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Björn Þór Hrafnkelsson, TF8TY var QRV í Páskaleikunum 2018. Bjössi notaði Icom ID-51E 5W handstöð og Arrow-II Satellite
loftnet frá Arrow Antennas. Sjá grein um Páskaleikana inni í blaðinu.
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Félagið Íslenskir radíóamatörar
Félagið Íslenskir radíóamatörar, ÍRA, var stofnað
14. ágúst árið 1946. Félagið er landsfélag radíóamatöra á Íslandi og hefur formlegt samstarf við
Póst og fjarskiptastofnun um málefni radíóamatöra
hér á landi. ÍRA er aðili að alþjóðasamtökum landsfélaga radíóamatöra, IARU, samtökum IARU á
Svæði 1 (Region 1) og samtökum norrænna landsfélaga, NRAU.
Félagið er með opið hús einu sinni í viku, á
fimmtudagskvöldum kl. 20–22, og eru allir þeir
sem hafa áhuga á amatörradíói boðnir velkomnir.
Félagið er til húsa við Skeljanes í Reykjavík og þar
er einnig starfrækt félagsstöðin TF3IRA.
Staðsetning hússins er 64°07’33’’N, 21°56’58’’V.
„Maidenhead grid“ staðsetningin er HP94ad. Leið
12 hjá Strætó hefur endastöð við húsið.
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CQ TF er félagsrit ÍRA og hóf blaðið göngu sína
árið 1964.
Heiti þess er fengið úr fjarskiptamáli radíóamatöra og hefur merkinguna „kall til allra íslenskra radíóamatörstöðva“.
Tilgangur CQ TF er að vera umræðuvettvangur
og upplýsingamiðill ÍRA, samhliða vefsíðum
félagsins.
Starfsárið 2018–2019 er miðað við að blaðið
komi út fjórum sinnum á stafrænu formi á heimasíðu félagsins sem PDF skjal. Útgáfumánuðir eru
apríl, júlí og október 2018 og janúar 2019.
Ritstjóri og ábyrgðarmaður CQ TF er Sigurbjörn
Þór Bjarnason, TF3SB. Netfang: ira@ira.is

CQ TF janúar 2013

Hvað er amatör radíó?
Radíóamatörar eru þeir sem standast próf og fá leyfi hjá
stjórnvöldum í hverju landi til að stunda fjarskipti og
hanna og smíða búnað til þeirra. Hér er því ekki
eingöngu um áhugamenn um fjarskipti að ræða heldur
virka þátttakendur sem leggja stund á fjarskiptin og í því
liggur munurinn á „áhugamanni“ og „amatör“.
Radíóamatörum er úthlutað alþjóðlegum kallmerkjum
sem þeir auðkenna sig með í fjarskiptum og hefjast
íslensk kallmerki á bókstöfunum TF.
Amatör radíó á sér fjölmargar hliðar. Tækni fjarskiptanna höfðar til magra, svo sem hönnun og gerð senditækja, viðtækja og loftneta, en radíóamatörar hafa víða
komið við sögu í þróun fjarskiptatækninnar. Notaðar eru
ýmsar aðferðir við fjarskiptin, svo sem tal, mors,
myndsendingar og stafrænar mótunaraðferðir. Sumir
státa sig af fjarskiptum í kringum jarðkringluna með
einföldum heimasmíðuðum tækjum og litlu afli úr
vasaljósarafhlöðum, á meðan aðrir leggja metrað í öfluga
senda og loftnet og ná árangri í alþjóðlegum keppnum
radíóamatöra.
Radíóamatöar hafa hannað og smíðað gevihnetti sem
endurvarpa sendingum milli landa og enn aðrir nota
yfirborð tunglsins til að spegla radíósendingar til
fjarlægra heimshluta. Þekking radíóamatöra á tækni og
nýtingu skilyrða í háloftunum til fjarskipta er ómetanleg
auðlind og hefur oft skipt sköpun í neyðartilvikum þegar
hefðbundin fjarskiptakerfi hafa brugðist.
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Frá ritstjóra
Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB
Ég vil byrja á að þakka traust nýrrar stjórnar ÍRA að
skipa mig í embætti ritstjóra CQ TF. Verkefnið er
ekki nýtt af nálinni þar sem félagið hóf útgáfu á CQ
TF haustið 1964. Frá upphafi hefur útgáfan gengið
nokkuð vel þótt stundum hafi orðið hlé á útkomu
blaðsins. Að þessu sinni, þegar 1. tölublað CQ TF
2018 kemur út, eru þó liðin 5 ár frá því það kom út
síðast.
Hjá systurfélögum okkar á Norðurlöndum sem og í
starfi landsfélaga radíóamatöra um allan heim er
blaðaútgáfa kjölfesta í félagsstarfinu. Í okkar félagi er
það enn þann dag í dag í fullu gildi sem Sveinn
Guðmundsson, TF3SG, þáverandi formaður ÍRA
skrifaði í 1. tölublað CQ TF fyrir 54 árum:
„Talsverður áhugi hefur komið fram hjá
félagsmönnum að fá sendar fréttir um það, hvað gerist
í áhugamannaheiminum, hvað stjórnin aðhefst, og ef
til vill að fá tæknilegar upplýsingar“. Ég mun gera
mitt besta til tryggja að efni af þessu tagi (og fleiru)
komist á síður CQ TF á nýju starfsári.
Þótt ég hafi komið að ýmsum embættum innan ÍRA
undanfarna áratungi, er alllangt síðan mér var síðast
sýndur sá heiður að ritstýra CQ TF, en það var 1971. Í
2. tbl. þess árs, skýrði ég m.a. frá heimsókn okkar
Guðjóns Einarssonar, TF3AC til Einars Pálssonar,
TF3EA, sem var handhafi leyfisbréfs nr. 1 hér á landi.
Þar segir m.a.: „Fyrir skömmu fórum við Guðjón
Einarsson og undirritaður í heimsókn til Einars
Pálssonar TF3EA til að forvitnast um upphaf ÍRA, en
Einar var fyrsti formaður félagsins. Hann sagði okkur
mikið um upphaf og stofnun félagsins og hjá honum
fengum við grein úr Útvarpstíðindum, sem er prentuð
annarsstaðar í blaðinu.
Einar er samt mest þekktur fyrir VHF starf sitt, en
þar var hann frumkvöðull á Íslandi. Meðal annars
sagði hann okkur að hann hefði vikulega samband við
VHF amatöra í Englandi á „Metor Scatter“ bæði á 2
metrum og 70 sentímetrum. Aðallega var þetta við
G3CCH sem er í grennd við Grimsby. Lengsta
innanlandssamband á 70 sentímetrum var frá
Dyrhólaey til Reykjavíkur og var það við TF3SF.
Einar hefur einnig reglulega sambönd við amatöra af
íslenskum ættum í Kanada og USA og segir að þeir
tali margir hverjir góða íslensku þrátt fyrir að þeir séu
fæddir í Ameríku og hafi aldrei hingað komið. Oftast
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er þetta við þá bræður VE4SK, Skafta og WAØOB,
Skipp, en hann er væntanlegur hingað á næsta ári.
Eftir ánægjulega kvöldstund og góðar veitingar,
fórum við heim, margs vísari en áður“.
Eitt af því skemmtilega við að rifja upp þennan tíma
er að gera sér grein fyrir, að tilraunirnar sem lýst er að
TF3EA hafi stundað á VHF og UHF eru jafn
spennandi í dag og þær voru þá. Íslenskir
radíóamatörar stunda enn tilraunir af þessu tagi og
hafa sambönd á þessum tíðnisviðum í dag.
Það er ætíð vandasamt að koma að útgáfu
félagsblaðs. CQ TF er þar engin undantekning – en er
þó á vissan hátt sér á báti í mínum huga þar sem það
fjallar um áhugamál sem er mér kært. Það er von mín
að félagsmenn láti efni af hendi rakna og hiki ekki við
að hafa samband ef spurningar vakna. Fyrirhugað er
að næsta blað komi út þann 15. júlí n.k. Frestur til að
skila efni verður til 3. júlí n.k.
73 de TF3SB.

ES6JAN í Skeljanesi
Janno, ES6JAN, heimsótti Skeljanes þann 12. apríl.
Hann er frá Eistlandi og hefur verið leyfishafi frá
árinu 2009. Hann er mest virkur á PSK-31 og er með
115 DXCC lönd/einingar staðfestar. Janno var mjög
hrifinn af aðstöðu ÍRA í Skeljanesi. Heima hjá honum
í Võrumaa, hittast þeir mánaðarlega í barnaskólanum.

ES6JAN í bílnum hjá TF3SB sem fór með hann í bíltúr. Þeir
heimsóttu m.a. TF3HRY sem tók vel á móti þeim félögum.
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Frá formanni...
Jónas Bjarnason, TF3JB
Ég vil byrja á að þakka fyrir stuðning og kjör í
embætti formanns á aðalfundi ÍRA þann 15. mars s.l.
Fundurinn var vel sóttur og mættu alls 33 félagsmenn
í sal TR í Reykjavík. Ný stjórn skipti með sér verkum
á stjórnarskiptafundi þann 20. mars og er hún skipuð
eftirtöldum starfsárið 2018-2019:
Jónas Bjarnason, TF3JB, formaður.
Óskar Sverrisson, TF3DC, varaformaður.
Georg Magnússon, TF2LL, ritari.
Einar Kjartansson, TF3EK, gjaldkeri.
Jóhannes Hermannsson, TF3NE, meðstjórnandi.
Sæmundur Þorsteinsson, TF3UA, varamaður.
Elín Sigurðardóttir, TF2EQ, varamaður.
Sérstaklega ánægjulegt er að vekja athygli á að kona
er nú kosin í stjórn félagsins. Í annan stað má benda á
að tveir stjórnarmenn eru af landsbyggðinni, þau
TF2LL í Borgarfirði og TF2EQ í Grundarfirði.
Því fylgir góð tilfinning að koma til starfa á ný eftir
fimm ára hlé, en undirritaður gengdi embætti formanns síðast um fjögurra ára skeið, 2009-2013. Þetta
segi ég í ljósi þess, að þrátt fyrir aðeins einn mánuð í
embætti (þegar þetta er ritað) hefur stuðningur ykkar
félagsmanna verið gríðarlega mikill og fyrir það er ég
þakklátur. Það er ekkert sjálfgefið að félagarnir hafi
sérstaklega samband til að koma hugmyndum sínum
á framfæri, en þetta frumkvæði frá grasrótinni er
kærkomið. Mitt svar er það sama til allra, að ég muni
gera mitt besta til að ÍRA nái flugi á ný.
Við erum heppin að hafa á að skipa öflugum
einstaklingum í nýrri stjórn. Mér er ánægja að skýra
frá því að á fyrsta stjórnarfundinum (þann 4. apríl)
fann ég fyrir jákvæðum og raunverulegum félagsáhuga til að leiða verkefnin framundan, farsællega í
höfn. Gott dæmi um það er einhugur um að hefja á ný
útgáfu CQ TF, en gert er ráð fyrir fjórum tölublöðum
á starfsárinu. CQ TF er einmitt gott dæmi um verkefni
sem er til þess fallið að byggja á ný „brú“ á milli
félags og félagsmanna. Það er staðreynd að útgáfa
blaðsins féll niður í fimm ár. Fátt er þó unnið með því
að dvelja við liðna tíð vegna þess að við þurfum á
krafti og orku félagsmanna að halda til uppbyggingar
félagsins. Það er einmitt sú stefna sem höfð verður í
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hávegum í stjórn félagsins á nýbyrjuðu starfsári.
Hér er stjórn ÍRA þó ekki ein á báti, því við höfum
okkur til aðstoðar félagsmenn sem sinna 27 skilgreindum embættum. Þetta er öflugur hópur sem
kemur að málum, hver á sínu sérsviði, skipaður af
stjórn. Skiptingin er þessi: Prófnefnd (5), EMC nefnd
(3), ritstjóri CQ TF, QSL stjóri, viðurkenningastjóri,
vefstjóri ira@ira.is, stöðvarstjóri TF3IRA, VHF
stjóri, umsjónarmaður námskeiða, umsjónarmaður
félagsaðstöðu, umsjónarmenn endurvarpa (3),
umsjónarmaður páskaleika, umsjónarmaður VHF
leika, umsjónarmaður TF útileika, tengiliður PFS,
tengiliður við IARU og NRAU, auk skoðunarmanna
reikninga (3) sem kjörnir eru á aðalfundi.
Þungamiðjan í starfi ÍRA hefur lengi verið er
rekstur félagsaðstöðu. Félagsaðstaðan í Skeljanesi
gegnir mikilvægu hlutverki gagnvart félagsmönnum,
verðandi félagsmönnum og gestum. Aðstaðan er
þannig í senn athvarf félagsmanna og opinbert
aðsetur félagsins. Það er mín skoðun að við eigum að
vanda okkur við að halda henni í góðu standi og
þannig að vel fari um félagsmenn. Það sama á við um
sérrými okkar á 2. hæð, þ.e. fjarskiptaherbergi og
sameiginlegt rými fyrir QSL stofu og smíðaaðstöðu.
Þegar rætt er um félagsaðstöðuna, kemur upp í
hugann að félagarnir hafa m.a. tjáð sig um áhuga á að
endurvekja opnanir á sunnudagsmorgnum. Opnanir
af þessu tagi voru síðast á dagskrá á frá desember
2010 til mars 2013. Skilgreining á verkefninu er
þessi: „Fyrirkomulag menntandi umræðna á messutíma sem eru hugsaðar sem afslappaðar, þ.e. menn
sitja með kaffibolla og ræða áhugamálið. Tiltekinn
leyfishafi sem hefur staðgóða þekkingu á viðkomandi
umræðuefni leiðir umræður og svarar spurningum“.
Ég held að það sé góð hugmynd að endurvekja kaffi í
Skeljanesi á sunnudagsmorgnum. Til upprifjunar, er
nefnt hér það helsta sem fjallað var um:
Loftnet fyrir 160 metrana; Quad loftnet; Tilraunir í
metrabylgjusviðinu (VHF); Að læra mors; Fæðilínur,
RTTY og að hefja RTTY keppnisferilinn; Að gera upp
eldri tæki; Lampatækin lifa enn – Heathkit HW 101 á
staðnum; Eiginleikar og sérstaða FlexRadio stöðva;
Kynning á Kenwood „Sky Command System II+“;
Reglugerðarmál; Tvídd (e. duality). Samsvörun í jöfn4

Frá dæmigerðum kaffifundi á sunnudegi. TF1A kynnti FlexRadio stöðvarnar. Hér sjást TF8HP, TF3AB, TF1A, TF3Y, TF3VS, TF3IG,
TF3PPN, TF3SA og TF3MH. Ljósmynd: TF3JB.

um og rásum þegar víxlað er spennu og straumi; PIC
örtölvur; og Félagar koma með morslykla sína í
Skeljanes.
Fjarskiptaherbergi félagsstöðvarinnar TF3IRA er
órjúfanlegur hluti af kjarnastarfseminni í Skeljanesi.
Það sama á við um hornherbergið sem notast í dag
fyrir QSL stofu og vísi að smíðaaðstöðu. Ég nefni
þetta hér, vegna þess að í dag er þörf á tiltekt og
endurskipulagningu bæði í fundarsal og í þessum
sérrýmum félagsins. Ný stjórn ÍRA lítur á verkefnið
sem forgangsverkefni og munu félagsmenn geta
fylgst með árangri þessarar vinnu á næstunni, frá
fimmtudegi til fimmtudags. Kappkostað verður að
félagssjóður þurfi ekki (nema þá að litlu leyti) að
kosta breytingar, enda verður leitast við að nota muni
og húsgögn félagsins sem fyrir eru á staðnum.
Kynningarstarfsemi félagsins hefur oft verið vanmetin sem þáttur í starfseminni. Nú, þegar CQ TF
kemur út á ný, flokkast útgáfa blaðsins vissulega
undir kynningarþáttinn ásamt heimasíðu félagsins
ira@ira.is og er það gott mál. Ég sé hins vegar fyrir
mér útprentun, t.d. í A4 eða A5 stærð, sem er kannski
mest fjórar blaðsíður þar sem fram kemur hvað
félagið stendur fyrir og hvað fólki býðst með félagsaðild. Ég hef nefnilega saknað þess ítrekað að blöðungur af þessu tagi skuli ekki vera til þegar við tökum
á móti áhugasömum einstaklingum sem hafa fyrir að
heimsækja okkur á fimmtudagskvöldum. Á þeim
tiltölulega stutta tíma sem þeir dvelja á staðnum,
finnst manni að það þurfi að koma svo mörgu á
framfæri, og sumt á jafnvel til að gleymast. Ég sé fyrir
mér, að þegar gesturinn kemur aftur til síns heima,
geti hann flett blöðungnum og jafnvel spurt spurninga
í næstu heimsókn í Skeljanes. Rúsínan í pylsuendanum er síðan, að þetta efni hentar einnig bráðvel
til birtingar á vefsíðu félagsins.
Þegar þetta er ritað er Jón Björnsson, TF3PW, að
undirbúa nemendur á námskeiði til amatörprófs fyrir
prófdag í næsta mánuði (maí) og er það vel.
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Námskeiðahald hefur ávallt tilheyrt kjarnastarfsemi
ÍRA og mun svo verða áfram í góðri samvinnu við
prófnefnd félagsins. Stefnt er að því að næsta námskeið verði haldið í haust. TF3PW var ennfremur í
forsvari fyrir áhugaverðu verkefni fyrir þá sem vilja
læra mors. Fyrirkomulag var þannig, að menn
hlustuðu sjálfir á kennsluefni heima hjá sér, en hittust
síðan í Skeljanesi einu sinni í viku til að bera saman
bækur sínar. Verkefnið hófst skömmu eftir áramót og
lauk um páskaleytið. Jón segir, að þetta hafi gengið
nokkuð vel og a.m.k. hjálpað honum, en hann stundar
sjálfsnám í morsi. Gestir voru síðan fengnir til að
kíkja við á miðvikudagskvöldum í kaffi til hópsins.
Meðal gesta var Stefán Arndal, TF3SA og var heimsókn hans hvetjandi, skemmtileg og eftirminnanleg.
Mig langar í lokin að minnast stuttlega á vel
heppnaða Páskaleika 2018 sem fram fóru 31. mars og
1. apríl s.l. Verkefnið var í öruggum höndum TF8KY,
með aðkomu þeirra TF2MSN og TF3ML. Nánar er
sagt frá Páskaleikunum annars staðar í blaðinu. Stjórn
félagsins þakkar þeim félögum framtakið sem var vel
heppnað og ekki síst Ólafi B. Ólafssyni, TF3ML, sem
gaf glæsileg verðlaun.
Starfsemi póstlista félagins hefur verið flutt á
vefsvæðið „groups.io“. Nýi póstlistinn er
irapostur@groups.io og var hann formlega opnaður
þann 9. apríl. Félagsmenn (skráðir á eldri listann) eiga
að hafa fengið boð um að skrá sig á groups.io
Ákvörðun um breytinguna var tekin á stjórnarfundi
þann 4. apríl í ljósi ábendingar frá TF3AO sem vakti
athygli á hnignandi þjónustu Yahoo. Stjórn félagsins
þakkar Sæla gott frumkvæði og fyrir að annast flutning hans. Yahoo listinn sem nú hefur verið lokað hafði
gagnast okkur í 16 ár, en var upphaflega stofnaður af
TF5BW (nú TF5B) 2002.
Sumarkveðjur til félagsmanna og fjölskyldna þeirra
73, Jónas Bjarnason, TF3JB.
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Páskaleikar 2018
Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY
Páskaleikarnir 2018 fóru fram 31. mars og 1. apríl.
Þátttaka var góð og skiluðu alls 24 inn gögnum, 23
leyfishafar og 1 hlustari. Þátttakendur voru ágætlega
dreifðir um landið, m.a. á Skagaströnd, í Stykkishólmi, Borgarfirði, á Akranesi, í Keflavík, Garði,
Vogum, á Hvolsvelli, undir Eyjafjöllum, á Fróðárheiði og á Snæfellsjökli, auk stöðva á stórReykjavíkursvæðinu. Færslur voru alls 1026 í gagnagrunni (þar af 26 hlustarafærslur). QSO voru 500 í
heildina.

