
Nedre Romerike Gruppe av NRRL 
Årsmelding for 2009 
 
I 2009 hadde gruppa 79 betalende medlemmer. Det er holdt  noen styremøter i perioden for å 
planlegge møtene og behandle andre saker, men noen saker er også behandlet via e-post og 
telefon. 
 
 
Styret 
Formann:   LA8HGA Jon Morten Lervik 
Nestformann:   LA3BPA Tormod Ersfjord 
Sekretær:   LA8VIA Knut Strøm 
Kasserer:   LA2XNA Magne Stendan 
Stasjonssjef:   LB6ED Knut Leer  
Varamedlemmer:  LA2QJA Kjell Arne Johnsen 

LA5TOA  Tore Løvlien 
 

Møter 
Årets møter startet 6. januar med drop-in. 
 
I snitt har det vært vel 16 deltakere på møtene i året. 
 
Kurs 
Gruppa har ikke holdt kurs dette året. 
 
Junkauksjoner 
Da auksjonarius LA9QL, Tore, tok opp klubba for å starte junkausjonen tirsdag 20. januar, 
hadde 26 personer benket seg i møtelokalet på Tingvold. Antallet var nok en god del mindre 
enn ved de siste ganger vi har hatt auksjon, men samtidig var det nok denne gang litt lengre 
mellom godbitene. 
 
Sommeravslutning 
Den 16. juni var det tid for sommeravslutning der 19 medlemmer møtte opp. 
 
Juleavslutning 
Juleavslutningen ble avholdt 15. desember i pakt med tradisjonene der styret stod for 
serveringen. 24 medlemmer fikk servert gløgg og pizza. 
 
Isbjørnjakta 
Det har i 2009 også vært isbjørnjakt på 6-meter. Vinner ble LB9JE som kjørte CT1FMX, en 
avstand på 2738  km 
 
Repeater LA8RR og LA8CR 
Bjønnåsen er QTH for gruppas to repeatere. Både den gamle 70 cm-repeateren LA8RR har 
fungert uten problem hele året. Det har også 2 m-repeater LA8CR som ble innkjøpt i 2008. 
Repeateren har høstet mange lovord og er flittig benyttet også fordi den har Echolink-
tilkobling. 
 



QSL-tjenesten 
Det ble utvekslet QSL-kort med NRRL 11 ganger i løpet av 2009. Totalt ble det sendt 11.965 
gram og mottatt 10.114 gram. All utveksling av kort skjer fortsatt ved personlig oppmøte av 
LA8HGA, Jon Morten, som har tatt hånd om tjenesten. Gruppa har derfor ikke hatt 
portoutgifter i denne sammenhengen. 
 
Field-day 

LA7SKA, Øystein, og LA3BPA, Tormod, startet opprigging av telt, to antenner og radioer fra 
kl.12 på lørdag 5.september på Urskog fort. Fiskestang med blylodd ble brukt for å få opp 
fester for de to antennene. 

LA8VIA, Knut, dukket også opp med videokamera og filmet riggingen og noen av de første 
QSO-ene. Det er redigert ut nærmere 15 minutter lang video som ble vist på et møte senere på  
høsten. 

Litt før kl 15.00 (norsk tid) kom også La9YG, Jan, med nøkkel under armen for å bistå med 
CW-kontakter. Litt senere ankom også LA3UN, Leif, på et kort besøk. 

LA9L på NRRL Telefonitest 
LA3FDA - Jan, LA8VIA - Knut og LA0FA - Matthias kjørte NRRLs årlige Telefonitest fra 
gruppas stasjon (LA9L) på Tingvold Grendehus. 158 kontakter kom i loggen fordelt over de 
tre testperiodene; 35 på 40m og 123 på 80m. Forholdene var bra og det var en aktiv deltakelse 
fra alle landsdeler 
 
Lokale QST-sendinger 
Gruppa har avholdt lokal QST-sending hver andre og fjerde tirsdag i måneden over 2m-
repeater. Sendingene er gjennomført av flere av gruppas medlemmer som har tatt et tak. 
 
Eget domene 
Gruppa har hjemmesider på internett som er administrert av LA0FA, Matthias Peter, som har 
lagt ned mye arbeid med å legge inn nyttig informasjon om aktuelle temaer. 
 
 
For styret 
LA8VIA, Knut, sekretær. 


