kommentar, Godkjent.
Årsrapport fra stasjonskomiteen
Ingen kommentar. Godkjent

Rapport fra QSL-manager
Ingen kommentar. Godkjent
Årsmelding fra sambandskomiteen 2002
Ingen kommentar. Godkjent. Applaus for
LA9MB
Rapport fra kursaktivitetene i 2002
Ingen kommentar. Godkjent.
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Rapport fra Repeaterkomiteen
Spørsmål ang LA8QR/HIST om den er ute
av drift. Svaret er at den vil bli tatt ned. Ellers
ingen kommentar. Godkjent
Rapport fra LA2Ts hjemmeside.
Ingen kommentar. Godkjent. Applaus for
LA4YW og LC2NCT
Rapport fra QSP – Trøndelag
Ingen kommentar. Godkjent. Applaus for
LA4YW
Årsmelding fra museumskomiteen 2002
Det ble stilt spørsmål om hva som vil skje
med gjenstandene og komiteen. Det vil bli
ny komitee. En del av de nye medlemmene
har vist interesse for det.
Ellers ingen kommentar. Godkjent.
Regnskap:
Ingen kommentarer. Godkjent
Budsjett:
Kan bli økte utgifter i forbindelse med høye
strømpriser. Ellers ingen kommentar.
Godkjent.

Styremedlemmene på valg ble enstemmig
valgt.
D. Varamedlemmer
På valg: LA-M Raynold Halvorsen 1 år
LC3ZCT Arne Kolbjørn Grøtnes 1 år
Varamedlemmene på valg ble enstemmig
valgt.
E. Revisor
På valg: LA1NC Knut Aasen 1år
LA9MB Egil Steen 1 år
Revisorene på valg ble enstemmig valgt.
F. Valgkomité
Forslag: LA4YW Liv Johansen 1 år
LC2TCT Odd Skaset 1 år
LA4IC Wilhelm Dahl 1 år
Forslaget ble godtatt og valgkomiteen ble
enstemmig valgt.
Trondheim 2/2 2003
Tone Engen, LC4FCT
(referent)

4. Kontingent 2003
Kontingenten beholdes som før.
5.Valg
A. Leder
Det var en kandidat til ledervervet, LA3WAA.
Det ble enighet om at de skulle stemmes
skriftlig.
46 stemte for og 14 blankt. En stemme ble
forkastet. LA3WAA ble valgt for 1 år.
Applaus for leder LA3WAA
B. Sekretær.
En kandidat til vervet, LB9RE. Ingen
innvendinger mot kandidaten. Enstemmig
valgt. LB9Re ble valgt for 2 år.
C. Styremedlemmer
På valg: LA4CKA Ingar Horringmo 2 år
LA6BKA Knut-Terje Korsnes 2 år
LC7XAT Kai Rune Berg 2 år

Fieldday populært
som aldri før
Datoen 11.sept. 2001 har hatt betydning på
så mange måter. Kanskje ikke så overraskende at den har bidratt til økt interesse
for nødsamband blant radioamatørene i USA.
Nytt av året er at det skal innføres en egen
klasse i Field Day contesten, klasse F for
deltakere som opererer fra et av nødsambandsentrene, EOC.
I fjorårets Field Day test i USA kom det inn
2110 logger fra klubber og enkeltpersoner,
og det tilsvarer ca. 35.000 deltakere. Så Field
Day er populært også for enkeltpersoner.
27
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VELKOMMEN TIL #LA2T på DALnet!
Internett er et datanettverk som har et stadig
økende antall brukere, også blant radioamatørene. Trondheimsgruppen av NRRL
opprettet derfor pratekanalen #LA2T på
DALnet høsten 2002.
I denne kanalen kan du treffe radioamatører
fra Trondheimsområdet og evt. andre deler
av landet for en prat om om hobbyrelaterte
temaer eller andre ting man ønsker å ta opp
med andre radioamatørkolleger.
For å koble deg til DALnet IRC nettverk hvor
vår pratekanal er å finne, trenger du en ircklient som f.eks mIRC. Dette er et av verdens
mest populære chateprogram og det er lett
både å installere og å bruke. Link til nedlasting
og informasjon om programmet finnes
nederst på denne siden.
Når du har installert programmet og er klar
til å koble deg til DALnet, kan du godt bruke
den norske serveren powertech.no.eu.dal.net.
Når du kommer inn i
kanalen #LA2T så kan det
kanskje se litt uryddig ut
for de av dere som prøver
dette for første gang. Men
det er bare å spørre de
andre som er der så får du
all nødvendig hjelp og
informasjon.
Hva er IRC
(Internet Relay Chat)?
IRC er et virtuelt møtested
hvor folk fra hele verden
kan møtes for en prat om
et bredt spekter av tema /
emner i en av flere tusen
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IRC kanaler på et av flere hundre IRC
nettverk som er tilgjenglig på Internett. IRC
ble skapt av Jarkko Oikarinen i 1988. IRC er
det eldste flerbruker chate-system på
Internett, og som protokoll er IRC eldre enn
World Wide Web.
DALnet IRC nettverk - offisiell hjemmeside:
http://www.dal.net/
mIRC - offisiell hjemmeside:
http://www.mirc.co.uk/
mIRC - gå direkte til nedlastingsside:
http://www.mirc.co.uk/get.html
mIRC - gå direkte til norsk installasjonsguide:
http://www.mirc.co.uk/translations/
norwegian.html
Info er hentet fra LA2T’s Hjemmeside
Skrevet av SWL LA-M 11328