Lengstu QSO vegalengdir eftir böndum
(tíðnisviðum):
23 cm (1240 MHz) = 118 km; TF1JI / TF3ML
70 cm (430 MHz) = 258 km; TF1JI / TF3ML
2 metrar (144 MHz) = 259 km; TF3AK / TF3EK
4 metrar (70 MHz); ekkert samband náðist á bandinu.
6 metrar (50 MHz) = 128 km; TF2LL / TF3EK
80 metrar (3,6 MHz) = 281 km; TF1JI / TF3VP

Úrslit voru sem hér segir:
1. Valgeir Pétursson, TF3VP, 1.307.188 stig.
2. Ólafur B. Ólafsson, TF3ML, 1.287.706 stig.
3. Jón Óskarsson, TF1JI, 1.207.659 stig.
4. Óðinn Þór Hallgrímsson, TF2MSN, 862.653 stig.

TF8TY notaði Icom ID-51E plus handstöð. Hann fékk þessa
handstöð að gjöf frá hópi íslenskra radíóamatöra þegar hann fékk
leyfið 2017. Loftnetið er "Arrow-II Satellite" model 146/43710WBP; 7 element á 70 cm og 3 element á 2 metrum. Loftnetið var
gjöf frá TF3ML skömmu fyrir Páskaleika. Þrífótinn (gerður fyrir
ljósmyndun) fékk hann lánaðan hjá systur sinni og við (TF8KY)
fúskuðum rafmagnsrör á hann til að lyfta netinu örlítið og draga
úr neikvæðum áhrifum af þrífætinum.

Undirbúningur Páskaleikanna var einkum í
höndum TF8KY og TF2MSN, auk TF3ML. Hrafnkell setti m.a. upp sérstakan gagnagrunn leikanna (og

TF3JB afhendir TF3VP 1. verðlaun í páskaleikunum 2018,
Alinco DJ-G7T, 3-banda FM handstöð á 2m, 70cm og 23cm.

Leikarnir fóru fram á 2m, 4m, 6m, 70 cm, 23 cm og á
80m. Allar tegundur útgeislunar (mótanir) eru heimilaðar. Hafa mátti samband hvenær sem var þessa 2
sólarhringa og við sömu stöð oftar en einu sinni, en
a.m.k. 6 klukkustundir þurftu að líða á milli sambanda til að fá punkta. Viðmiðunartíðnir: 3637 kHz,
50.200 MHz, 70.200 MHz, 145.500 MHz (145.400
MHz vil vara ef 145.500 var upptekin), 433.500 MHz
og 1294.500 MHz.
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TF3ML var staðsettur á Fróðárheiði sem er fjallvegur í 361
metra hæð yfir sjávarmáli og liggur yfir Snæfellsnes til
Fróðársveitar,
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Tafla 1 Úrslit í Páskaleikum ÍRA 2018

Kallmerki/
hlustmerki

Nafn

QTH

Heildarstig

TF3VP

Valgeir Pétursson

Skagaströnd

1.307.188

2.

TF3ML

Ólafur B. Ólafsson

Fróðárheiði

1.287.706

3.

TF1JI

Jón Ingvar Óskarsson

Eyjafjöllum

1.207.659

4.

TF2MSN

Óðinn Þór Hallgrímsson

Akranesi

862.653

5.

TF1MT

Magnús Ragnarsson

Hvolsvelli

559.785

6.

TF3DT

Þórður Adolfsson

Reykjavík

463.636

7.

TF1A

Ari Þórólfur Jóhannesson

Reykjavík

459.400

8.

TF3GZ

Georg Kulp

Reykjavík

459.085

9.

TF2LL

Georg Magnússon

Borgarfirði

388.600

10.

TF3EK

Einar Kjartansson

Snæfellsjökli

384.819

11.

TF2CT

Ægir Þór Ólafsson

Stykkishólmi

354.675

12.

TF8KY

Hrafnkell Sigurðsson

Vogum

352.735

13.

TF8TY

Björn Þór Hrafnkelsson

Vogum

276.938

14.

TF1EIN

Heimir Konráðsson

Hveragerði

209.971

15.

TF3AK

Guðmundur Pálsson

Reykjavík

209.886

16.

TF8RNN

Árni Freyr Rúnarsson

Keflavík

128.094

17.

TF8V

Sveinbjörn Jónsson

Garður

66.949

18.

TF3AWS

Arnþór Wilhelm Sigurðsson

Reykjavík

47.387

19.

TF3IG

Guðmundur Hjálmtýsson

Akranes

45.346

20.

TF3-102

Sigmundur Karlsson

Reykjavík

33.673

21.

TF3IRA

(Jónas Bjarnason, TF3JB op.)

Reykjavík

32.834

22.

TF3JA

Jón Þ. Jónsson

Reykjavík

25.197

23.

TF3LM

Jón G. Guðmundsson

Reykjavík

14.125

TF3PW

Jón Bjönrsson

Reykjavík

4.830

Nr.
1.

24.

Afhending verðlauna í Skeljanesi 5. apríl 2018. Verðlaunahafarnir TF3VP, TF2MSN, TF1JI, TF3ML ásamt TF8KY umsjónarmanni
Páskaleikanna og TF3JB formanni félagsins.
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TF8RNN notaði VHF handstöð og heimasmíðaðan tvípól í
Keflavík. Árni Freyr hefur síðan uppfæt kallmerki sitt í TF8RN.

Verðlaun í páskaleikunum voru eftirfarandi:
TF3ML notaði ICOM IC-9100 stöð í bílnum. Loftnet fyrir VHF og
UHF var Diamond X700HNA. Loftnetið í sætinu (bak við stöðina)
var notað á SHF.

hjálparsíðu) vegna innsetningar á samböndum. Óðinn
Þór aðstoðaði bæði við kynningu og undirbúning og
Ólafur var bakhjarl leikanna og gaf m.a. glæsileg
verðlaun.

1. verðlaun: Alinco DJ-G7T, 3-banda FM handstöð á
2m, 70cm og 23cm.
2. verðlaun: Yaesu FTM-3200DRE/E, 2m 65W
bílstöð á C4FM og FM.
3. verðlaun: Páskaegg frá Síríusi og Nóa.
4. verðlaun: Páskaegg frá Síríusi og Nóa.

Vikurnar á undan voru leikarnir mikið ræddir í
loftinu á 2 metrum og 70 sentímetrum, sem og á
Fésbókarsíðunum Íslenskir radíóamatörar og Radíóamatörar á Íslandi. Síðan var efnt til sérstaks
kynningarfundar í Skeljanesi þann 24. mars sem var
vel sóttur. Í framhaldi fór fram vel heppnuð
verðlaunaafhending í félagsaðstöðunni þegar úrslit
lágu fyrir og var fundurinn haldinn í Skeljanesi þann
5. apríl. Alls mættu 26 félagar á þann fund.
Alinco DJ-G7T handstöðin sem var í 1. verðlaun.

Yaesu FTM-3200DRE/E bílstöðin sem var í 2. verðlaun.

TF3VP notaði Yaesu FT-857D og LDG YT-100 aðlögunarrás á
Skagaströnd. Loftnetið var dípóll á 80 metrum.
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Bestu þakkir til Ólafs B. Ólafssonar, TF3ML, fyrir
stuðning og fyrir að gefa glæsileg verðlaun. Stjórn
ÍRA er jafnframt þakkað fyrir stuðninginn. Það er
almennt að heyra á félögunum að markmiðið að fá
menn í loftið og hafa gaman af hafi tekist.
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Árlegt mót norskra radíóamatöra 13.-15. apríl
Kristján Benediktsson, TF3KB
Norskir radíóamatörar hafa um 11 ára skeið verið með
árlegt mót í Leto höllinni nálægt Eidsvoll, u.þ.b. 10
km frá flugvellinum Gardermoen. Umsjón með
þessum viðburði hefur frá upphafi verið í höndum
Gardermoen grúppu norska félagsins, LA2G. Á þessum mótum fara fram nokkrir helstu af viðburðum
norskra radíóamatöra yfir eina helgi. Fyrir utan að
sýna sig og sjá aðra, hittast og spjalla er þarna tækjasýning, flóamarkaður, fyrirlestrar um aðskiljanleg
amatörmálefni, aðalfundur og hátíðarkvöldverður að
þessu sinni í tilefni af 90 ára afmæli félagsins.

Sýningarsalurinn

Á aðalfundinum var ítarleg skýrsla stjórnar fyrir
árið 2017 yfirfarin og rædd, farið yfir reikninga og
fjárhagsáætlun næsta árs, og aðskiljanleg önnur mál.
Tillaga stjórnar var samþykkt, um að gera Ole Garpestad, LA2RR að heiðursfélaga fyrir frábæra frammi-

Aðalfundurinn settur

Fyrirlestrar að þessu sinni voru um keppnismál og DXleiðangra, loftnet, skilyrði á norðlægum slóðum, EMC,
NRAU og IARU mál, tækniþróun í nútíð og framtíð,
stafræna sendihætti frá RTTY til FT8, byrjendaleyfi og
námskeiðahald. Þá hélt fulltrúi fjarskiptastofnunarinnar, NKOM, fyrirlestur um viðhorfin í samskiptum
NKOM og NRRL, auk nýrra fyrirhugaðra breytinga á
norskri reglugerð, sem nú er í kynningarferli. NKOM
hélt auk þess amatörpróf og gaf út leyfi á staðnum fyrir
þá sem stóðust, sem að þessu sinni voru 5 talsins.

Eins og sjá má var aðalfundurinn vel sóttur
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Ole Garpestad, LA2RR, heiðursfélagi

stöðu á innlendum og erlendum vettvangi, þar með
talið varaforsetaembættið í alþjóðasamtökunum
IARU. Hér eru nokkrar myndir frá mótinu.

Þeir Just Nils Qvigstad, LA9DL og Erling Johan Wiig, LA6VM
gerðu ítarlega grein fyrir undirbúningi og framkvæmd DXleiðangursins til Bouvet-eyjar, hvað gekk vel og hvað ekki
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SYLRA 2017 í Svíþjóð
Anna Henriksdóttir, TF3VB, Elín Sigurðardóttir, TF2EQ og Vala Dröfn Hauksdóttir, TF3VD
SYLRA eru samtök YL á Norðurlöndunum en eru
opin fyrir áhugasamar konur allsstaðar að úr heiminum. SYLRA stendur fyrir Scandinavian YL Radio
Amateurs. Félagar í samtökunum eru nú um 140 konur. Annað hvert ár höldum við mót og Norðurlöndin
skiptast á um að halda þau. Að þessu sinni var komið
að Svíþjóð.
Rétt fyrir sunnan Gautaborg liggur bærinn Kungsbacka þar sem ráðstefnan var haldin 8–10. september
sl. (2017). Í þetta sinn vorum við þrjár YL frá Íslandi
sem tókum þátt; Anna - TF3VB, Elín – T2EQ og Vala
– TF3VD. Fjöldi þátttakenda var 34 frá 10 löndum.

TF3EQ, Elín; TF3VD, Vala og TF3VB, Anna

Fimmtudaginn 7. september hittist stjórn SYLRA
ásamt vefstjóra á fundi á Hótel Halland til að undirbúa
stuttan félagsfund, fara yfir vefmál samtakanna og
spjalla saman um alla heima og geima. Vala er formaður samtakanna þessi misserin og Anna er vefstjóri.
Á föstudagsmorguninn hittist hópurinn í hótelandyrinu og hélt í skoðunarferð. Farið var suður fyrir
Kungsbacka og skoðuð kirkjan í Onsala og sjóminjasafn sem er staðsett við hlið kirkjunnar. Þaðan var
haldið í klúbbhús radíóamatöra í Onsala þar sem við
fengum hádegismat a la ‘svensk fika’ eða sænskur
kaffitími sem samanstóð af kanilsnúðum, formköku
og kaffi.
Eftir hádegi var farið til Onsala Space Observatory
en þar fengum við að skoða hina mögnuðu geimvísindastöð sem þar er. Allir þurftu að slökkva á
símunum sínum svo við trufluðum ekki samskiptin.
Hreint magnað að skoða allan tækjabúnaðinn sem
þarna er.
CQ TF apríl 2018

Onsala geimrannsóknarstöðin

Aftur var farið í klúbbhúsið þar sem boðið var upp á
síðdegishressingu; pönnukökur með jarðarberjamauki og rjóma. Haldinn var fundur þar sem farið var
yfir eitt og annað. Hægt var að reyna að komast í
loftið, en þennan dag var það ómögulegt því skilyrðin
voru engin. Það var þó bót í máli að Rosel, DL3KWR
var búin að hafa yfir 300 sambönd dagana fyrir mótið
á sérkallmerki mótsins SK6SYL, þrátt fyrir afar slæm
skilyrði. Í kvöldmat fengum við svo þjóðlega sænska
baunasúpu, verulega áhugaverða.
Haldið var heim á hótel eftir að myrkur var skollið á
enda hafði hópurinn um margt að spjalla.
Ekki var slegið slöku við á laugardeginum, þá var
haldið til Grimeton til að berja augum þá mögnuðu
fjarskiptastöð sem þar er. Einu fjarskiptin sem eru
virk frá Grimeton í dag eru frá 2kW amatörstöð sem
rekin er á staðnum en í áhugamannahópnum sem
heldur utan um tækjabúnaðinn á staðnum eru fjölmargir amatörar. Stöðin er ræst sirka einu sinni í
mánuði til að tryggja að búnaðurinn haldist í formi.
Við fengum frábæra leiðsögn um staðinn og nokkrar
konur náðu að fara í loftið frá Grimeton stöðinni á

Loftnetið í Grimton
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var að uppsetningu stöðvarinnar. Vatnskæling er á
tækjabúnaðinum og vatnið er kælt í gosbrunni utan
við húsið.
Síðan var haldið út á tún þar sem möstrin sex, sem
halda uppi hinu ógnarlanga loftneti, voru barin
augum. Þau eru 127 metra há og unnu á móti sambærilegum loftnetum í Ameríkuhreppi. Þetta var sett
upp árið 1924! Þeim er vel við haldið og máluð
reglulega, raunar er það verkefnið endalausa því
þegar búið er að mála síðasta mastrið þá er komið að
því fyrsta aftur. Til að fylgjast með því hvort þörf er á
málun þá var settur rauðgulur grunnur á möstrin og
svo málað yfir. Þegar farið er að glitta í undirlitinn þá
er tímabært að bera á aftur.
Logperiodic net sem er á staðnum var sett upp 1961
og er enn í fullri virkni.

Alexanderson sendirinn

SK6SAQ og þar á meðal var Elín TF2EQ og hún tók
nokkur sambönd. Auðvitað myndaðist pileup eins og
skot, en við höfðum ekki tíma til að svara öllum.
Lítið safn er á staðnum þar sem meðal annars má sjá
mynd af fyrsta farsímanum sem til var í Svíþjóð, hann
er síðan árið 1930.
Við vorum heppin og fengum að fylgjast með því
þegar gamla apparatið var ræst en áður en það var gert
fengu allir heyrnarhlífar með móttakara svo þeir gætu
bæði hlustað á leiðsögumanninn og um leið hlíft
eyrum sínum. Ræsingin tók um 10-15 mínútur. Í dag
sendir stöðin bara út morse-runu sem stjórnað er af
strimli úr telefax tæki. Mikla kælingu þarf fyrir
búnaðinn og er óhætt að segja að menn hafi verið
útsjónarsamir á fyrrihluta síðustu aldar þegar unnið

TF YL fyrir framan eitt loftnetsmastranna í Grimton

Gataræman sem sendir morskóðann
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Á laugardagskvöldið var sameiginlegur hátíðarkvöldverður á veitingastað í Kungsbacka. Allir voru
uppáklæddir og við fengum þrí réttaðan mat með víni.
Skemmtiatriði voru leikþáttur sem Svíarnir settu upp
með léttu gríni og söng. Svo söng Elín TF2EQ íslensk
þjóðlög og stóð sig frábærlega.
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Gautaborg var heimsótt á sunnudegi Það var fróðlegt að skoða gamla bæinn og fara upp á hæðina til að
horfa yfir borgina. Við vorum með fararstjóra sem
kunni skil á magnaðri sögu borgarinnar.
Um hádegi var farið á Radiomuseet og þar beið
okkar girnilegt salat og brauð ásamt kynningu á starfsemi safnsins. Hópur amatöra heldur safninu við og
það er hreint magnað að skoða það. Þar eru ekki bara
talstöðvar heldur einnig saga sjónvarps og viðtækja.
Þarna var hægt að eyða drjúgum tíma og maður var
stöðugt að sjá eitthvað nýtt.

