Nedre Romerike Gruppe av NRRL
Årsmelding for 2010
I 2010 hadde gruppa 86 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:
Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

LA2XNA
Magne Stendan
LA3BPA
Tormod Ersfjord
LA8VIA
Knut Strøm
LA7SKA
Øystein Kvamme
LB6ED
Knut Leer
LA2QJA
Kjell Arne Johnsen
(Kjell Arne har også tatt seg av husutvalget)
LA5TOA
Tore Løvlien

Møter
Det har vært avholdt 18 møter i løpet av året. I snitt har det vært vel 16 deltakere på møtene i
året. Det er samme som året før. Sju av gruppas medlemmer deltok på en vårdugnad for å
rydde både inne og ute på Tingvold. Den 8. juni var det antennedugnad. Ny FD-4 Windom ble
hengt opp. Lokal QST ble denne tirsdagen kjørt fra Tingvold. En minidugnad med rydding og
rengjøring i shacken er også gjennomført.
Kurs
Gruppa ved LA9QL og LA7AT startet kurs høsten 2010 med tre deltakere.
Junkauksjoner
Da auksjonarius LA9QL, Tore, tok opp klubba for å starte junkausjonen tirsdag 16. mars, hadde
28 personer inntatt stolene i møtelokalet på Tingvold.
Sommeravslutning
På sommeravslutningen i juni møtte 18 av gruppas medlemmer opp.
Juleavslutning
Juleavslutningen ble avholdt 7. desember i pakt med tradisjonene der styret stod for
serveringen. 25 medlemmer fikk servert gløgg og pizza.
Isbjørnjakta
Det har i 2010 også vært isbjørnjakt på 6-meter, men bare en deltaker er notert. Roger, LA4OGA,
har kjørt ST2AR på CW og notert distansen 3254 km.
Repeater LA8RR og LA8CR
Bjønnåsen er QTH for gruppas to repeatere. Bortsett fra 70cm repeater som var nede noen dager
på grunn av antennekabel som hadde sklidd ut av kontakten til antennefordeler, har 2m repeater

vært oppe hele året. Det har vært noen problemer med Echolink-tilkoblingen til 2m repeater på
grunn av problem med ruter som ble byttet på høsten.
QSL-tjenesten
Det ble utvekslet QSL-kort med NRRL 10 ganger i løpet av 2010. Totalt ble det sendt 20003
gram og mottatt 9435 gram. Det er LA8HGA, Jon Morten har hatt ansvar for tjenesten, men
han har fått god hjelp av LA7YMA, Hans og LA2XNA, Magne, til å hente og levere kort.
Gruppa har derfor ikke hatt portoutgifter i denne sammenhengen.
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 bak mikrofonen.
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.