QSP Trøndelag 1-2003

7 astronauter,
der iblant
3 radioamatører
er borte !
Den tragiske hendelsen i rommet, har grepet
oss alle. Det var syv astronauter om bord på
romfergen «Columbia» som brakk i flere deler
og styrtet over Texas, og 3 av dem var
radioamatører.
Fire av astronautene var i rommet for første
gang, blant annet en israeler. Sjef om bord
var 45 år gammle Rick Husband. Husband
var tidligere testpilot som ble knyttet til
NASAs romfartsprogram i 1994.Den første
israeler i rommet var oberst Ilan Ramon (47).
Som tidligere jagerpilot i det israelske
luftforsvaret ble han godkjent av NASA i
1998. Pilot på Columbia var amerikanske
William McCool (40). Han har også tidligere
vært testpilot og ble knyttet til NASA i 1996.
Dette var hans første oppdrag i rommet.
Ansvaret for lasten på «Columbia» hadde
Michael Anderson (42). Oberstløytnant
Anderson jobbet tidligere som pilotinstruktør
og hadde loggført 211 timer i rommet fra et
oppdrag i 1998. Anderson ble ansatt i NASA
i 1994. Spesialist på flymedisin om bord på
«Columbia» var kaptein David Brown,
KC5ZTC, (46). Brown begynte hos NASA i
1996. Dette var hans første oppdrag i
rommet.Den mest erfarne astronauten var
indiskfødte Kalpana Chawla, KD5ESI, (42)
som begynte i NASA i 1994. Hun var
utdannet som flyingeniør. Den andre kvinnen
om bord var Laurel Clark, KC5ZSU, (41).
Hun begynte i NASA i 1996 og var spesialist
på flymedisin. Dette var hennes første
oppdrag i rommet.

Sittende, f.v. Rick D. Husband, kommandør, Kalpana Chawla KD5ESI, oppdragsspesialist og William C. McCool, pilot.
Stående f.v., oppdragsspesialisterne
David M. Brown KC5ZTC, Laurel B.
Clark KC5ZSU, og Michael P. Anderson.
Helt til høyre, Ilan Ramon, lastspesialist
fra Israeli Space

Info er klippet fra LA2K–Bulletinen.
En stor takk til LA5XX/Ivar.

«Columbia»s romferd skulle avsluttes etter 17
dager. 16 minutter før landing skjedde
katastrofen. Klokka 08.53 lokal tid kom de
første tegnene på at noe var galt. NASA
mistet kontakt med romferja da den var 90
kilometer over bakken. Farten var omtrent
20000 km/t.
29
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ZS-beacon på 40m
40 meter bandet er tross av liten bandbredde
og masse støy et meget spennende band.
Radioamatørene i Sør-Afrika har satt opp et
beacon på QTHet til ZS1J på Plettenberg Bay
på frekvensen 7.029 MHz. Den har nå vært i
drift 4 måneder og den sender bare med 100
microwatt men er likevel blitt hørt overalt i
Sør-Afrika opp til 1100 kilometers avstand.
Stor var allikevel overraskelsen da den ble
rapportert hørt i USA av WA8LXJ den 29.
januar i år.

