Nedre Romerike Gruppe av NRRL
Årsmelding for 2007
I 2007 hadde gruppa 78 betalende medlemmer. Det er holdt regelmessige styremøter i
perioden for å planlegge møtene og behandle andre saker. Noen saker er også behandlet via epost og telefon.
Styret
Formann: LA7XM, Harald Fagermoen
Nestformann: LA8HGA, Jon Morten Lervik
Stasjonssjef: LA7AT, Leif Høibråten
Kasserer: LA2XNA, Magne Stendan
Sekretær: LA8VIA, Knut Strøm
Møter
Årets møteplan startet allerede 2. januar med drop-in. Til årets første videokveld 19. januar
møtte hele 19 medlemmer. I alt har det vært holdt 20 møter i løpet av året. Det var planer om
utflukt til Morokulien i august, men ble avlyst på grunn av liten interesse.
I snitt ved ikke å regne med junkauksjonen, har det vært mellom 14 og 15 deltakere på
møtene. På junkauksjonen 17. april var det hele 33 som møtte.
Den 16. oktober hadde LA0FA, Peter, foredrag om trådløst internett på 450 MHz fra
leverandøren ICE.
Kurs
Gruppa har ikke holdt kurs dette året.
Junkauksjoner
LA9QL Tore svingte klubba på junkauksjonen 17. april med 33 kjøpere i salen. Denne
innbrakte 3132 kroner i medlemskassa. Det ble ikke holdt noen høstauksjon på grunn av
mangel på brukbar junk.
Sommeravslutning
Den 12. juni var det tid for sommeravslutning med grilling i pakt med tradisjonene. Hele 22
medlemmer møtte opp.
Juleavslutning
Juleavslutningen ble avholdt 11. desember i pakt med tradisjonene der styret stod for
serveringen. 20 medlemmer fikk servert gløgg og pizza.
Isbjørnjakta
Det har i 2007 også vært isbjørnjakt på 6-meter.
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Repeater LA8RR og LA8CR
Bjønnåsen er QTH for gruppas to repeatere. 70 cm-repeateren LA8RR har fungert uten
problem hele året, men 2 m-repeateren LA2CR gikk bare med 0,2W utgangseffekt og ble
reparert tidlig på høsten.
Etter reparasjon gikk den QRT i slutten av november og ble reparert i løpet av jula. 2M
repeateren er svært flittig i bruk på grunn av Echolink-tilkoblingen. Det er ønskelig å få tak i
nytt utstyr på 2 m som kan være mer pålitelig.
QSL-tjenesten
Det ble hentet/levert QSL-kort 10 ganger i 2007. Normalt ville dette vært én gang pr. måned,
men siden NRRLs kontor i en periode var stengt, ble det ikke utvekslet kort i månedene juni,
juli og august.
Det er totalt sendt 21 747 g og mottatt 10 811 g. Utveksling av kort har skjedd ved personlig
oppmøte ved Ligaens kontor, og NERO har derfor ikke hatt portoutgifter til denne tjenesten.
Field-day
LA3FDA, Jan og LA2PR, Are aktiverte LA9L under årets field-day 1. og 2. september.
Operasjonen gikk fra Haus Sachsen, som ligger ca. 30 minutters kjøring fra Kongsberg
sentrum. De kjørte rundt 50 QSO-er.
Lokale QST-sendinger
Gruppa har avholdt lokal QST-sending hver andre og fjerde tirsdag i måneden over 2mrepeater. LA7XM har vært ansvarlig for sendingene med assistanse av LA7AT, mens
LA8HGA har bidratt med DX-stoffet.
Elektronisk logg på LA9L
LA8HGA, Jon Morten, har installert elektronisk logg på gruppestasjonen, og lagt inn QSO-er
tilbake til 2003. I tillegg er alle QSL-kort registrert. Programmet er satt opp mot DX-clusteret
via Telnet, og fungerer slik at meldingene farges på grunnlag av hva som er kjørt og bekreftet
i den elektroniske loggen.
Eget domene
Gruppa har hjemmesider på internett som er administrert av LA8HGA. Der har gruppa 2 GB
til disposisjon. Adressen er: www.la9l.com. LA8HGA har ikke bare lagt inn informasjon om
møter, men bl.a. også nyttig informasjon om 6m-ressurser. Fra 2008 overtar LA0FA, Matthias
Peter, vedlikehold og oppdatering av sidene.

For styret
LA8VIA, Knut, sekretær.