Þegar heim á hótel var komið eftir fróðlega ferð til
Gautaborgar var ráðstefnunni slitið og boðað til næstu
ráðstefnu sem verður í Noregi árið 2019.
Solveig SM6KAT og Anita SM6FXW voru skipuleggjendur ráðstefnunnar og eiga þær hrós skilið fyrir
sína vinnu. Til aðstoðar höfðu þær sína OM og nokkra
vini í radíóklúbbnum.
Fleiri myndir og sögur frá atburðum SYLRA má sjá
á heimasíðu samtakanna: www.sylra.is.

DX-pedition til L'Île de Noirmoutier (EU-064)
Anna Henriksdóttir, TF3VB og Vala Dröfn Hauksdóttir, TF3VD
Í lok ágúst standa Franskar YL fyrir IOTA leiðangri til
eyjarinnar L'Île de Noirmoutier (EU-064) og þaðan
verður stöðin TM64YL starfrækt í eina viku. 16 YL
munu manna stöðina og þarna munu íslenskar YL
taka þátt í svona leiðangri í fyrsta skipti að því best er
vitað. Anna, TF3VB og Vala, TF3VD munu verða
þarna ásamt YL frá Frakklandi, Þýskalandi og Sviss.
Ferðasagan mun eflaust rata á síður CQTF einhvern
tímann næsta vetur.

Stafvarpi í Skeljanesi
APRS stafvarpinn TF3APG er QRT um þessar
mundir, en þess er að vænta að hann verði fljótlega
QRV á ný. Núverandi búnaður var endurnýjaður í
mars 2013, en varpinn keyrir á Linux stýrikerfi, á
Telenor IntelliOp Vehicle PC VPC010 tölvu sem
notar notar nýjan APRX hugbúnað frá OH2MQK.
T3APG vinnur á 144.800 MHz og er notuð 25W
Yaesu FTL-2007 stöð. APRS stafvarpi varð fyrst
QRV (sem TF3RPG) frá félagsaðstöðunni í Skeljanesi í júní 2011

CQ TF apríl 2018
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Logbook of the World 15 ára
Jónas Bjarnason, TF3JB
Logbook of the World (LoTW) er gagnagrunnur á
netinu sem vistar upplýsingar úr fjarskiptadagbókum
radíóamatöra. Hann er í eigu ARRL sem annast
rekstur hans og viðhald. Um miðjan apríl (2018) voru
155 þúsund kallmerki með gilda skráningu.
Aðgangur
er
ókeypis fyrir alla
leyfishafa,
hvar
sem er í heiminum.
Í október á þessu
ári verða liðin 15
ár frá því að
grunnurinn
var
tekinn í notkun.

1. Hlutverk og áhrif
Flestir radíóamatörar kannast við að stundum getur
reynst vandkvæðum bundið að fá samband staðfest.
Hjá ARRL kom því fram sú hugmynd að setja upp
gagnagrunn sem hefði það miðlægt hlutverk að vista
upplýsingar úr radíódagbókum leyfishafa með það
fyrir augum, að auðvelda gagnkvæm skipti á
staðfestingum. Þá varð til Logbook of The World.
Þeir sem skrá sig á LoTW og uppfæra sambönd sín
þangað eru yfirleitt á einu máli um að hlutfall QSL
korta sem send eru beint (e. direct) fækkar strax.
Minna magn af pósti inn um bréfalúguna léttir á vinnu
við kortaskrif, ekki síst hjá leyfishöfum sem eru
búsettir í löndum sem eru eftirsótt. Í annan stað hefur
tilkoma gagnagrunnsins haft merkjanleg áhrif á
umsvif kortastofa innan landsfélaga radíóamatöra
(um allan heim). Magn pappírskorta hefur minnkað
og þar með auðveldað það mikilvæga starf sem þar er
unnið.

lýsingar eru í dag vandaðar og þeim fylgja góðar
skýringarmyndir. Þann 24. mars 2016 var stigið enn
eitt framfararskref, en frá þeim tíma hafa nýir
leyfishafar geta frumskráð sig hjá trúnaðarmönnum
ARRL (hérlendis hjá TF3JB). Þessi breyting hafði
strax mjög góð áhrif og hefur nýjum umsóknum um
aðild fjölgað mikið frá þeim tíma.

3. Ávinningur
Það er ávinningur af notkun LoTW fyrir alla
leyfishafa sem eitthvað eru í loftinu. Ávinningurinn
er þó kannski mestur fyrir þá sem eru virkir í DX. Þeir
lýsa því þannig að eftirsóknarverðast sé að geta
fengið samband staðfest (jafnvel) strax, á sama
klukkutímanum, innan sólarhrings eða innan örárra
daga. Þá hafa menn til samanburðar að ekki er
óalgengt að það taki 4-6 vikur að fá QSL kort með
pósti þegar kort eru send beint, manna á milli.
Til viðbótar kemur til beinn sparnaður þegar
staðfesting fæst á LoTW, samanborið við fram- og
tilbaka sendingu pappírskorta. Þegar allt er reiknað,
nemur áætlaður beinn kostnaður 650 krónum1 við
hvert kort sem senda þarf utan Evrópu og 490
krónum2 innan Evrópu.
Sá möguleiki er eðlilega ávallt fyrir hendi, að senda
kort í gegnum kortastofu ÍRA. Gjald stofunnar er 9,50
krónur á kortið – hvert sem það er sent í heiminum. A
móti kemur, að ekki þykir óeðlilegt að það taki að
jafnaði um eitt og hálft ár (eða lengur) fyrir svarkort
að berast sömu leið.

2. Staðan 15 árum síðar
Vinsældir LoTW hafa með ári hverju en þó einkum
hin síðari ár. Framan af var verkefnið þungt í skauti
fyrir ARRL (m.a. vegna kostnaðar) og einnig tók tíma
að vinna út tæknilega agnúa og gera grunninn
notendavænan. Stórt stökk fram á við varð þegar
notendaleiðbeiningar voru uppfærðar, en það hafði
m.a. í för með sér að álag vegna fyrirspurna til
starfsfólks ARRL minnkaði verulega. NotendauppCQ TF apríl 2018

Magn pappírskorta hefur minnkað með tilkomu LoTW og þar með
létt á því mikilvæga starfi sem unnið er á kortastofum
landsfélagasfélaga radíóamatöra um allan heim.
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Ótalin er sú „bókhaldsþjónusta“ eða utanumhald
sem LoTW veitir. Hér er átt við QSL flokkun eftir
böndum og tegund útgeislunar, auk uppfærslu á
kortastöðu (hverju sinni) gagnvart þeim fimm
tegundum viðurkenninga sem sækja má um í gegnum
aðild að LoTW.
Flestir
radíóamatörar
nefna
að
staðfestingarhlutfallið á LoTW sé á bilinu frá 3555%. Því hefur reyndar verið haldið fram, að það nái
allt að 80% fyrir QSO á stafrænum tegundum
mótunar.

4. Innskráning á LoTW
Í boði eru þrjár leiðir til innskráningar á LoTW. Það er
í tölvupósti, í almennum pósti eða gegnum
trúnaðarmann ARRL.
a) Í tölvupósti. Leyfishafi sendir myndrit af leyfisbréfi og vegabréfi (eða ökuskírteini) þar sem fram
kemur nafn og heimilisfang á LoTWhelp@arrl.org Þegar ARRL hefur móttekið
tölvupóstinn, sendir félagið svarpóst með
aðgangsupplýsingum og staðfestingarbréfi (e.
callsign ertificate).
b) Í almennum pósti. Sömu gögn og sama afgreiðsla
og að ofan, nema að samskipti fara fram í gengum
póstinn.
c) Trúnaðarmaður. Leyfishafi hefur samband við
trúnaðarmann ARRL og framvísar ofannefndum
gögnum. Trúnaðarmaður staðfestir upplýsingar
við ARRL. Þegar félagið hefur mótttekið gögnin
sendir það umsækjanda tölvupóst með aðgangsupplýsingum og staðfestingarbréfi (e. callsign
certificate). Trúnaðarmaður ARRL hér landi er
TF3JB.

5. Viðurkenningar
Í LoTW er utanumhald og uppfærslur fyrir eftirtaldar
viðurkenningar radíóamatöra:
• DXCC – DX Century Club (ARRL).
• WAS – Worked all States (ARRL).
• VUCC – VHF/UHF Century Club (ARRL).
• WPX – Worked all Prefixes (CQ).
• WAZ – Worked all Zones (CQ).
• IGC – International Grid Chase.
DX Century Club, DXCC
DXCC hefur verið eftirsóttasta viðurkenningin á
meðal radíóamatöra í meir en 60 ár. Grunnskjal er
gefið út þegar staðfestum samböndum við 100 lönd
(DXCC einingar) er náð. Síðan taka m.a. við
CQ TF apríl 2018

Myndin er af þremur DXCC viðurkenningarskjölum
félagsstöðvarinnar TF3IRA. Þau eru fyrir mors, tal og allar
tegundir útgeislunar (CW, PHONE og MIXED).

uppfærslur og fást viðurkenningarmiðar (e.
endorsement stickers) fyrir hvern áfanga sem náð er.
Það er einnig fáanlegt sem 5BDXCC. Í boði eru 19
mismunandi úrfærslur DXCC viðurkenninga.
Worked All States, WAS
WAS er vinsælasta viðurkenningarskjal sem er í boði
hjá ARRL. Sækja má um WAS þegar náðst hafa
staðfest sambönd við öll 50 ríki Bandaríkjanna.
Sækja má um sérgreindar viðurkenningar, t.d.
„mixed“, á morsi, tali, stafrænum tegndum
útgeislunar, RTTY og fyrir sambönd höfð um
gervitungl.
VHF/UHF Century Club, VUCC
VUCC er í boði þegar menn hafa staðfest sambönd
við stöðvar í a.m.k. 100 staðarreitum/hnitum (e.
Maidenhead Grid Squares). Síðan taka við uppfærslur
og fást viðurkenningarmiðar (e. endorsement
stickers) við hvern áfanga.
Worked All Prefixes, WPX
Grunnskjal WPX frá CQ tímaritinu er í boði þegar
náðst hafa staðfest sambönd við kallmerki með a.m.k.
400 forskeyti (óháð tegund útgeislunar). Sömuleiðis
eru í boði sérgreind WPX viðurkenningarskjöl fyrir
mors, tal og stafrænar tegundir útgeislunar. Fyrir
sérhvert þeirra þarf a.m.k. 300 mismunandi forskeyti.
Öll fjögur WPX viðurkenningarskjölin taka
uppfærslum og eru í boði viðurkenningarmiðar (e.
endorsement stickers) fyrir hvern áfanga.
Worked All Zones, WAZ
WAZ er gefið út af CQ tímaritinu og bættist við á
LoTW þann 2. apríl (2018). Worked All Zones er
eftirsótt viðurkenning (næst á eftir DXCC) og nýtur
virðingar á meðal leyfishafa. Það hefur verið í boði í
yfir 70 ár. Grunnskjöl eru fáanleg eftir tegund
úgeislunar, böndum og tækni. Fyrir WAZ þarf að hafa
náð staðfestum samböndum við 40 CQ svæði (e. CQ
zones). Það m.a. einnig fáanlegt sem 5BWAZ.
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International Grid Chase, IGC
ARRL
stendur
árlega
fyrir
alþjóðlegri
hnitasamkeppni (e. International Grid Chase) sem
hófst 2018 og stendur yfir almanaksárið. Markmiðið
er að ná staðfestum samböndum við aðra leyfishafa
um allan heim, sem búsettir eru í eins mörgum hnitum
og frekast er unnt. Sambönd þurfa að vera staðfest á
LoTW.

($44.50) fyrir félaga í ARRL og 4.900 krónur ($49)
fyrir þann sem ekki er félagi. Þess ber að geta að
sendingarkostnaður til Íslands reiknast sá sami hvort
heldur er sent eitt skjal eða fjögur. Gjaldskrá vegna
pappírskorta er svipað byggð upp.

7. Hagnýt atriði
Aðgangur að LoTW gildir í þrjú ár hverju sinni.
Mikilvægt er að sinna ábendingum sem berast í
tölvupósti frá ARRL þegar kemur að endurnýjun.
ARRL rekur öfluga tölvudeild sem tekur strax á
innsendum fyrirspurnum í tölvupósti um LoTW.
Leyfishafar geta sameinað árangur fyrir
mismunandi viðurkenningar sem þeir hafa náð undir
mismunandi kallmerkjum (að teknu tilliti til reglna
um staðsetningu).
LoTW skráir ekki sambönd á 60 metrum.
Sambönd við stöðvar sem eru með viðskeytin /AM
og /MM eru skráð en gilda almennt ekki fyrir
viðurkenningar, svo sem DXCC.

Öll sambönd sem berast inn á LoTW safnast upp í sérstaka skrá ef
upplýsingar fylgja með um staðarreit/hnit (e. Maidenhead Grid
Square).

Öll sambönd sem berast inn á LoTW safnast upp í
sérstaka skrá ef upplýsingar fylgja með um
staðarreit/hnit (e. Maidenhead Grid Square). Skráin
er svokölluð „Leaderboard“ skrá, sem er fyrir
sérhvern leyfishafa og hefur sérstaka vefslóð (sjá
neðar).
Þegar árið er gert upp eru veitt verðlaun. Ný „Grid
Chase“ keppni hefst síðan í ársbyrjun 2019 og svo
koll af kolli. Nánari upplýsingar eru á eftirfarandi
vefslóðum:
https://igc.arrl.org/leader-board.php
http://www.arrl.org/international-grid-chase-2018

6. Gjaldskrá
Skráning á LoTW er ókeypis fyrir alla leyfishafa.
Óski menn eftir að fá útgefna viðurkenningu þarf að
greiða fyrir það. Meðfylgjandi dæmi erum gjaldtöku
fyrir DXCC viðurkenningarskjal yfir netið fyrir
sambönd sem skráð eru á LoTW (fyrir félaga í
ARRL/og ekki félaga):
• Umsóknargjald = $5.50 / $10
• Gjald fyrir 100 QSO = $12 / $12
• Prentun skjals = $12 / $12
• Sendingarkostnaður = $15 / $15
Kostnaður við umsóknarferli og heimsendingu
viðurkenningarskjals í pósti er þannig 4.450 krónur
CQ TF apríl 2018

Íslandsvinurinn David C. Patton, NN1N, átti stóran þátt í því að
gera LoTW notendavænni og að uppfæra LoTW til framtíðar.
Hann lauk störfum hjá ARRL árið 2017 eftir nær tveggja áratuga
farsælan starfsferil.

Íslenskir leyfishafar sem óska skráningar á LoTW
geta snúið sér til TF3JB og í framhaldi má sækja um
„LoTW Digital Certificate“ beint til ARRL.

8. TF kallmerki Á LoTW
Greinarhöfundur kannaði skráningu á TF kallmerkjum á vefsíðunni QRZ.COM fyrir þremur árum
(júlí 2016) með það fyrir augum að átta sig á hversu
margir væru með skráða aðild að LoTW. Í ljós kom að
15

DXCC Award
Mixed *
CW*
Phone*
Digital*
160m
80m*
40m*
30m*
20m*
17m*
15m*
12m*
10m*
6m
Challange*
5-Band *
5-Band 30M *
5-Band 17M *
5-Band 12M *

New LoTW QSLs
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
2
————-

LoTW QSLs in
Process
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
————-

DXCC Credits
Awarded
251
234
177
100
1
101
117
124
228
169
146
142
116
54
1197
————-

Total(All)
252
235
177
100
1
101
117
125
228
170
146
142
116
54
—————-

Total (Current)
249
234
176
100
1
101
117
125
227
170
146
142
116
54
1199
————-

Mynd af DXCC samantektarsíðu TF3JB á LoTW 12.4.2018. Sambærilegar samantektarsíður eru jafnframt í boði fyrir WAS, VUCC,
WPX og WAZ viðurkenningarnar.
Dálkur 1: Upplýsingar skráðar bláu letri og auðkenndar með stjörnu, sýna útgefin DXCC viðurkenningarskjöl. Upplýsingar án stjörnu
sýna viðurkenningar sem QSL á LoTW hafa safnast inn á. Neðar eru stjörnumerktar upplýsingar með svörtu letri sem sýna að 5 Banda
DXCC hefur verið gefið út sem og útgefnar uppfærsluplötur fyrir WARC böndin (30, 17 og 12 metra).
Dálkur 2: Nýjar staðfestingar sem bíða uppfærslu.
Dálkur 3: Innkomnar staðfestingar í uppfærsluferli.
Dálkur 4: Núverandi DXCC staða. Samanstendur hvorutveggja af núgildum samböndum (e. current entities) og niðurfelldum einingum
(e. deleted entities).
Dálkur 5: Uppreiknuð DXCC staða m.v. uppfærslu fyrirliggjandi nýrra innkominna staðfestinga.
Dálkur 6: Fjöldi núgildra sambanda (e. current DXCC entities).

