
Nedre Romerike Gruppe av NRRL 
Årsmelding for 2008 
 
I 2008 hadde gruppa 85 betalende medlemmer mot 77 i 2007. Det er holdt regelmessige 
styremøter i perioden for å planlegge møtene og behandle andre saker. Noen saker er også 
behandlet via e-post og telefon. 
 
Silent key 
På høsten i 2008 gikk LA2AP, Gunnar Johansen, silent key. 
 
Styret 
Formann:   LA8HGA Jon Morten Lervik 
Styremedlemmer:  LA8VIA Knut Strøm 
    LA2XNA Magne Stendan 
    LA7AT Leif Høibråten  
Varamedlemmer:  LB3KB  Sigurd Stenersen 

LA5TOA  Tore Løvlien 
 

Møter 
Årets møteplan startet 15. januar med foredrag av LA9QL, Tore, som snakket om et 
prøveprosjekt til Telenor med sporing av sauer ved hjelp av GSM. 
 
På møtet 5. februar snakket LA8AJA om en ekspedisjon til Market Reef. 
 
I snitt har det vært vel 16 deltakere på møtene i året. 
 
Kurs 
Gruppa har ikke holdt kurs dette året, men LA7AT, Leif, coachet Arne som gikk opp som 
«privatist» til prøven under et drop-in-møte og fikk signaturen LA5ARA. 
 
Junkauksjoner 
Det ble ikke holdt noen auksjoner i 2008 på grunn av mangel på brukbar junk. 
 
Sommeravslutning 
Den 10. juni var det tid for sommeravslutning med grilling i pakt med tradisjonene. Hele 23 
medlemmer møtte opp. 
 
Juleavslutning 
Juleavslutningen ble avholdt 2. desember i pakt med tradisjonene der styret stod for 
serveringen. 20 medlemmer fikk servert gløgg og pizza. 
 
Isbjørnjakta 
Det har i 2008 også vært isbjørnjakt på 6-meter. Vinner ble LB9JE som kjørte HI3TEJ, en 
avstand på 7595 km. 
 
Repeater LA8RR og LA8CR 
Bjønnåsen er QTH for gruppas to repeatere. 70 cm-repeateren LA8RR har fungert uten 
problem hele året. På våren ble det satt i drift en ny 2 m-repeater LA8CR av typen Vertex 
(kommersiell Yaesu) VXR-9000 med ny logikk og ny lydkompressor. Den nye repeateren 



som sender med 25 W effekt har høstet mange lovord og er flittig benyttet også fordi den har 
Echolink-tilkobling. 
 
QSL-tjenesten 
Det ble utvekslet QSL-kort med NRRL ti ganger i løpet av 2008. Totalt ble det sendt 14 084 g 
og mottatt 12 960 g. 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 
Field-day var først planlagt til Haus Sachsen oppe ved sølvgruvene i Kongsberg av LA3FDA, 
Jan Tore, og LB3SA, Are. De hadde fått nøkkel til bommen og alt var klart for en fin 
weekend der oppe. I siste time ble imidlertid QTH endret til Heistadmoen skytefelt. LA3FDA 
var litt skeptisk og spurte om de skyter der på helgene, noe han fikk til svar at det gjør de 
ikke. 
 
– Jeg kan fortelle alle som lurer på det, på Heistadmoen skyter de på helgene, sier han. 
 
De plasserte seg like ved standplass til den ene banen, og plutselig smalt det noe fryktelig 
derfra. Det var enda noen timer igjen til field-day startet, så de tok sjansen på at de skulle gi 
seg før de skulle i gang. Det slo til og de hadde ikke noe problem med det senere. 
 
Utstyret de benyttet var en Yaesu 857, Elecraft Kx1 og Yaesu FTM-10 for VHF forbindelse 
og eventuell innsjekk. Antenner var W3DZZ og W3FF Buddipole med tilhørende stativ. De 
hadde aggregat til å lade batterier og for lys i teltet. 
 
I alt ble det kjørt ca. 50 QSO-er og de hadde en fin weekend. 
 
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 for å 
holde i gang sendingene. 
 
Eget domene 
Gruppa har hjemmesider på internett som er administrert av LA0FA, Peter Matthias, som har 
laget nye nettsider som ble oppgradert på nytt ved slutten av året. Her er det blant annet lagt 
inn nyttig informasjon om aktuelle temaer. 
 
 
For styret 
LA8VIA, Knut, sekretær. 


