
Nedre Romerike Gruppe av NRRL 

 

Årsmelding for 2012 

I 2012 hadde gruppa 90 betalende medlemmer. Det er holdt noen styremøter i perioden for 
å planlegge møter og behandle andre saker. Noen saker er også behandlet via e-post og 
telefon. 

Styret 

Styret har i 2012 hatt følgende sammensetning: 
 
Formann:  LA2XNA, Magne Stendan 
Sekretær:   LA0FA, Matthias Peter 
Kasserer:   LA2QJA, Kjell Arne Johnsen (+ husutvalg) 
Styremedlemmer:  LB6ED, Knut Leer 
   LA2ATA, Geir Mila 
 
Varamedlemmer:  LA7AT Leif Høybråthen 

LA5TOA Tore Løvlien 

Møter 

Det har vært avholdt 18 møter i løpet av året. I gjennomsnitt har det vært 17 deltakere på 
møtene. Dette er uendret i forhold til 2011.  

Junkauksjon 

Da auksjonarius LA9QL, Tore, tok opp klubba for å starte junkauksjonen tirsdag 7. februar, hadde 

30 personer inntatt stolene i møtelokalet på Tingvold. 

Vårdugnad 

Tirsdag 8. mai var det vårdugnad. Mange medlemmer møtte opp til raking og rydding ute. 

Foredrag om nødsamband 

Over 20 tilhørere var på plass tirsdag 15. mai da Trond Bekken, LA4PGA holdt et informativt 
og aktuelt foredrag om arbeidet og organisering av nødsamband i Oslo og Akershus (NSOA). 

Sommeravslutning 

På sommeravslutningen i juni møtte 23 av gruppas medlemmer opp. Det ble servert grillmat 
og kake. 

Field day 1.-2. september 

Nedre Romerike gruppe arrangerte i 2012 field day fra Urskog Fort i Aurskog-Høland 
kommune. Operatører denne helgen var LA3FDA, Jan tore, LA7SKA Øystein og LA3BPA 
Tormod. Vi hadde også hjelp av rekrutt Jens Bæk Nielsen til rigging og antennearbeid. 
 



Kjeller Flyhistoriske Forening 

Jonn, LA3QE inviterte oss til omvisning i modellkammer og restaureringshangarer, samt 100 
års utstilling på Kjeller Flyhistoriske Forening den 4. september. 

Juleavslutning 

Juleavslutningen ble avholdt 18. desember i pakt med tradisjonene der styret stod for 
serveringen. 19 medlemmer ble servert gløgg og pizza. Kaker og kaffe ble servert til  
julelotteriet som i år hadde meget flotte premier. 

Isbjørnjakta 

Det er i 2012 ikke registrert deltakere i isbjørnjakta på 6-meter. 

Antennedugnad 

Lørdag 8. september ble det gjennomført antennedugnad på Tingvold. Tre medlemmer 
møtte opp. Arbeidene som ble utført var: Ettersyn av antenner, fester og mast. Feste løse 
kabler. Tetting av skjøt på mast. Nye blyplater i gjennomføring på tak. 

Repeater LA8RR og LA8CR 

Bjønnåsen er QTH for gruppas to repeatere. Gruppas repeatere har vært operative hele året.  
Echolink tilkoblingen har i år vært stabil. 

QSL-tjenesten 

Det ble utvekslet QSL-kort med NRRL 11 ganger i løpet av 2012. Totalt ble det sendt 33.625 
gram og mottatt 18.231 gram. Det er LA8HGA, Jon Morten har hatt ansvar for tjenesten.  

Lokale QST-sendinger 

Gruppa har avholdt 18 lokale QST-sendinger i løpet av året over 2m repeateren. Sendingene 
er gjennomført med flere av gruppas medlemmer bak mikrofonen. 

la9l.com 

Gruppas internettside er administrert av LA0FA, Matthias. Han har lagt ned mye arbeid med 
å utvikle og legge inn nyttig informasjon om aktuelle tema. I tillegg til dette har han i 2012 
dekket kostnadene knyttet til domenet og WEB-hotell, et hyggelig bidrag til gruppas 
økonomi. 
  
For styret 
LA2XNA, Magne 

formann 