á þeim tíma buðu 53% íslenskra stöðva sem höfðu
skráringu á QRZ staðfestingu um LoTW.
Við sama tækifæri var kannað hlutfall fyrir eQSL
staðfestingar. Það reyndist vera 33%. QRZ Logbook
býður jafnframt innskráningu sambanda og reyndist
það vera 19%. OQRS afgreisla var í boði hjá 5%
íslenskra leyfishafa. Loks skráðu 31% leyfishafa
upplýsingar um sérstakan QSL stjóra (e. QSL
Manager) á vefsvæðum sínum.
Í júlí 2016 reyndust 36 TF kallmerki hafa 10.000
eða fleiri skráðar uppflettingar á QRZ.COM.
Langflestir íslenskir leyfishafar (92%) gefa upp að
þeir svari kortum beint. Meðalaldur leyfishafahópsins
á þessum tíma var 60,5 ár.

CQ TF apríl 2018

Aftanmálsgreinar
1 Forsendur: Burðargjald í A-pósti fyrir bréf undir 50 gr er

285 krónur. Þrír dollaraseðlar kosta 300 krónur og tvö
umslög 50 krónur. Miðað er við að kostnaður við prentun
á QSL korti sé 15 krónur.
2 Burðargjald í A-pósti innan Evrópu er 225 krónur. Tveir

dollaraseðlar kosta 200 krónur og tvö umslög 50 krónur.
Miðað er við að kostnaður við prentun á QSL korti sé 15
krónur.
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Kaup á nýrri amatörstöð vorið 2018
Jónas Bjarnason, TF3JB
Í þessari samantekt er leitast við að setja fram
upplýsingar um HF stöðvar fyrir radíóamatöra á
markaði, einkum til glöggvunar fyrir þá sem eru í
kauphugleiðingum. Efnið á þó jafnframt að nýtast
þeim sem eru áhugasamir um tækin og tæknina og
vilja fylgjast með.

Þegar innkaupsverð reynist svipað í tveimur
löndum getur hagkvæmur flutningskostnaður ráðið
vali á innkaupslandi. Við val á flutningskostnaði telst
réttlætanlegt (ef verðmunur er umtalsverður) að velja
ódýrari kost, svo fremi sem flutningstími fer ekki
umfram 4 vikur.

Markaðurinn var greindur miðað við stöðuna í apríl
2018. Þótt fyrst og fremst sé fjallað um markaðinn
sem slíkan er ljóst að umtalsverð þróun hefur orðið í
tækni HF stöðva. Stærsta breytingin er líklega að
SDR tæknin er komin til að vera. Aukið úrval
margskonar aukabúnaðar er líka staðreynd og ekki
ósennilegt að fjölgun leyfishafa og almenn velsæld
(víða um heim) hafi þar áhrif.

Nýtt er í þessari umfjöllun (samanborið við fyrri
greinar), að hvorutveggja er gefið upp erlent
innkaupsverð (í viðkomandi gjaldmiðli) og reiknað
verð í íslenskum krónum eftir að stöð er komin til
Íslands (með gjöldum og kostnaði).

Þeim sem hafa áhuga á að kynna sér
umfjöllunarefnið og þróun markaðarins yfir lengri
tíma er bent á fyrri samantektir undirritaðs um efnið í
eldri tölublöðum CQ TF1.

1. FORSENDUR
HF stöðvar sem teknar eru til umfjöllunar þurfa að
uppfylla eftirtaldar fimm kröfur að lágmarki:
(1) Vera almennt fáanlegar á markaði eða að verð
liggi fyrir (ef þær eru væntanlegar)2.
(2) Vera fáanlegar samsettar.
(3) Geta unnið a.m.k. á 80-10 metrum.
(4) Vera a.m.k. búnar 5W sendi.
(5) Vera a.m.k. hæfar til notkunar á CW og SSB.
Í öllum tilvikum er valin ódýrasta fáanleg gerð
stöðvar. Hafa þarf í huga þegar bornar eru saman tvær
(eða fleiri) gerðir stöðva á svipuðu verði, að kynna sér
hvað er innifalið í verði og hvað ekki þar sem oft getur
verið talsverður munur.
Gengisviðmiðun
er
samkvæmt
skráningu
Seðlabanka Íslands (sölugengi) 12.4.2018. Gengi er
99,30 krónur fyrir dollar; 140,82 krónur fyrir breskt
pund; og 122,54 krónur fyrir evru.
Leitað var að hagkvæmustu verði í sérhæfðum
netverslunum erlendis3 og var könnun gerð á verði í
Bandaríkjunum, Bretlandi, Hollandi og Þýskalandi.
Eingöngu voru valin fyrirtæki sem staðfest er að
stundi útflutning.
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2. MARKAÐURINN
Miðað við framangreindar forsendur kom í ljós, að
það eru 13 framleiðendur á markaði í dag sem bjóða
alls 41 gerð HF stöðva fyrir radíóamatöra.
Framleiðendurnir eru: AeroStream, Alinco, Apache
Labs, Elad, Elecraft, Expert, FlexRadio, Hilberling,
Icom, JVC-Kenwood, LNR Precision, QRPver
Electronics og Yaesu Musen. Fyrirtækin hafa
höfuðstöðvar í sex þjóðlöndum: Bandaríkjunum (4),
Japan (4), Indlandi (1), Ítalíu (1), Rússlandi (1),
Úkraínu (1) og Þýskalandi (1). Þá eru ótaldir
kínverskir framleiðendur, en stuttlega er fjallað um
HF stöðvar frá því landi í viðauka við 3. kafla.
Yaesu býður mest úrval eða 9 gerðir stöðva, Icom 8,
Kenwood 6, Elecraft 4, Expert 4, en aðrir framleiðendur
færri. Þetta á þó eftir að breytast þegar líður á árið, þar
sem FlexRadio hefur boðað innkomu 4 nýrra SDRstöðva á markað og Kenwood, sem hefur tilkynnt um 2
nýjar HF stöðvar á árinu 2018.

3. FRAMLEIÐENDUR, FRAMBOÐ OG
HELSTU NÝJUNGAR
Hér á eftir er stutt yfirferð um markaðinn. Fjallað er
um hvern og einn framleiðanda þar sem m.a. er komið
inn á nýjungar og áhugaverðar upplýsingar um
framleiðsluna. Umfjöllun er í stafrófsröð eftir
framleiðendum. Þar á eftir er stutt kynning á
kínverskum HF stöðvum.
3.a AeroStream Communications
AeroStream fyrirtækið í Colorado í Bandaríkjunum
vakti athygli þegar það markaðssetti nýtt SDR
17

mögulegt að átta sig á hvor er hvað, ef ekki væri fyrir
mismunandi heiti sem eru stimpluð á stöðvarkassann.
Raunverulegur munur er hins vegar sá, að SR9 býður
tengimöguleika við tölvu, sem veitir takmarkaða
SDR-möguleika á stjórn stöðvarinnar (og „audio“
DSP). Ókeypis SDR-hugbúnaðar er í boði á
heimasíðu Alinco.

CommRadio CTX-10, ný QRP stöð frá AeroStream.

viðtæki 2013, CommRadio CR-1, sem vinnur
sjálfstætt (óháð tengingum við tölvu). Hvorutveggja
kom til, áhugaverð tæknileg geta og nýstárlegt útlit.
Síðar fylgdi viðtækið CR-1a sem nær yfir sama
tíðnisvið, þ.e. 0.5-30 MHz, 64-260 MHz og 437-512
MHz. Nú, 2018, hefur bæst við, 10W SDR HF stöð
frá AeroStream. Hún heitir CommRadio CTX-10 og
vinnur á 80-10 metrum. Áætlað er að CTX-10 verði
almennt komin á markað í apríl/maí.
AeroStream fyrirtækið í Colorado (áður þekkt sem
NavRadio Communications) byggir á meir en 20 ára
þróun í fjarskiptum og SDR vinnu.

Alinco DX-SR8A/T er ódýrasta 100W SSB/CW
HF stöðin á markaði í dag og kostar 70 þúsund krónur
komin til landsins með öllum gjöldum.
3.c Apache labs
Apache labs býður radíóamatörum tvær gerðir SDR
HF stöðva sem hafa 6 metrana. Það eru Anan7000DLE sem er búin 100W sendi og Anan8000DLE, búin 200W sendi. Þótt aflmeiri stöðin hafi
nokkra tæknilega yfirburði, felst munurinn einkum í
aflmeiri sendi. Anan stöðvar þurfa tölvutengingar við
og utanaðkomandi aflgjafa. Fyrir þá sem hins vegar
hafa áhuga á hefðbundinni ásýnd fjarskiptastöðvar (í
stað skjás og tölvumúsar) er í boði hjá Anan að festa
kaup á PiHPSDR, sem er sérhannað stjórnborð fyrir
stöðvarnar (sjálfstætt), útbúið með hefðbundnum
tökkum og 7 tommu snertiskjá í lit.

3.b Alinco
Alinco býður tvær gerðir af HF stöðvum, DXSR8E/T og DX-SR9E/T. Bókstafirnir E eða T tákna
Evrópumarkað (E) og Bandaríkjamarkað (T).
Munurinn er, að fyrir Bandaríkjamarkað koma
stöðvarnar með 60 metra bandinu (en hinar þarf
sérstaklega að „opna“). SR8 og SR9 vinna á 160-10
metrum og framhliðin (stjórnborðið) er búið LCD
skjá og innbyggðum hátalara sem kastar hljóðinu
beint fram. Framhlið er frátengjanleg (og fylgir 5
metra stýrikapall) þegar keyptur er EDS 17 búnaður
frá fyrirtækinu.
Alinco frumsýndi DX-SR9 stöðina á Tokyo Ham
Fair sýningunni árið 2012; en hún kom á markað ári
síðar. SR9 hefur sama útlit og SR8 og ekki væri

Flaggskipið frá Apache Labs er Anan-8000DLE.

Apache labs var stofnað árið 2012 í Gurugam, nærri
Nýju Delhi á Indlandi. Annar stofnenda er Neeraj,
VU2NTT. Fyrirtækið hefur vaxið hratt og frá upphafi
hefur verið lögð áhersla á þróun og framleiðslu
fjarskiptatækja sem nýta SDR tæknina. Öndvert við
aðra framleiðendur, leggur Apache alfarið áherslu á
svokallaðan „frjálsan hugbúnað“ (e. Open Source
Software).
3.d Elad Elettronica

Alinco DX-SR8E/T kostar 70 þúsund krónur komin til Íslands.
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Elad hefur lengst af verið þekkt fyrir framleiðslu á
vönduðum SDR viðtækjum. Árið 2013 komu þeir
með SDR QRP stöð á markað, Elad FDM-DUO.
Stöðin er búin 5W sendi og hefur náð vinsældum á
meðal radíóamatöra. Hún vinnur á HF og 6 metrum.
Elad býður aukahluti í stíl, s.s. DUO ART sem er 60W
RF magnari, utanáliggjandi hátalara, o.fl.
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KPA-1500, en 1500W magnarinn komi á markað
skömmu fyrir páska á þessu ári.
Elecraft var stofnað af þeim Wayne, N6KR og Eric,
WA6EEQ í Aptos í Kaliforníu í Bandaríkjunum árið
1998. Fyrirtækið heldur því upp á 20 ára afmælið á
árinu.
3.f Expert Electronics

Franco Milan, IU3ADL stofnaði Elad Elettronica á
Ítalíu árið 1990. Hann er aðalhönnuður og eigandi.
Fyrirtækið hefur m.a. notið nálægðar við háskólana í
Udine og Trieste hvað varðar nýsköpun og þróun
SDR tækninnar.

Expert Electronics fangaði athygli radíóamatöra
þegar fyrirtækið kynnti SunSDR MB1 stöðina árið
2015. Um er að ræða veglega SDR heimastöð fyrir
160-10 metra böndin, auk 6 metra og 2 metra. Afl
sendis er 100W á HF og 50W á VHF. MB1 er m.a.
búin 7 tommu snertiskjá í lit.

3.e Elecraft
Elecraft í Kaliforníu í Bandaríkjunum býður átta
gerðir HF stöðva fyrir radíóamatöra. Þar af eru
eftirtaldar fjórar í boði samsettar (auk úrvals
aukahluta):
KX2 80-10M, 10W (eingöngu boðin samsett).

Expert SunSDR MB1 þykir með glæsilegri heimastöðvum.

KX3-F 160-10M+6M, 10W;
K3S/10-F 160-10M+6M, 10W; og
K3S/100-F 160-10M+6M, 100W.
Eftirtaldar fjórar gerðir eru í boði ósamsettar:
KX3-K 160-10M+6M,10W;
K3S/10-K 160-10M+6M, 10W;
K3S/100-K 160-10M+6; 100W; og
K2 160-10M, 15W (eingöngu boðin ósamsett).
KX2 er nýjasta afurð Elecraft í HF stöðvum og kom
á markað 2016. Þess má geta að fyrirtækið hefur
boðið radíóamatörum sem eiga eldri K3 stöðvar (sem
komu fyrst á markað 2007) að kaupa uppfærslur til að
gera þær sambærilegar tæknilega við K3S stöðina
sem kom á markað árið 2015.
Elecraft býður m.a. RF magnarana KPA-500 og

Expert býður til viðbótar þrjár 20W SDR stöðvar
sem allar notast með tölvu og ná yfir 160-10 metra
böndin, auk 6 og 2 metra. Til viðbótar er 5W
SunSDR2 QRP SDR stöð sem hefur 160-10 metrana,
auk 6 metra bandsins.
Expert Electronics var stofnað árið 2009 og
sérhæfir sig í SDR lausnum fyrir notendur fjarskipta,
þ.á.m. radíóamatöra. Fyrirtækið er staðsett í Rostov
sem er í um 200 km fjarlægð fyrir utan Moskvu.
Framleiðsla fyrirtækisins er m.a. seld í gegnum
vefsíðuna SunSDR.eu sem rekin er af Pileup
Communications AB í Stokkhólmi og er í eigu Expert
Electronics.
3.g FlexRadio Systems
FlexRadio boðar nýjungar fyrir radíóamatöra á árinu,
þ.e. fjórar nýjar SDR stöðvar og 1500W RF magnara.
Á heimasíðu fyrirtækisins er þó aðeins ein stöð í boði
þegar þetta er ritað (um miðjan apríl), þ.e. flaggskipið
FLEX-6700.
Nýju stöðvarnar heita FLEX-6400, 6600, 6400M
og 6600M. Í raun er þó um að ræða tvær nýjar stöðvar,
því þegar bókstafurinn M bætist aftan við
tegundarheitið þýðir það að fest hefur verið framan á
stöðvarkassann FLEX Maestro stjórnborð. Flex
Maestro er sérhannað 8 tommu stjórnborð fyrir þá

Í stöðvarkassa KX2 er rými fyrir endurhlaðanlegar rafhlöður.
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og fjarskiptastöðvar radíóamatöra.

Flex 6600 stöðin notast með tölvu.

leyfishafa sem vilja njóta SDR tækninnar með ásýnd
hefðbundinnar fjarskiptastöðvar (þ.e. í stað skjás og
tölvumúsar). Í boði er, að hafa Maestro sjálfstætt enda
nýtist það einnig fyrir Flex-6700 (svo og fyrir eldri
stöðvar í Flex 6000 „Signature Series“ línunni).

Hans Hilberling, DK7LG, stofnandi og eigandi
fyrirtækisins, endurmarkaðssetti stöðna sem PT8000A-II árið 2014 og er hún í dag í sölu um allan
heim, þ.m.t. í Bandaríkjunum. Hann hafði upphaflega
sett hana á markað í þremur útgáfum árið 2006, sem
PT-8000A, B og C. A-gerðin hafði HF+6M+2M og
200W sendi á HF. B-gerðin var eins, en með 600W
sendi á HF og C-gerðin var eins, en með 10W sendi. Á
tímabili sameinaðist fyrirtækið öðru þýsku fyrirtæki
(Telefunken) en þegar slitnaði upp úr samstarfinu,
varð Hans á ný eigandi Hilberling GmbH.
Eins og nefnt er að ofan, var PT-8000A
endurmarkaðssett og uppfærð sem gerð „II“ árið
2014. Þeir framleiða í dag fleiri vörur fyrir
radíóamatöra, m.a. HPA-8000B, sem er 1 kW RF
magnari.
3.i Icom

Flex 6600M verður seld með áfestu Maestro stjórnborði.

Áðurnefndur RF magnari verður markaðssettur
síðar á árinu sem FLEX PowerGenius XL. Hann er
1500W og er hannaður og smíðaður af fyrirtæki
Ranko Boca, 4O3A, í Svartfjallalandi.
FlexRadio Systems var stofnað árið 2003.
Aðalstöðvar fyrirtækisins eru í Austin í Texas í
Bandaríkjunum.

Markaðssetning Icom á IC-7300 SDR HF stöðinni í
apríl 2016 hafði, vægt til orða tekið,
„byltingarkennd“ áhrif á markað HF stöðva fyrir
radíóamatöra (um allan heim) enda hafa menn ekki í
annan tíma fengið „jafn mikið“ í einni stöð við jafn
hagstæðu verði. Nú, tveimur árum síðar er IC-7300
enn mest selda stöðin hjá 13 verslunum Ham Radio
Outlet (HRO) í Bandaríkjunum, en HRO er stærsta
fyrirtæki sem selur tæki og búnað til radíóamatöra í
heiminum. Sigurganga IC-7300 á markaði hefur því
varað í 2 ár. Stöðin var t.d. þegar á síðasta ári (2017)
orðin mest selda amatörstöðin frá upphafi hér á landi.
Höfundi telst svo til að í lok árs 2017 hafi alls 48
eintök verið komin til landsins.

3.h Hilberling
Hilberling GmbH byrjaði markaðssetningu á
viðtækjum fyrir radíóamatöra þegar árið 1974, en
fyrsta sendi-/móttökustöðin var Hilberling MT-80/20
sem kom á markað árð 1977.
Í dag býður fyrirtækið HF stöðina PT-8000A-II,
sem vinnur á 160-10 metrum og 6, 4 og 2 metrum.
Sendirinn er 200W á HF en 100W á VHF. Stöðin
kemur vel út hjá Rob Sherwood, NCØB og er í 6. sæti
í nýjustu mælingaskýrslu hans yfir alls 131 viðtæki

Hilberling PT-8000A-II er af mörgum talin „fegurst“ stöðva.
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Icom IC-7300, stöðin sem setti allt á annan endann...