Lisens, men uten
egnet QTH
Ikke alt hva en radioamatør foretar seg er
like positivt. ikke alle er like gode
representanter for hobbyen heller. En av de
mer kjente personer i massemedia i fjor var
tidligere FBI agent Robert P. Hanssen,
K9QVL som ble dømt til livsvarig fengsel
for spionasje. Det som nå har forundret
mange er at han til tross av livstidsdommen
fikk beholde sin amatørradiolisens.

Antall radioamatører
øker i USA mens
NRRL dør ut ?
I USA er optimismen igjen begynt å komme
for amatørradioens framtid, da de hadde en
økning av antall lisenser i år 2002 etter mange
år med synkende tall. De håper og tror at nå
er bunnen nådd. Det var 682.591 lisensierte
radioamatører i USA i fjor, 2200 flere enn
året før.
30

Her hjemme på berget virker tallene
framdeles heller dystre. LA2GKA har et
leseinnlegg i februar-bladet av AR, hvor han
i hovedsak oppsummerer tallene for
medlemsmassen i NRRL for de siste 10 år.
Det er urovekkende at NRRL gradvis har
mistet 24.1 % medlemmer de siste 10 år, eller
hele 807 personer. I samme periode har det
totale antall personlige lisenser blitt redusert
med 234, eller 4%. Dette i en periode hvor
lisenskravene har blitt endret og en ny
lisensklasse er blitt innført. Heldigvis er
tallene for fjoråret svært så positive for
Trondheimsområdet med tanke på nye
radioamatører som kommer til, med en
økning på vel 15%. Det er et berettiget
forsiktig håp om en lysere framtid for
hobbyen her i alle fall.

Internet og amatørradio er et begrep som er
kommet for å bli. Men amatørradioen er ikke
den eneste radiorelaterte hobbyen som er blitt
mer og mer avhengig av Internet.
En flott startadresse er denne:
www.dxzone.com.
På denne siden finner du linker og en mengde
opplysninger om amatørradio, PR-radio, SWL
og kortbølgelytting. Greit sortert i underkataloger finner du opplysninger om
kataloger, propagasjonsvarsel, ulike
operasjonsmoder, software til radiobruk,
teknikk, forretninger/selgere i mange land.
Egen katalog for antikk radioutstyr, samt
Internet og Radio.
En flott hjemmeside med en masse info
samlet om radio i et vidt begrep.
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CONTESTDIPLOMER
LA2T har
mottatt tre nye
diplomer siste år,
nemlig en 1. og
en 3. plass i Nrau
2001 og en 1.
plass i SP-DX-C
2002. Operatører
var LA3WAA og
LA4YW i NRAU
Baltic og LC2NCT og LA4YW
i SP-DX-C.
Vi gratulerer!

Fritt oversatt av LA4CKA - Ingar

Vi har ca 100 medlemmer i klubben og de
fleste bor i Minnesota, men vi har også
medlemmer fra Wisconsin.Vi har vokst de
siste 5 år, noe også resultatene i testene har
gjort. MWA nevnes ofte i QST og ”cq
magazine”, men vi er ikke verdens beste på
tester, vi bare prøver, hi.

Jeg mottok en mail fra N0HJZ hvor han
forteller litt om MWA, så jeg tar det med her.
Han vil kjøre neste CQWW fra Trondheim,
og jeg ser fram til å få treffe ham igjen. Vi lar
ham selv fortelle:

Noen av operatørene våre er veldig gode, og
utsyret vi opererer med er meget bra. Vår
beste contester er W0AIH fra Eau Claire,
Wisconsin. Mange av dere har sikkert kjørt
ham i en eller annen contest.

MWA er en amatørradiklubbb som liker
radiosport og contestkjøring, deltar i mange
tester og sammenligner resultatene for
hverandre. Klubben har eksistert i flere tiår
og har i mange år deltatt i contester som CQ
Wordwide DX, ARRL Swepstakes, ARRL 10
M & 160 Meter, samt i ARRL DX Contest.

Jeg vil gjerne invitere dere til å komme hit
for å kjøre contest, og jeg er sikker på at vi
kan finne en stasjon til dere. Websiden vår
blir oppdatert jevnlig, og adressen er http://
www.w0aa.org

MINNESOTA
WIRELESS
ASSOCIATION

73 de N0HJZ
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