Árangur IC-7300 gerði væntingar radíóamatöra
miklar til næstu SDR stöðvar frá fyrirtækinu, IC7610. Hún kom loks á markað í desember 2017 (í
Bandaríkjunum og Ástralíu) og í Evrópu í janúar á
þessu ári (þ.m.t. hér á landi); en fyrstu þrjú eintökin
bárust hingað til lands þann 19. janúar. Þótt ekki sé
við að búast jafn gríðarlegri sölu í eintakafjölda á
7610 og 7300 (enda verðmunur nær 2,5 faldur). Hins
20

vegar er þegar ljóst að hún mun seljast vel enda ríkir
ánægja með gæði stöðvarinnar.

Fyrstu IC-7610 voru afhentar 19. janúar á Íslandi.

Árangur Icom á markaði kemur skemmtilega heim
og saman við niðurstöður Rob Sherwood, NCØB,
sem birtir reglulega upplýsingar um prófun viðtækja
og sendi-/móttökustöðva fyrir radíóamatöra. Í
niðurstöðum yfir alls 131 viðtæki og amatörstöðvar (í
mælingaskýrslu dags. 23.12.2017) koma Icom
stöðvar vel út samkvæmt mælikvarðanum „ThirdOrder Dynamic Range - Narrow Spaced“.
Þegar teknar eru út sérstaklega og skoðaðar, stöðvar
frá japönskum framleiðendum sem lenda í 20 efstu
sætum listans, eru aðeins tvær ofar IC-7610 (þ.e.
Icom IC-7851 og Yaesu FTdx5000D) og aðeins fjórar
ofar 7300 (þ.e. tvær hinar fyrrnefndu, auk IC-7610 og
viðtækið IC-8600).
Yfirlit yfir stöðvar/viðtæki frá japönskum
framleiðendum á lista Sherwood sem lenda í 20 efstu
sætunum:
5. sæti – Icom IC-7851.
8. sæti – Yaesu FTdx5000D.
12. sæti – Icom IC-7610.
13. sæti – Icom IC-8600 (viðtæki).
17. sæti – Icom IC-7300.
19. sæti – Kenwood TS-590SG.
Þótt Icom hafi fengið mjög mikla umfjöllun um
nýju SDR stöðvarnar, hefur því ætíð verið haldið til
haga að fyrirtækið býður breiða línu hefðbundinna
HF stöðva fyrir radíóamatöra. IC-718 er ódýrust og
hefur verið á markaði (með uppfærslum) í tæp 20 ár
eða frá árinu 1999. Hún er nú boðin með DSP og UT106 („Auto Notch“) sem staðalbúnaði og kostar 86
þúsund krónur komin til landsins.
Icom var stofnað af Tokuzo Inoue, JA3FA, árið
1954. Aðalstöðvar fyrirtækisins eru í Osaka í Japan.
Framleiðslan fer að stærstum hluta fram í Wakayama,
í um 60 km fjarlægð. Ólíkt öðrum japönskum
framleiðendum, fer öll framleiðsla Icom fram í Japan.
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3.j JVC-Kenwood
Kenwood fagnaði 70 ára afmælinu í fyrra (2017) með
markaðssetningu TS-590SG 70 HF og 6 metra
stöðvarinnar. Um er að ræða uppfærslu á TS-590SG
sem fékk framhlið í nýjum svörtum lit og krómi (e.
Crystal Black Finish) líkt og er notaður á TS-990S,
auk þess sem SO3 (kristalofn) og VGS-1
(talgerfill/upptöku- og afspilunareining) eru
staðalbúnaður. Afmælisútgáfan er framleidd í
takmörkuðu magni. Því ber sérhver TS-590SG 70 HF
stöð sérstakt raðnúmer. Bandarískum leyfishöfum
sem kaupa afmælisstöðina stendur til boða að fá frítt
eintak af morspöllum „VibroCube Key Kenwood
Edition“ frá Vibroplex fyrirtækinu.

TS-590SG 70HF er 70 ára afmælisútgáfa Kenwood.

Kenwood býður að auki fimm stöðvar á HF og 6
metrum: TS-480HX, TS-480SAT, TS-590SG og TS990S, auk TS-2000 sem nær yfir 160-10 metra, 6
metra, 2 metra og 70 cm böndin. Stöðin getur einnig
unnið á 23 cm bandinu (ef keyptur er UT-20
aukabúnaður frá fyrirtækinu).
Þegar þetta er skrifað (um miðjan apríl) herma
fréttir á netinu að tvær nýjar HF stöðvar séu
væntanlegar frá Kenwood. A.m.k. önnur þeirra komi í
stað TS-2000 (sem hefur verið á markaði í tæp 20 ár),
en hin er sögð vera SDR stöð sem eigi að keppa við
Icom IC-7300. Þessar upplýsingar eru settar fram
með fyrirvara.
Skýring á heiti fyrirtækisins JVC-Kenwood er sú,
að fyrir 10 árum (2008) keypti Victor Company of
Japan (JVC) öll hlutabréf í Kenwood og forðaði
fyrirtækinu þar með frá gjaldþroti og var rekstur
sameinaður
undir
nafninu
JVC-Kenwood
Corporation. Aðalstöðvarnar eru í Yokohama í Japan.
Framleiðsla fyrirtækisins er að hluta til enn í Japan, en
framleiðsla HF stöðva fyrir radíóamatöra var færð að
hluta til Malasíu og Singapore á árinu 2013.
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3.k LNR Precision, Inc.

3.m Yaesu

LNR hefur lengst af verið þekkt meðal radíóamatöra
fyrir framleiðslu á Par EndFedz loftnetunum sem hafa
líkað vel. Frá árinu 2016 hafa þeir hins vegar boðið
SDR stöðina LD-11, sem er 5-8W QRP stöð sem
vinnur á 160-10 metrum og 6 metrum. LNR býður
reyndar fleiri QRP stöðvar, svo sem LD-5 (á 40-15
metrum) og Mountain Topper MTR4B (á 80-20
metrum), auk MTR5B (á 40-15 metrum, en er
eingöngu seld ósamsett).

Yaesu er stærsti framleiðandi HF stöðva fyrir
radíóamatöra og býður níu mismunandi gerðir.
Nýjasta HF stöðin var markaðssett árið 2016. Það er
FT-891 sem er 100W bílstöð fyrir 160-10 metra, auk 6
metra. Hún er fyrirferðarminnsta 100W HF stöðin á
markaði og er stöðvarkassinn aðeins 5 cm á hæð, 15,5
cm djúpur og 21,8 cm á breidd. Framhliðin er
frátengjanleg þegar notaður er YSK-891
aukabúnaður frá Yaesu, en honum fylgja 6 metra
langir stýrikaplar. FT-891 er jafnframt ódýrasta 100W
HF+6M stöðin frá Yaesu og kostar 86 þúsund krónur
komin til landsins með öllum gjöldum.

LD-11 frá LNR, skemmtileg hönnun á QRP stöð.
FT-891 er fyrirferðarminnsta HF+6M 100W stöðin.

LNR Precision, Inc., var stofnað árið 2011 og er í
eigu Larry, AE4LD, sem býr yfir langri reynslu í
þróun og framleiðslu fjarskiptatækja. Fyrirtækið er
staðsett í Norður-Karólínu í Bandaríkjunum.
3.l QRPver Electronics
Minion Mini DC-3001 er nýjasta afurð QRPver í
Úkraínu. Þetta er 5-9W QRP stöð sem vinnur á 16010 metrum, á CW, SSB og stafrænum tegundum
útgeislunar. Þeir bjóða fleiri QRP stöðvar, m.a. eins
bands stöðvarnar QRPver-1 v-2 (fyrir stafrænar
tegundir útgeislunar) og QRPver-1 v3 (fyrir CW, SSB
og stafrænar tegundir úgeislunar).

Fyrirtækið tilkynnti í marsmánuði um uppfærslu á
FT-817ND sem er QRP stöð á HF, með 6 og 2
metrum, auk 70 sentímetrana. Nýja stöðin heitir FT818ND og er kom á markað í byrjun apríl. Breytingar
frá 817ND eru helstar, að uppgefið sendiafl er 6W (í
stað 5W), TXCO-9 krystalofninn er staðalbúnaður,
auk stærri hleðslurafhlöðu (1900 mAh). Breytingin úr
817 í 818 er sögð gerð vegna þess að íhlutir sem
notaðir voru í gömlu stöðina eru ekki lengur fáanlegir,
en tæpir tveir áratugir eru frá því 817 stöðin kom fyrst
á markað.
Yaesu býður jafnframt FT-857D sem er 100W á HF
og 6 metrum, 50W á 2 metrum og 20W á 70 cm. Þessi
stöð er ódýrust á markaði í flokki 100W HF-stöðva
sem jafnframt bjóða VHF og UHF böndin. Framhlið
er frátengjanleg þegar notaður er aukabúnaður frá
Yaesu (YSK-857), en honum fylgja 6 metra langir

Minion Mini DC-3001 er aðeins 3 cm (h) 10 cm (b) og 10,3 cm (d).

QRPver Electronics er ungt fyrirtæki frá árinnu
2014 og er í eigu nokkurra radíóamatöra í borginni
Odessa við Svartahafið í Úkraínu. Það er Yuriy,
UR5FYG, sem leiðir hópinn.
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FT-857D er vinsæl stöð á markaði frá árinu 2002.
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stýrikaplar. FT-857D kostar 102 þúsund krónur
komin til landsins með öllum gjöldum. FT-857 kom
fyrst á markað árið 2002.
Yaesu Musen Ltd., var stofnað árið 1959 í Tokyo af
Sako Hasegawa, JA1MP. Fyrirtækið átti í
rekstrarerfiðleikum um árabil, sérstaklega eftir
kaupin á Standard Radio Ltd., árið 1998. Fyrirtækin
voru í framhaldi sameinuð og nafninu breytt í Vertex
Standard Co., Ltd. Yaesu var síðan forðað frá
gjaldþroti 2008 þegar Motorola keypti 80% hlutafjár.
Um 4 ára skeið áttu fyrirtækin í sameiginlegum
rekstri (e. joint venture). Það fyrirkomulag var leyst
upp 2012 er nafni fyrirtækisins breytt á ný í Yaesu
Musen, Ltd.
3.n HF stöðvar frá Kína.
Framboð á stöðvum og búnaði fyrir radíóamatöra frá
Kína eykst ár frá ári. Fyrst voru í boði einfaldar og
ódýrar VHF og UHF handstöðvar, t.d. Baofeng og
Wouxun. Allra síðustu ár hefur úrval aukist, framleiðslan batnað (að gæðum) en verð haldist ódýrt.

Myndin er af Baofeng FX-9A sem vinnur á 160-10 metrum og
hefur 5-15W sendi á CW og SSB. Hún kostar um 65.000 krónur
komin til landsins.

Á netinu er fullyrt að eitthvað af þessari framleiðslu
séu eftirlíkingar af þekktum stöðvum frá stærri
framleiðendum, svo sem Elecraft. Ekki er lagt mat á
slíkar fullyrðingar hér. Hins vegar hefur þessi
„samkeppni“ frá Kína haft merkjanleg áhrif til
lækkunar á verði VHF/UHF handstöðva (frá „stóru“
framleiðendunum), en áhrif eru óveruleg á verð HF
stöðva.

Recent RS-918SSB mcHF vinnur á 160-10 metrum og er 5-15W á
CW, SSB og FM. Stöðin tekur ennfremur á móti á AM. Hún kostar
um 68.000 krónur komin til landsins.

Baofeng UV-3R Mk. II er dæmi um VHF/UHF stöð frá Kína sem
var vinsæl hérlendis um árabil. Ein slík ný stöð var t.d. gefin á
aðalfundi Í.R.A. 2012 þar sem dregið var úr seðlum með
kallmerkjum fundarmanna. Það var TF3G sem vann gripinn til
eignar. En þar sem Gísli átti fyrir 2 stöðvar sömu gerðar, bauðst
hann til að stöðin yrði aftur dregin út og þá kom hún í hlut TF3JA.

Árið 2014 markar nokkur tímamót, því þá fóru að
berast á markað samsettar QRP HF stöðvar fyrir
amatörböndin, en til þess tíma hafði mest borið á
einföldum ósamsettum HF stöðvum frá Kína. QRP
„Kínastöðvum“ hefur síðan fjölgað, og stöðvar allt
upp í 20W eru farnar að sjást. Tvennt hefur verið
einkennandi fyrir þessa framleiðslu. Það er, að
tilteknar gerðir HF stöðva eru oft í stuttan tíma á
markaði og uppfærsla í ný „módelnúmer“ er ör miðað
við það sem menn eiga að venjast. Bæta má við, að
það hefur frá upphafi verið einkennandi fyrir nánast
allar stöðvar og búnað fyrir radíóamatöra frá Kína að
eigendaupplýsingar hafa verið rýrar.
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Í þágu þessa verkefnis voru teknar saman
upplýsingar um nokkrar/helstu HF stöðvar á netinu
frá þremur kínverskum framleiðendum, Baofeng,
Recent og Xiegu. Inkaupsverð tækjanna er frá 359 til
680 dollarar (45 til 90.000 íslenskar krónur komnar til
landsins). Flutningur er ýmist ókeypis eða við mjög
hagstæðu verði (en eiginþyngd flestra stöðvanna er
tiltölulega lítilm 600-700 grömm). Stöðvarnar eru
einkum seldar á eBay, AliExpress og Amazon, en

Myndin er af Recent RS-928 sem vinnur á 160-10 metrum. Hún er
5-15W á CW, SSB og FM og tekur á móti á AM. 2200 mAh
hleðslurafhlaða fylgir. Hún kostar um 61.000 krónur komin til
landsins.
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5.1 Verð.
Það er gullin regla að kanna ætíð verð og helst hjá
fleiri en einum söluaðila í fleiru en einu landi. Gengi
gjaldmiðla er ekki síður mikilvægt. Oft eru í gangi
tilboð á heimasíðum fyrirtækjanna; gjarnan í
kringum hátíðir (t.d. jól). Í Bandaríkjunum er ekki
óalgengt að sjá þar fyrir utan sérstaka kaupauka sem
eru auglýstir frítt með stöðvunum. Það geta verið
aflgjafar, hljóðnemar eða „original“ aukahlutir fyrir
viðkomandi stöð. Það er reynsla höfundar að þessi
almennu tilboð gilda einnig til útflutnings, en ekki má
láta undir höfuð leggjast að fá það staðfest.
Myndin er af Xiegu X108G Outdoor. Hún vinnur á 160-10 metrum
á CW, SSB og AM. Sendir er allt að 20W. Uppfærð útgáfa er m.a.
búin 2.3 kHz kristalsíu og 500 Hz síu fyrir CW, auk 0,5 ppm
hitastýrðs kristalsveifluvaka. Verð er um 70 þúsund krónur komin
til Íslands með öllum gjöldum.

nýverið hefur MFJ fyrirtækið í Bandaríkjunum tekið
að sér dreifingu sumra merkja þar í landi.

4. Markaðurinn í heild
Í meðfylgjandi tveimur töflum er markaðurinn sýndur
heildrænt. Í töflu 1 er stöðvunum skipt í sex verðflokka miðað við verð á Íslandi:

5.2 Fá tilboð.
Þrátt fyrir að netið verði æ opnara og þægilegra í
notkun þá er því ekki að treysta að öll tilboð séu birt
viðstöðulaust á viðkomandi heimasíðum. Hér er
viðeigandi að hugsa eins og Kínverjar sem segja,
„Það kostar ekkert að spyrja“ og senda t.d. tölvupóst á
viðkomandi fyrirtæki og biðja um tilboð. Meta þarf
hvort heppilegra sé að hringja áður, sér í lagi hafi
maður séð tiltekna stöð auglýsta ódýrari annars
staðar. Það er reynsla höfundar að verð sé nánast
undantekningarlaust jafnað og jafnvel boðið hagstæðara ef vakin er athygli á lægra verði annarsstaðar.

(5) 500 þús. krónur til 1 milljónar króna.

Fyrirtækin svara tölvupóstum yfirleitt fljótt og vel,
enda alvanalegt að óskað sé tilboða. Stundum birta
fyrirtækin leiðbeiningar á heimasíðum til þarlendra
leyfishafa. Í flestum tilvikum getum við nýtt okkur
þessar leiðbeiningar og það sem í boði er, en ætíð er
heppilegt er að vera viss fá það staðfest.

(6) Yfir 1 milljón króna.

5.3 Flutningskostnaður.

Upplýsingar eru jafnframt veittar um um tíðnisvið,
mest sendiafl (eftir böndum), innkaupsverð í
erlendum gjaldeyri og um verð hér heima. Til viðbótar eru upplýsingar um fyrsta ár sem stöð kom á
markað.

Flutningskostnaður hefur áhrif á endanlegt verð þar
sem hann reiknast sem hluti af tollverði og ofan á það
leggst virðisaukaskattur. Þrennt hefur mest áhrif á
flutningskostnað: Þyngd vöru (þ.m.t. umbúðir), vegalengd (hvaðan vara er send) og flutningstími (hversu
mikið liggur á að fá vöruna heim). Stundum eru söluaðilar með hagkvæma samninga við tiltekna flutningsaðila og jafnvel kann að vera boðið val á milli tveggja
eða fleiri slíkra, auk mismunandi flutningsleiða.

(1) Undir 100 þúsund krónum.
(2) 100-200 þúsund krónur.
(3) 200-300 þúsund krónur.
(4) 300-500 þúsund krónur.

Í töflu 2 er sýnt yfirlit yfir HF stöðvar á markaði
eftir framleiðendum og er stöðvum raðað eftir verði.
Til glöggvunar eru birtar upplýsingar úr fyrri töflu um
tíðniyfirferð, mest sendiafl á bandi og verð hér heima.
Síðan bætast við upplýsingar um þyngd stöðvar og
einkunnargjöf á netsíðunni eHam.

5. KAUP ERLENDIS FRÁ
Í þessum kafla er farið yfir nokkur atriði er varða kaup
á fjarskiptastöð erlendis frá. Þessi atriði eru m.a.
innkaupsverð, flutningskostnaður, vátryggingar,
fyrirkomulag á greiðslum og fleira.
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5.4 Vátryggingar.
Margt getur gerst á flutningsleið. Það er reynsla
höfundar að í flestum tilvikum sé það þess virði að
vátryggja nýja stöð á leið til Íslands. Vátryggingar af
þessu tagi eru ekki dýrar og þær má kaupa hér heima.
Stundum er þess getið á reikningi að vátrygging sé
innifalin. Sjálfsagt er að spyrjast fyrir um skilmála ef
ástæða þykir.
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Tafla 1 HF stöðvar fyrir radíóamatöra, flokkaðar eftir verði í mars 2018 með öllum gjöldum á Íslandi.

Framleiðandi

Gerð/upplýsingar

Tíðnisvið/bönd/spenna

Sendiafl, W

$, £, €

Verð, kr.

Ár

Verð undir 100 þús. krónum
QRPver

DC-3001

HF (13.8VDC)

5-9W

$350

51.000

2018

Alinco

DX-SR8T

HF (13.8VDC)

100

$410

71.000

2009

Alinco

DX-SR9T

HF (13.8DC)

100

$500

75.000

2014

Icom

IC-718 DSP

HF (13.8VDC)

100

$580

86.000

1999

Yaesu

FT-891

HF+6m (13.8VDC)

100/100

$580

87.000

2016

Yaesu

FT-450D

HF+6m (13.8VDC)

100/100

£481

88.000

2007

Yaesu

FT-818

HF+6m/2m/70cm (13.8VDC)

6/6/6/6

£500

92.000

2018

HF+6m/2m/70cm (13.8VDC)

100/100/50/20

£575

102.000

2002

80-10m (13.8VDC/rafhlöður)

10

$750

108.000

2016
2008

100-200 þús. krónur
Yaesu

FT857D

Elecraft

KX2

Icom

IC-7200

HF+6m (13.8VDC)

100/100

$770

112.000

LNR Precision

LD-11

HF+6m (13.8VDC)

5+5

$795

115.000

2016

Icom

IC-7100

HF+6m/2m/70cm (13.8VDC)

100/100/50/35

$820

119.000

2012

Kenwood

TS-480SAT

HF+6m (13.8VDC)

100/100

$850

124.000

2003

AeroStream

CTX-10

80-10m (13.8VDC/rafhlöður)

10

$1000

141.000

2018

Yaesu

FTdx1200

HF+6m (13.8VDC)

100/100

£788

141.000

2013

Icom

IC-7300

HF+6m+4M (13.8VDC)

100/100/50

€890

146.000

2016

Kenwood

TS-480HX

HF+6m (13.8VDC)

200/100

$1100

157.000

2003

Elecraft

KX3-F

HF+6m/+(2m) 13.8VDC/rafhlöður

10

$1050

150.000

2011

Elad

FDM-DUO

HF+6m (13.8VDC)

5

€970

159.000

2013

Expert

SunSDR2 QRP

HF+6m (13.8VDC)

5/5

€990

166.000

2016

Yaesu

FT-991A

HF+6m (13.8VDC)

100/100

$1200

177.000

2016

HF+6m (13.8VDC)

100/100

$1380

203.000

2014

(án hljóðnema)

(án hljóðnema)

200-300 þús. krónur
Kenwood

TS-590SG

Kenwood

TS-2000

HF+6m+2m+70cm+(23cm)

100/100/100/50

$1400

205.000

2000

Yaesu

FTdx3000

HF+6m (13.8VDC)

100/100

$1580

226.000

2012

Kenwood

TS-590SG 70 HF

HF+6m (13.8VDC)

100/100

$1600

232.000

2017

Expert

SunSDR2 PRO

HF+6m/2m (13.8VDC)

15/7/7

€1590

264.000

2015

(13.8VDC)

300-500 þús. krónur
Icom

IC-9100 (13.8VDC)

HF+6m+2m+70cm+(23cm)

100/100/100/70(10) $2180

305.000

2010

Elecraft

K3S/10F (án hljóðnema)

HF+6m (13.8VDC)

10/10

$2300

312.000

2010

Expert

SunSDR2 Pro Wlan

HF+6m+2m (13.8VDC)

20/8

€2084

341.000

2014

Apache Labs

Anan-7000DLE (án hljóðnema)

HF+6m (13.8VDC)

100/100

$2995

404.000

2018

Elecraft

KS3/100F (án hljóðnema)

HF+6m (13.8VDC)

100/100

$2900

406.000

2007

Icom

IC-7610

HF+6m (13.8VDC)

100/100

€2850

440.000

2018

Yaesu

FTdx5000MP Limited

HF+6m (90-264VAC)

100/100

$3540

490.000

2009

500 þús. til 1 milljónar króna
Apache Labs

Anan-8000DLE (án hljóðnema)

HF+6m (13.8VDC)

200/200

$3995

544.000

2017

Kenwood

TS-990S

HF+6m (90-264VAC)

200/200

£4329

771.000

2012

Icom

IC-7700

HF+6m (85-265VAC)

200/200

$5900

790.000

2007

FlexRadio

6700

HF+6m (13.8VDC)

100/100

$7500

1.003.000

2013

Expert

SunSDR MB1

HF+6m+2m (100-240VAC)

100/50/50

€5590

1.009.000

2015

Yaesu

FTdx9000D

HF+6m

200/200

$8380

1.135.000

2005

Icom

IC-7851 (án hljóðnema)

HF+6m

200/200

£8333

1.470.000

2015

Hilberling

PT-8000A (án hljóðnema)

HF+6m+4m+2m

200/100/100/100

€11160

1.775.000

2014

Yfir 1 milljón króna
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Tafla 2 HF stöðvar fyrir radíóamatöra á markaði í mars 2018; yfirlit yfir framleiðendur.
Framleiðandi/gerð

Tíðnisvið/bönd

Sendiafl, W

Verð, kr.

þyngd, kg eHam

AEROSTREAM
CX-10

80-10m

10

141.000

0.9

n/a

ALINCO
DX-SR8T/E
DX-SR9T/E

160-10m
160-10m

100
100

71.000
75.000

4.1
4.1

4.5
3.9

APACHE LABS
Anan-7000DLE
Anan-8000DLE

160-10m+6m
160-10m+6m

100/100
200/200

404.000
544.000

5.0
12.0

5.0
5.0

ELAD
FM-DUO

160-10m+6m

5

159.000

1.2

4.8

ELECRAFT
KX2
KX3-F
K3S/10-F
K3S/100-F

80-10m
160-10m+6m
160-10m+6m
160-10m+6m

10
10
10
100

108.000
150.000
312.000
406.000

0.4
0.7
3.7
4.0

4.9
4.7
4.8
4.8

EXPERT
SunSDR2QRP
SunSDR2 PRO
SunSDR2PRO/WLAN
SunSDR MB1

160-10m+6m
160-10m+6m+2m
160-10m+6m+2m
160-10m+6m+2m

5/5
20/20/8
20/20/8
100/50/50

166.000
264.000
341.000
1.009.000

0.5
1.5
1.0
9.3

5.0
5.0
n/a
4.8

FLEXRADIO
Flex 6700

160-10m+6m

100/100

1.003.000

5.9

5.0

HILBERLING
PT-8000A-II

160-10m+6m+4M+2m

200/100/100

1.775.000

28.0

n/a

ICOM
IC-718-DSP
IC-7200
IC-7100
IC-7300
IC-9100
IC-7610
IC-7700
IC-7851

160-10m
160-10m+6m
160-10m+6m+4M+2m+70cm
160-10m+6m+4M
160-10m+6m+2m+70cm+(23cm)
160-10m+6m
160-10m+6m
160-10m+6m

100/100
100/100
100/100/50/50/35
100/100/50
100/100/100/75/(10)
100/100
200/200
200/200

86.000
112.000
119.000
146.000
305.000
440.000
790.000
1.470.000

3.8
5.5
2.8
4.2
11.0
8.5
23.0
23.5

4.6
4.8
4.3
4.8
4.2
4.6
4.5
4.9

KENWOOD
TS-480SAT
TS-480HX
TS-590SG
TS-2000
TS-590SG-70-HF
TS-990S

160-10m+6m
160-10m+6m
160-10m+6m
160-10m+6m+2m+70cm+(23cm)
160-10m+6m
160-10m+6m

100/100
200/100
100/100
100/100/100/50/(10)
100/100
200/200

124.000
157.000
203.000
205.000
232.000
771.000

3.7
3.7
7.4
7.8
7.4
24.5

4.8
4.8
4.9
n/a
4.7

LNR PRECISION
LD-11

160-10m+6m

5/5

115.000

0.6

5.0

QRPver
DC-3001

160-10m

5-9

51.000

0.4

n/a

YAESU
FT-891
FT-450D
FT-818
FT-857D
FT-991A
FTdx1200
FTdx3000
FTdx5000MP LTD
FTdx9000D

160-10m+6m
160-10m+6m
160-10m+6m+2m+70cm
160-10m+6m+2m+70cm
160-10m+6m+2m+70cm
160-10m+6m
160-10m+6m
160-10m+6m
160-10m+6m

100/100
100/100
6/6/6/6
100/100/50/20
100/100
100/100/50/20
100/100/50/50
100/100
100/100

87.000
88.000
92.000
104.000
177.000
141.000
226.000
490.000
1.135.000

1.9
3.6
0.9
2.1
4.3
9.5
10.0
21.0
30.0

4.4
4.6
n/a
4.5
4.1
4.6
4.7
4.7
5.0
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5.5 Greiðslur.

6. AÐ LOKUM

Miðlungsdýrar HF amatörstöðvar kosta í dag um 300
þúsund krónur (á innkaupsverði). Hafa þarf í huga að
kostnaður er mishár við að koma greiðslu erlendis.
Mismunur á almennu gengi og kortagengi getur til
dæmis verið á bilinu 2-4%. PayPal getur líka verið
kostnaðarsamur ef greiðandi er látinn bera
yfirfærslukostnað. Því er mælt með að menn athugi
með kaup á svokallaðri beinni bankayfirfærslu. Hún
er í boði í öllum bönkum sem veita leiðbeiningar.
Reikna má með að kostnaður vegna yfirfærslu fyrir
fjárhæð af þessari stærðargráðu geti verið öðru hvoru
megin við 1 þúsund krónur.

Radíóamatörar þurfa nánast undantekningarlaust að
panta stöðvar og búnað erlendis frá þar sem hérlendis
eru ekki starfræktar sérverslanir fyrir áhugamálið
vegna smæðar markaðarins4.

5.6 Önnur atriði.
Nokkur atriði sem vert er að hafa í huga við kaup á HF
stöð erlendis frá.
(1) Þótt freistandi sé að hringja beint í söluaðila
erlendis og ræða málin í síma og panta strax, er
mælt með að nota tölvupóst til staðfestingar á
meginþáttum viðskipta.
(2) Skrá hjá sér nöfn starfsmanns/starfsfólks sem haft
er samband við og varðveita tölvupósta.
(3) Greiða kaupverð með beinni bankayfirfærslu
(nema e.t.v. allra ódýrustu stöðvar).
(4) Tæki til nota hjá radíóamatörum þurfa ekki að
vera CE-merkt hér á landi.
(5) Varðveita öll skjöl vegna viðskipta. Stundum
getur þurft á þeim að halda síðar, t.d. ef senda þarf
stöð út vegna ábyrgðarviðgerðar eða viðgerðar.
(6) Varðveita umbúðir (kassa). Það er mjög til
þæginda ef senda þarf stöð utan t.d. vegna
viðgerðar eða til að skila.
(7) Í öllum tilvikum. Spyrja spurninga frekar strax,
jafnvel þegar minnsta ástæða er til – í stað þess að
giska á hlutina.
(8) Spyrja íslenska leyfishafa ráða sem hafa reynslu af
innflutningi. Flestir taka slíkri málaleitan vel og
eru hjálpsamir.

Fyrir kemur, að mönnum líkar ekki stöð sem pöntuð
hefur verið erlendis frá og er komin til landsins.
Stundum má leysa málið með því að bjóða hana til
sölu og selja innanlands. Og jafnvel getur verið kostur
að selja hana til útlanda á netinu (ebay). Þriðji möguleikinn er hreinlega að senda gripinn aftur út og skila
til fyrirtækis sem keypt var af. Því fylgir nokkur
fyrirhöfn og kostnaður, en það er vissulega hægt.
Höfundur hefur sjálfur skilað stöð sem pöntuð var
erlendis frá og honum líkaði ekki þegar heim var
komin.
Best er náttúrlega að losna við fyrirhöfn af þessu
tagi. Sumir gera það þannig að kíkja við í verslun
(verslanir) fyrir radíóamatöra þegar þeir eru á ferð
erlendis og skoða úrvalið. Sumir ganga jafnvel frá
kaupum undir slíkum kringumstæðum og flytja nýja
stöð með sér heim. Ef slíkt er ekki inni í myndinni, er
bráðupplagt að setja sig í samband við íslenskan
leyfishafa sem á stöð sem menn hafa áhuga á. Það er
nefnilega ótrúlegt hve fljótt maður áttar sig á hvort
tiltekin stöð kemur til greina eða ekki. Það er reynsla
höfundar að langflestir leyfishafar taka vel í slík
erindi.
Með ósk um gott gengi, 73 de TF3JB.

Aftanmálsgreinar
1 CQ TF: 4. tbl. 2012; 1. tbl. 2011; 4.tbl. 2009; 4. tbl.

2008 og 3. tbl. 2007.
2 Stöðvar þurfa að vera á markaði eða að staðfest sé að þær

verði markaðssettar á árinu og við hvaða verði.
3 Undantekning eru Icom IC-7300 og IC-7610 en FAJ í

Garðabæ hefur söluumboð fyrir Icom hér á landi.
4 Hér ber þó að tiltaka fyrirtækið FAJ ehf. í Garðabæ sem

hefur söluumboð á Íslandi fyrir Icom.
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Einfalt loftnet á 160 metrum
Jónas Bjarnason, TF3JB
Minnkandi sólblettavirkni (einkum frá 2014) hefur
opnað fyrir DX á lægri böndunum, 80 og 160
metrum. Vísindamenn greinir reyndar á um hvort
botninum á núverandi sólblettalotu (númer 24) sé náð
eða hvort hann verði á næsta ári, eða jafnvel 2020. Í
dag er því raunveruleikinn sá að það er tiltölulega
auðvelt að hafa sambönd á 160 metrum yfir lengri
vegalengdir og líklegt að skilyrðin muni halda áfram
að batna.
Þrátt fyrir að hafa verið leyfishafi í nokkurn tíma
(44 ár) hefur undirritaður lítið sem ekkert verið virkur
á bandinu. Til afsökunar má reyndar til telja við
fengum ekki heimild til notkunar á 160 metrum fyrr
en með tilkomu reglugerðarinnar 1986 (eftir því sem
ég best man). Léleg afsökum myndu sumir segja þar
sem ég var búsettur í Borgarfirði í nær tvo áratugi (til
2013) þar sem aðstæður til uppsetningar á loftnetum
voru góðar. Endrum og eins hafði ég þó áform um
slíkt, en lítið varð úr framkvæmdum á 160 metrum þar
sem efri böndin voru mjög góð á þeim tíma.
Nú er öldin önnur, 160 metrarnir hafa lifnað en þá er
undirritaður fluttur í bæinn og býr við þær aðstæður
að QTH veitir takmarkaða möguleika til
loftnetauppsetningar. Við það bætist, að áhugi er nú
fyrir hendi (sem ekki var áður) að kynnast bandinu,
auk þess sem ný tegund stafrænnar útgeislunar (FT8)
er spennandi þar sem hún gerir DX sambönd möguleg
við mun lakari skilyrði heldur en áður var, t.d. á morsi
og tali.

Mér fannst þessi formáli nauðsynlegur til að skýra
áhuga minn á „uppskrift“ að einföldu loftneti fyrir
160 metrana sem ég fann á netinu, sér í lagi ef það
gæti orðið öðrum til aðstoðar sem eru í svipaðri stöðu.
Loftnetið sem um ræðir er nefnt „A Practical
Antenna for 160 Meters“ og er höfundur þess
G3YCC. Um er að ræða 42,7 metra langan fjölþættan
einangraðan vír (þ.e. kvartbylgju á 160 metrum).
Helmingur hans, 21,3 metrar eru vafnir á 1,66 metra
langt glertrefjarör. Mælt er með að bil á milli vafninga
sé haft ca. 1,3 sentímetrar (sbr. mynd).
Höfundur notaði glertrefjarör, 38 mm að þvermáli,
en hann segir að allt eins megi nota PVC rör. Gæta
þarf þess að vindingum á spólunni sé þokkalega vel
jafnað (sbr. mynd) og að þeir séu fastir á rörinu. Þeim
má t.d. festa með því að vinda plastlímband þétt yfir
þá. 21,3 metra langur vírinn, frá toppi rörsins er síðan
látinn halla í átt til jarðar (eða í átt til einhverrar
annarrar festingar) þar sem honum er fest.
G3YCC segist hafa fest spóluna á fyrirliggjandi
turneiningu í garðinum heima hjá sér á móti tveimur
43 metra löngum radíölum. Undirritaður hefur hins
vegar í hyggju að festa PVC rörið á þakbrún og fæða á
móti bárujárnsþakinu á húsinu. Ég geri ráð fyrir að
hallinn á loftnetsvírnum verði minni heldur en hjá
höfundi, en ég hef ekki miklar áhyggjur af því (þótt
hallinn muni líklega hafa áhrif á sýndarviðnám í
fæðipunkti). Höfundurinn lýsir því, að það sé auðvelt
að eigintíðnistilla netið með því að stytta (eða lengja)
loftnetsvírinn. Hann mælir með að fæða loftnetið
beint með 50 Ohm‘a kóaxi.
G3YCC greinir frá því að reikna megi með ca. 30
kHz bandbreidd sitt hvoru megin við eigintíðni, sem
er harla gott. Hann segir jafnframt að sér virðist sem
hann fái bæði lóðrétta og lágrétta útgeislun miðað við
þær DX stöðvar sem hann hefur haft sambönd við.
Loks mælir hann með að nota loftnetsgreini. Sjálfur
hafi hann notað MFJ-259 sem hafi komið vel út við
þetta loftnet sem og í annarri loftnetavinnu.

CQ TF apríl 2018

28

Aðalfundur 2018

Hér á eftir eru birt gögn frá aðalfundi ÍRA 2018, sem
haldinn var 15. mars. Þessi gögn eru:
• Drög að fundargerð aðalfundar ÍRA árið 2018,
eftir Andrés Þórarinsson, TF3AM, fundarritara;
• Skýrsla formanns, Jóns Þ. Jónssonar, TF3JA, um
starfsemi félagsins;
• Skýrsla formanns prófnefndar, Vilhjálms Þ.
Kjartanssonar, TF3DX; og
• Kynning ársreiknings félagssjóðs fyrir starfsárið
2017, Einar Kjartansson, TF3EK, gjaldkeri.

Í 23. gr. félagslaga segir: „Fundargerð aðalfundar skal
birta í fyrsta CQ TF eftir aðalfund. Berist ekki athugasemdir við hana frá neinum er sat fundinn innan 6
mánaða frá birtingu telst fundargerðin rétt, annars
skulu athugasemdir kynntar með fundarboði næsta
aðalfundar og úrskurðar sá aðalfundur með einfaldri
atkvæðagreiðslu um það hvort fundargerð skuli
breytt“.

Stuttbylgjuhlustarar
Áður birt í 1. tbl. CQ TF 1981.
Mikilvægt er fyrir hlustara að gæta að því að þau
kort sem þeir fá frá radíóamatörum séu útfyllt með
þeim lágmarksupplýsingum sem krafist er t.d. fyrir
hin ýmsu viðurkenningarskjöl. Kröfur ISWL
(www.iswl.org.uk/) í þessum efnum eru hliðstæðar
kröfum landsfélaga radíóamatöra um allan heim. Í
fyrsta lagi, er nauðsynlegt að kallmerki amatörstöðvarinnar sé prentað (skrifað) á kortið. Í öðru
lagi, dagsetning, ár, tími dags, tíðnisvið (eða bylgjulengd/band) ásamt tegund útgeislunar. Í þriðja lagi,
krefjast flest skjöl þess að getið sé um stöðina sem
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amatörinn var í sambandi við, t.d. WKD 9K2DR. Í
fjórða lagi, á hlustmerkið að koma fram eða nafn. Í
fimmta lagi, er æskilegt að amatörinn geti þess að
hann staðfesti, að hann hafi athugað sambandið í
dagbókinni og upplýsingar séu réttar. Oft er notað
“Rprt checks with log”. Þegar þessi fimm atriði eru í
lagi, rennur kortið gjarnan í gegnum athugun
erlendis og viðurkenningarskjalið berst fljótlega.
Þar til næst, góðan DX og 73 de TF3JB.
(Stytt og uppfært að hluta í apríl 2018).
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Gögn frá aðalfundi ÍRA 2018:
Fundargerð aðalfundar
Andrés Þórarinsson TF3AM, fundarritari
Aðalfundur ÍRA fimmtudaginn 15. mars 2018 í húsakynnum Taflfélags Rvk, Faxafeni 12, Rvk.
Fundurinn hófst á auglýsum tíma kl. 20. Dagskrá
varð þannig: Formaður, TF3JA, setti fundinn og
minntist í upphafi látinna félaga, þeirra Málfríðar
Haraldsdóttur TF3FH og Ægis Bessasonar TF3CB
sem kvöddu á árinu 2017. Formaður bað fundarmenn
að heiðra minningu þeirra með því að rísa úr sætum.
Tölusettir liðir hér fyrir neðan visa til tölusettra liða í
lögum um dagskrá aðalfundar.
1) Kosinn fundarstjóri: Tillaga formanns TF3JA um
Harald Þórðarson TF8HP sem fundarstjóra var samþykkt með lófataki. TF8HP tók við fundarstjórn.
2) Kosinn fundarritari: Tillaga fundarstjóra um
TF3AM sem fundarritara var samþykkt.
3) Könnuð umboð: Þessi umboð komu fram:
TF3GB fyrir TF1GW, TF8HP fyrir TF3AO, TF3PW
fyrir TF3OM, TF3VS fyrir TF3VB, TF3Y fyrir
TF5B. Fundarstjóri sagði fundinn löglega boðaðan.
4) Athugasemdir við fundargerð síðasta aðalfundar,
ef einhverjar hafa borist, ræddar og bornar undir
atkvæði: TF3VS gerði þá athugasemd að í fundargerð síðasta aðalfundar var sagt að fylgiskjöl hefðu
fylgt en það væri ekki rétt. Fundarstjóri beinir því til
stjórnar að laga þetta. Fundargerð samþykkt með
handauppréttingu.
5) Formaður gefur skýrslu um starfsemi félagsins:
Formaður fór víða í frásögn sinni. Helstu verkefni
stjórnar á árinu voru vegna aðstöðu og félagsstöðvarinnar,
amatörnámskeiða,
hefðbundinna
keppna og atburða tengda félaginu, VHF-leikar og
Vitahelgin, samskipti innan alþjóðasamfélags
amatöra. Stjórnarmenn voru mismunandi virkir hver
í sínum þætti; þeir TF3EK og TF3EO í SOTA,
TF8KY í VHF leikum, TF3EK í útileikum, TF3DC sá
um að halda stöð félagsins í loftinu og TF3MH sá um
QSL-stofu. Stjórnin hélt stjórnarfundi reglulega.
Húsnæðismál tóku talsverðan tíma stjórnar því
húseigandinn, Reykjavíkurborg, hefur tilkynnt að
CQ TF apríl 2018

húsin verði rifin, en þrátt fyrir málaleitan þess efnis
hafi ekki fundist annað húsnæði. Keypt var ný ICOM
IC-7610 stöð og hún sett upp og eru nú tvær stöðvar
tilbúnar til notkunnar en áður hafði ICOM IC-7300
verið keypt og sett upp. TF3T hefur komið með góðar
tillögur um endurbætur í sjakknum til að bæta
keppnisaðstöðu. Mörg fræðsluerindi voru haldin sl
ár. Tvö amatörnámskeið voru haldin með góðum
árangri. Aldrei hafa jafn margir verið teknir inn í
hreyfinguna eins og sl. 2 ár. Stjórn hefur beitt sér fyrir
því að þeir sem eigi erfitt með próftöku með almennum hætti fái tækifæri til munnlegs og eða verklegs
prófs. Enn er óskipað í sæti ritstjóra CQ-TF. Heimasíða ÍRA er nú hýst endurgjaldslaust hjá Sensa og
TF3WZ annaðist það mikla verkefni að flytja efni
gömlu vefsíðu félagsins yfir á þá nýju og endurbæta.
TF8KY skrifaði litla heimasíðu til að einfalda VHF
keppendum að skrá niður sambönd. TF3EK bætti við
og uppfærði með svipuðum hætti skráningakerfi útileikanna. Formaður sótti þrjá atburði erlendis, að
mestu á eigin kostnað: TtT (Train the trainers),
NRAU fund og IARU ráðstefnu. Hugmynd um að
Ísland yrði gestgjafi fundar IARU gekk ekki eftir þar
sem ÍRA vildi ekki á eigin spýtur takast á hendur þær
fjárhagsábirgðir sem slíkur fundur krefst. Reglugerðarbreyting á kallmerkjum var gerð, hún hafði
verið í umræðunni og kynnt á fundum, PFS tók vel í
tillögur ÍRA og breytinginn er tímabær og fylgir
þróun nágrannalanda okkar. Formaður vitnaði einnig
í minnispunkta stjórnarmannanna TF8KY og TF3EK.
Í fylgiskjali 1 er skýrsla formanns og minnispunktarnir, alls 5 bls. Formaður endaði skýrslu sína með því
að bjóða sig til áframhaldandi setu sem formaður ÍRA
því það sé margt sem hann vilji koma lengra.
Umræður um skýrslu formanns: TF3VS stóð strax
upp og sagði sér finnast dapurlegt hvernig félaginu
væri stjórnað um þessar mundir, farið leynt og dult
með ákvarðanir, stórar ákvarðanir væru teknar en
engir fundir og engar fundargerðir aðgengilegar því
þær væru óaðgengilegar á netinu. Hann gagnrýndi að
formaður hefði sagt að samþykkt væri um kallmerki
því hið rétta væri að þessu máli hefði verið vísað til
stjórnar en ekki til samþykktar. Hann minnti á
umræðu um 1 stafs kallmerki og að það væri til
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samþykkt félagsins um þetta efni sem er í gildi.
TF3EK sagði TF3VS hafa rangt fyrir sér: það sem
fór í reglugerð var orðrétt það sem rætt var og samþykkt á félagsfundum, einnig á fundi í janúar og að
ábending frá TF3VS hafi farið þar inn. Það var mikið
samráð allan tímann, bæði fyrir og eftir reglugerðina.
TF3T Benni þakkar stjórn fyrir vel unnin störf.
Umræðu um störf stjórnar lokið.
Fundarstjóri kannar undirtektir og segir skýrslu
stjórnar samþykkta.
6. Aðrir embættismenn gefa skýrslu um starfsemi
sinna embætta:
Prófnefnd: TF3DX flutti skýrslu formanns nefndarinnar, framsaga hans var í nokkrum liðum og tók 20
mínútur í lestri. Skýrslan skiptist svo í stórum
dráttum:
1) Um störf prófnefndar, 2) Endurteknar ráðleggingar prófnefndar til stjórnar um að undirbúa fyrirhugaða
reglugerðarbreytingu
vandlega,
3)
Fordæmalaus afskipti formanns af störfum prófnefndar og 4) Mótmæli prófanefndar við afskiptum
stjórnar af mannavali til prófanefnd án nokkurrar
ástæðu. Sjá skýrslu Prófnefndar í fylgiskjali 2, alls 3
bls.
Fundarstjóra þykir TF3DX hafa uppi stórar ávirðingar á formann. Nokkrar umræður. Meðal annars:
Fundarstjóri: Í minni stjórnartíð var amatör sem var
lesblindur aðstoðaður þannig að hann gæti farið í
munnlegt próf og prófnefnd ekki spurð álits (né
aðrir).
Formaður hafnar því að hafa lagt til að einhverjir
fengju próf án þess að hafa fyrir því. Línan hefur sú
verið að fá sem flesta til að ná amatörprófi og að verða
góðir amatörar.
TF3EK: Mannabreyting í prófnefnd var gerð til að
styrkja hana.
TF3Y tók til máls í tenglum við breytingar á skipan
í prófnefnd. Sagði hann að þar hefði hann heimildir
fyrir því innan úr stjórn að brottvísun TF3KB úr
nefndinni tengdist umsögn hans til samgönguráðuneytisins um síðustu reglugerðarbreytingu. TF3Y
sagðist nýverið hafa séð umsögn TF3KB og að hans
mati væri ekkert í henni sem gæfi tilefni til slíkra
viðbragða af hálfu stjórnar félagsins. Benda mætti á
að stjórn hefði kynnt á heimasíðu ÍRA að ráðuneytið
hefði óskað eftir umsögnum og með því hvatt menn til
að senda inn slíkar umsagnir. Segja mætti að brottvísun TF3KB úr prófnefnd fæli í sér skoðanakúgun.
CQ TF apríl 2018

Ákvæði í félagslögum væri greinilega til þess ætlað
að stuðla að festu í skipan prófnefndar og draga úr
mannabreytingum.
Þá væru lagaákvæði um prófnefnd þess eðlis að hún
sé til hliðar við stjórn en heyrði ekki undir stjórn
varðandi þau mál sem henni væru falin lögunum
samkvæmt.
Fundarstjóri: Mitt mat er að stjórn komi að því
hverjir sitji í prófanefnd og þar er gerð krafa um að
þeir séu valinkunnir amatörar og hafi meiri þekkingu
en Pétur og Páll. Þannig ræður stjórn yfir prófnefnd
og skipar hana en skiptir sér ekki af störfum hennar á
annan hátt en að gera kröfu um að nefndarmenn vinni
störf sín af heilindum.
QSL manager, TF3MH: Minna af kortum er sent utan
nú, 8kg minna sent nú en í fyrra, ca 100 staðir sem
sent er til, ívið minni pakkar sendir nema á aðalstaðinn. Verðið óbreytt og verður þannig.
Fundarstjóri þakkar TF3MH fyrir ómetanlega
þjónustu.
Fjaraðgangsnefndin, TF3Y: Engar fréttir.
EMC nefndin, TF3Y í fjarveru formanns TF3UA:
Þörfin er brýn og vaxandi en vandamálið snúist við
því nú trufla aðrir viðtöku amatöra þannig að ekkert
heyrist.
Kaffihlé. Veitingar voru með ágætum og lögðust
félagsmenn í spjall um gamalt og nýtt.
7. Gjaldkeri leggur fram reikninga félagsins til samþykktar: TF3EK kynnti reikninga félagsins. Tekjur
eru félagsgjöld og námskeiðsgjöld. Útgjöld voru
vegna tækjakaupa, félagsstarfs og ferða en einhverjir
styrkir koma e.t.v. á móti ferðakostnaði.
Spurningar til gjaldkera: Engar.
Reikningar samþykktir samhljóða.
8. Lagabreytingar. Engar lagabreytingar liggja fyrir
fundinum.
9. Stjórnarkjör. Umboð gildir ekki til greiðslu
atkvæða í stjórnarkjöri. Í stjórn voru þessir:
Formaður: Jón Þ. Jónsson, formaður - TF3JA
Varaformaður: Óskar Sverrisson - TF3DC
Ritari: Ölvir S. Sveinsson - TF3WZ
Gjaldkeri: Einar Kjartansson - TF3EK
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Meðstjórnandi: Jóhannes Hermannsson - TF3NE
Varamaður: Hrafnkell Sigurðsson - TF8KY
Varamaður: Egill Ibsen - TF3EO
Kjör fór þannig:
a) Formaður til eins árs: TF3JB 17 atkvæði,
TF3JA 16 atkvæði. TF3JB er því réttkjörinn formaður ÍRA til eins árs.
b) 2 stjórnarmenn til 2ja ára: TF3DC og TF2LL,
samþykkt með lófataki.
c) 2 varamenn til eins árs: TF3UA og TF2EQ,
samþykkt með lófataki.
Aðrir stjórnarmenn, kjörnir 2017 til 2ja ára, eru
TF3EK og TF3NE.
10. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga og
eins til vara:
Skoðunarmenn reikninga: TF3Y og TF3HK, samþykkt með lófataki. Varaskoðunarmaður: TF3VS
býður sig fram, samþykkt með lófataki
11. Ákvörðun árgjalds: Stjórnin leggur til óbreytt
árgjald. Samþykkt með lófataki.
12. Önnur mál:
Tillögur til ályktunar á aðalfundi ÍRA 2018.
Tillaga TF3HM til ályktunar: „Aðalfundur ÍRA 2018
lýsir trausti á þeim vinnubrögðum sem prófnefnd
hefur viðhaft í störfum sínum“.
Samþykkt samhljóða.
Tillaga TF3HM til ályktunar: „Það skorti málefnaleg rök fyrir því að víkja Kristjáni Benediktssyni,
TF3KB, úr prófnefnd 31. desember 2017. Aðalfundur
ÍRA afturkallar þá ákvörðun“.
Andmæli heyrðust frá nokkrum fundarmönnum og
var því borið við að aðalfundur ætti ekki að skipta sér
af störfum stjórnar. Að því búnu var borin upp frávísunartillaga á ályktunina. Fundarstjóri lýsti yfir að
hann teldi frávísunartillöguna ganga lengra og hefði
hún því forgang.
Síðan vísaði hann bæði tillögunni og frávísunartillögunni af dagskrá og hafnaði því að láta greiða um
þær atkvæði.

Fundarstjóri sleit fundi kl. 23 og sátu nokkrir eftir og
spjölluðu og höfðu gaman.
Fundargerð ritaði TF3AM
Skv. nafnalista sem gekk á milli sóttu þessir
aðalfundinn, alls 33 félagsmenn:
Andrés Þórarinsson
Ari Þórólfur Jóhannesson
Benedikt Sveinsson
Bernhard Svavarsson
Bjarni Sverrisson
Björn Þór Hrafnkelsson
Einar Kjartansson
Elín Sigurðardóttir
Erling Guðnason
Georg Kulp
Georg Magnússon
Guðmundur Ingi Hjálmtýsson
Guðrún Hannesdóttir
Haraldur Þórðarson
Haukur Konráðsson
Hrafnkell Sigurðsson
Hörður Mar Tómasson
Jón Björnsson
Jón Gunnar Harðarson
Jón Ingvar Óskarsson
Jón Ólafsson
Jón Þóroddur Jónsson
Jónas Bjarnason
Kristinn Andersen
Mathías Hagvaag
Óskar Sverrisson
Sveinn Goði Sveinsson
Vala Dröfn Hauksdóttir
Vilhelm Sigurðsson
Vilhjálmur Sigurjónsson
Vilhjálmur Þór Kjartansson
Yngvi Harðarson
Þórður Adolfsson

Fylgiskjöl með þessarri fundargerð:
Fylgiskjal 1: Skýrsla stjórnar.
Fylgiskjal 2: Skýrsla formanns prófnefndar.
Fylgiskjal 3: Ársreikningur.

TF3AM þakkar fráfarandi formanni og stjórn gott
starf.
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TF3AM
TF1A
TF3T
TF3BS
TF3GB
TF8TY
TF3EK
TF2EQ
TF3EE
TF3GZ
TF2LL
TF3IG
TF3GD
TF8HP
TF3HK
TF8KY
TF3HM
TF3PW
TF3PPN
TF1JI
TF3WJ
TF3JA
TF3JB
TF3KX
TF3MH
TF3DC
TF3ID
TF3VD
TF3AWS
TF3VS
TF3DX
TF3Y
TF3DT
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Gögn frá aðalfundi ÍRA 2018:
Skýrsla um starfsemi ÍRA 2017-2018
Jón Þ. Jónsson, TF3JA, formaður.

1. Inngangur
Helstu verkefni stjórnar voru á árinu vegna aðstöðu
og félagsstöðvarinnar, amatörnámskeiða, hefðbundinna keppna og atburða tengdum félaginu.
Leikar og Vitahelgi og samskipti innan alþjóðasamfélags radíóamatöra. Stjórnarmenn voru mismunandi virkir hver í sínum þætti, þeir TF3EK og
TF3EO í SOTA, TF8KY í VHF leikunum, TF3EK í
útileikunum, TF3DC sá um að halda stöð félagsins í
loftinu og Matti sá um QSL stofu.

2. Stjórn
Stjórnarmenn í stjórn ÍRA eru eftirfarandi:
Formaður: Jón Þ. Jónsson, TF3JA.

Er þessi stöð stór og mikil uppfærsla fyrir búnað
félagsins. Þó spurning um húsnæði sé í lausu lofti var
ákveðið að fara að horfa til uppfærslu á loftnetsbúnaði. Og þá búnað il að auðvelda þátttöku í
keppnum. Benni, TF3T, hefur komið með góðar
tillögur um hvernig uppfæra megi búnað í sjakknum,
þá sérstaklega með það að leiðarljósi að auðvelda
keppnir og einnig varðandi almennt öryggi og til
einföldunar á notkun á þeim búnaði sem þarna er til
staðar. Yngvi, TF3Y, kom og hélt erindi hjá okkur um
uppbyggingu tveggja sæta keppnisstöðvar og er áhugi
á að fá tilboð í búnaðinn og leggja síðan tillögu fyrir
félagsfund um kaup ásamt því að fjalla um
stefnumótun félagsins fyrir félagsstöðina.

Varaformaður: Óskar Sverrisson, TF3DC.

4. Fyrirlestrar

Ritari: Ölvir S. Sveinsson, TF3WZ.

Mörg fræðsluerindi hafa verið haldin undanfarið ár,
kynningar á búnaði. Allt frá talstöðvum yfir í
gervihnetti. Sjá nánar heimasíðu ÍRA.

Gjaldkeri: Einar Kjartansson, TF3EK.
Meðstjórnandi: Jóhannes Hermannsson, TF3NE.
Varamaður: Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY.
Varamaður: Egill Ibsen, TF3EO.
Stjórn ÍRA hefur haldið stjórnarfundi reglulega.

3. Félagsaðstaðan
Okkur í stjórn ÍRA langaði til að gera mikið fyrir
félagið og voru á síðasta aðalfundi ræddir ýmsir
möguleikar. Því miður vitum við ekki enn hvað
Reykjavíkurborg ætlar að gera með núverandi húsnæði. Á fundi með embættismönnum Reykjavíkurborgar kom fram að núverandi húsnæði ætti að rífa á
næstu 1-2 árum. Þessar upplýsingar urðu til þess að
vindur fór úr mönnum sem höfðu áhuga á að vinna
við aðstöðu félagsins.
Nú er staðan sú að allt er í lausu lofti. Kosningar
handan við hornið og allt opið. Við sjáum ekki fyrir
okkur að við munum fara héðan á næstunni og virðist
sú framsetning sem kom fram hér á undan, um að
þetta hús yrði rifið, ekki standast skoðun. Nú hefur
liðið í rúmt hálft ár fyrirspurn um hvað muni í raun
gerast hér á þessu svæði frá okkur til Reykjavíkurborgar.
Nú nýlega keypti félagið nýja stöð, Icom IC-7610.
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5. Námskeið
Tvö námskeið voru haldin á árinu með góðum
árangri. Og má segja að gríðarlegur árangur hafi náðst
í fjölgun amatöra á Íslandi. Aldrei hafa fleiri amatörar
verið teknir inn í hreyfinguna eins og á síðustu
tveimur árum. Þetta er fjölgun sem nemur rúmlega 28
á ári. Ef síðustu 70 ár eru tekin til viðmiðunar er
meðaltalið rúmlega 6 á ári.
Gríðarleg vinna var lögð í að keyra námskeiðin
áfram. Dæmabók var tekin saman og æfingakennsla
var hert. Kennarar buðu nemendum heim til sín í
aukatíma sem og sóttir voru aukatímar um kvöld og
helgar umfram almenna kennslu. Þetta starf skilaði
sér í aukinni þekkingu nemana.
Nefna má að morsnámskeið er núna í gangi og hefur
fengið góðar viðtökur. Mikið óeigingjarnt starf
kennara hefur verið lagt af hendi og vill stjórn ÍRA
koma á framfæri sérstöku þakklæti til allra sem lagt
hafa hönd á plóg.
5.1 Aðstoð við námskeið
Stjórn hefur beitt sér fyrir því að þeir sem eiga erfitt
með próftöku með almennum hætti fái tækifæri til
munnlegs og/eða jafnvel verklegs prófs. Miill árangur
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hefur náðst í þessu starfi og hefur viðhorf breyst hvað
þetta varðar og eru menn nú almennt tilbúnir að taka
aðstæður próftaka til geina þegar kemur að próftöku.
Það má taka fram að mikil umræða átti sér stað um
amatörheiminn um þetta málefni. Ekki er hægt að
segja að sérstök niðurstaða hafi náðst en mönnum er
fyllilega ljóst að í nútíma samfélagi þarf að taka tillit á
víðari grundvelli hvað þessi mál varðar heldur en
hefðir fyrri ára hafa takmarkað.

6. Útgáfumál
Gerðar hafa verið nokkrar tilraunir til að fá ritstjóra
fyrir CQ TF tímarit en gengið illa. Á meðan ekki er
gefið út blað hefur vefur ÍRA, www.ira.is gengt
hlutverki CQ TF. Ný heimasíða félagsins fór í loftið
ekki fyrir löngu og hefur hún mikið verið uppfærð af
efni síðustu misseri. Þar má meðal annars finna
fræðigreinar, myndir, fréttir og fleira tengt
radíóaamatörstarfinu.
ÍRA og Sensa gerðu með sér samning um hýsingu á
heimasíðu félagsins. Sensa hf., er mjög virt fyrirtæki í
tæknigeiranum og er í eigu Símans. Hjá Sensa vinna
um 140 manns. Sensa hýsir síðuna ókeypis fyrir ÍRA
og veitir einnig grunnaðstoð endurgjaldslaust. Síðan
er afrituð og hýst í öruggu umhverfi.
TF3WZ tók aðsér það stóra verkefni að flytja efni
frá gömlu síðunni yfir á þá nýju. Er því verki svo til
lokið, en samkvæmt TF3WZ leynast víst einhverjar
slæður hér og þar.
Stjórn ÍRA vill koma á framfæri þakklæti til allra
sem komu að rekstri og umsjón gömlu síðu ÍRA sem
og til þeirra sem hjálpað hafa við þessa nýju síðu.

7. Keppnir
VHF leikar og útileikar voru haldnir núna á árinu við
góðar undirtektir og tók mikill fjöldi þátt.
TF8KY tók að sér að skrifa litla heimasíðu til að
auðvelda keppendum að skrá niður sambönd í VHF
leikunum. Má með sanni segja að þetta hafi komið vel
út. Menn fylgdust með gangi mála í rauntíma og jók
þetta keppnisandann heldur betur.
TF3EK bætti svo við og uppfærði gamla útgáfu af
skráningarkerfi fyrir útileikana sem einnig nýttist
gríðarlega vel. TF8KY og TF3EK eyddu miklum
tíma í þessa hugbúnaðargerð og er stjórn ÍRA þeim
gríðarlega þakklát fyrir óeigingjarnt starf og vonum
við að svona framtök eigi eftir að verða fleiri.

8. IARU – NRAU Aþjóðasamstarf
Formaður sótti þrjá atburði á árinu erlendis að mestu á
eigin kostnað. „TtT Train the trainers“ í janúar 2018 í
London, NRAU fund í Óðinsvéum í ágústmánuði og
IARU ráðstefnu í september í Þýskalandi. Staðið
hefur til að halda sérstakan kynningarfund um þessar
ráðstefnur og verður fundurinn boðaður fljótlega og
er stefnt að seinni hluta maímánaðar.

9. Póst- og fjarskiptastofnun
Að venju hefur ÍRA átt í góðu samstarfi við PFS.
Nú á árinu var mjög tímabær reglugerðarbreyting
gerð. Þessi breyting var sett af stað á síðasta aðalfundi
og hefur stjórnr ÍRA unnið í þessu síðan. PFS tók vel í
þessa breytingu og undirstrikaði að hún væri eðlileg
og tímabær miðað við hvað er að gerast í nágrannalöndum okkar.

Kallmerki sem skráningarmerki á bílinn
Í apríl 2018 voru alls átta TF kallmerki skráð sem
einkamerki (einkanúmer) á bifreiðum landsmanna.
Þetta eru kallmerkin: TF3DX, TF3GB, TF3GL,
TF3IT, TF3KJ, TF5B, TF5BW og TF8GX. Greiða
þarf sérstaklega fyrir útgáfu einkanúmera og gildir
sérútgáfan í átta ár. Eftir þann tíma má endurnýja
einkanúmerið til jafn langs tíma. Eftir 65 ára aldur,
eru skráningarmerkin endurnýjuð eiganda að
kostnaðarlausu.
Heimild: Samgöngustofa, ökutækjaskrá, 25.4.2018.
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Kallmerki fer óneitanlega vel sem bílnúmer
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Gögn frá aðalfundi ÍRA 2018:
Skýrsla formanns prófnefndar
Vilhjálmur Þór Kjartansson, TF3DX, formaður prófnefndar.
Þessi skýrsla tekur til 2ja ára vegna forfalla á
aðalfundi 2017.

Próf
Prófnefnd annast prófið í undirstöðuatriðum í
raffræði og radíótækni, próf í reglum og viðskiptum
er haldið beint undir Póst- og fjarskiptastofnun eins
og verið hefur.
Fyrir aðalfund 2016, sem var haldinn 25. maí, var
próf 30. apríl 2016, sem gerð hefur verið grein fyrir í
skýrslu sama árs.
26. nóvember 2016 var haldið próf í húsakynnum
Háskólans í Reykjavík. 10 tóku prófið.
enginn var undir lágmarkinu 4 fyrir N-leyfi
7 ( 70%) voru yfir lágmarkinu 6 fyrir G-leyfi, þar af
4 N-leyfishafar til hækkunar
29. apríl 2017 var haldið próf í húsakynnum
Háskólans í Reykjavík. 11 tóku prófið.
1 náði ekki lágmarkinu 4 fyrir N-leyfi

“Prófnefndin ráðleggur stjórn ÍRA að undirbúa fyrirhugaða reglugerðarbreytingu vandlega og tryggja
sammæli um tillögur félagsins áður en þær verða
lagðar fram”. Getið er upplýsingablaðs Prófnefndar
til fundarins um endurskoðunina 2000.
14. nóvember 2017
Rætt um próftaka sem standa höllum fæti. Prófnefnd
leggur fram hugmynd TF3VS að hljóðsetningu námsefnis. Fleira var rætt. (Fundargerð á www.ira.is er enn
læst, 13/3 2018).
23. janúar 2018
Sjá fundargerð 1. stjórnarfundar ÍRA 2018
(www.ira.is - Ölvir Sveinsson 23. janúar 2018) sem er
ítarleg. Svolítil ábending: Að nota orðið “Evrópureglugerð” um ECC REPORT 89, þar sem frásögn
minni (TF3DX) er lýst, er trúlega ofrausn. ECC er
undirdeild í CEPT. Hvort Entry Level License fær
sambærilega stöðu og svo kölluð CEPT og HAREC
leyfi er nú í vinnslu.

8 ( 73%) voru yfir lágmarkinu 6 fyrir G-leyfi, þar af
5 með 8 eða hærra

6. febrúar 2018

25. nóvember 2017 var haldið próf í húsakynnum
Háskólans í Reykjavík. 8 tóku prófið.

Framhaldsfundur, ákveðinn á síðasta fundi til að
ræða frekar ELL og erindi IARU. (Fundargerð á
www.ira.is er enn læst, 14/3 2018).

1 náði ekki lágmarkinu 4 fyrir N-leyfi
5 ( 63%) voru yfir lágmarkinu 6 fyrir G-leyfi, þar af
4 með 7 eða hærra

Samráðsfundir með stjórn
19. október 2016
Rifjaðar voru upp umræður á fundinum haustið 2015
um kröfur til kunnáttu próftaka í stærðfræði. Í kjölfarið tók Prófnefnd saman heftið “Reiknikunnátta og
amatörpróf” handa próftökum (5 bls, 9. feb. 2016).
Fundurinn nú taldi ekki þörf frekari aðgerða. Sé
reiknigraf notað, sem ávallt fylgir prófverkefni, dugir
samlagning, frádráttur, margföldun og deiling.
Prófnefnd fagnaði áhuga á tímabærri endurskoðun
reglugerðar og hvatti til að hún yrði heilstæð eins og
um aldamótin. Að öðru leyti vísast til fundargerðar
11. stjórnarfundar ÍRA 2016 (www.ira.is, - Óskar
Sverrisson 19. október 2016). Þar segir meðal annars:
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Afskipti formanns ÍRA af prófum
Þann 25. nóvember s.l. gekk prófið hnökralaust að
venju. Fylgt var hefðbundnum vinnureglum Prófnefndar; að fara yfir prófið samdægurs með prófdómara Póst- og fjarskiptastofnunar og halda prófsýningu
þar sem menn gátu skoðað úrlausnir sínar og
einkunnagjöf. Fyrirspurnum er þá svarað og skýringar
gefnar eftir því sem próftakar óska. Niðurstaðan er svo
send til PFS, sem tilkynnir endanlega útkomu.
Tveimur dögum eftir prófið sendi formaður ÍRA
tölvubréf til Póst- og fjarskiptastofnunar, þar sem hann
fór fram á að prófdómari PFS og formaður Prófnefndar
hitti sig og fari með sér yfir úrlausnir prófsins áður en
niðurstöður verði gerðar opinberar. Jafnframt óskaði
hann eftir afriti af öllum prófúrlausnum og kvaðst hafa
til þess heimild allra próftaka. Undiritun þessa bréfs er:
“Jón Þóroddur Jónsson, formaður ÍRA og skólastjóri /
umsjónarmaður námskeiða hjá ÍRA”.
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Á haustfundum stjórnar og Prófnefndar, bæði 2015
og 2016, áminnti formaður félagsins formann Prófnefndar um að allt ætti að vera uppi á borðinu, nokkuð
svo stranglega þó sýnileg ástæða væri engin. Þetta
hefur gerst áður.
Í framhaldi fyrrnefnds bréfs, og strax þann sama
dag, fengu prófdómari Póst- og fjarskiptastofnunar
og formaður Prófnefndar póst frá formanni ÍRA, sem
hefst þannig:
“Sælir Villi og Bjarni, ég ætla að senda þetta á
ykkur prívat og treysti því að þið dreifið ekki”.
Síðan kemur: “Ég legg til að þið færið NN upp í 4
fyrir tæknihlutann og látið hann hafa N-leyfi á sínum
afmælisdegi á morgun”.
“MM ætti líka að fá sitt N-leyfi og spara okkur
öllum verulegan tíma og vinnu…..”
“Bæði NN og MM yrðu góðir og virkir radíóamatöra og engin hætta falin í að veita þeim leyfi,
þvert á móti yrðu báðir amatöráhugamálinu til sóma”.
Og rétt á eftir í öðrum pósti:
“Sælir báðir tveir, best ég staðfesti það sem áður
hefur komið fram að ég er tilbúinn að taka ábyrgð á
báðum þessum mönnum, NN og MM í loftinu ….”.
Póst- fjarskiptastofnun hafnaði öllum ofangreindum erindum.
Undangengin 2 ár hefur núverandi formaður ÍRA
valið 6 (leiðrétting 16/3: 5 (3+2)) einstaklinga í því
skyni að sleppa þeim við próf og í sumum tilfellum
sett fram óskir í þá veru við Póst- og fjarskiptastofnun. Engin gögn hafa fylgt um að viðkomandi
hafi óskað eftir þessari fyrirgreiðslu, eða samþykkt
hana. Tveir þeirra stóðust próf til G-leyfis af eigin
rammleik skömmu síðar, þar sem Prófnefnd vék í
engu frá sínum verklagsreglum.
Prófnefnd hefur ávallt tekið alvarlega það hlutverk
sitt að fara með vald sem fellur undir opinbera stjórnsýslu. Hún þarf að haga störfum sínum eins og ætlast
er til af þeirri opinberu stofnun sem ÍRA þiggur umboð sitt frá. Nefndin hefur lagt áherslu á:
sömu prófkröfur fyrir alla
að hjálp að öðru leyti sé veitt með skilgreindum
hætti þegar þörf er á
að kappkosta að niðurstaða prófs sé óvilhöll mæling
að persónulegt álit einhvers innan ÍRA á próftaka
komi hvergi við sögu
að skil séu á milli kennslu og prófahalds
Þetta varðar þá viðkvæmu stöðu að dæma félaga
sína án þess að það bitni á samstöðunni í ÍRA, en ekki
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skiptir minna máli að almenningur geti treyst því að
aðild að ÍRA, eða þátttaka í námskeiði á þess vegum,
veiti engin forréttindi.
Prófnefnd var sett á laggirnar til að tryggja festu í
prófkröfum og framkvæmd. Ljóst þótti að bein afskipti stjórnar, þar sem menn koma og fara, væru ekki
heppileg. Því segir í lögum ÍRA að það sé hlutverk
Prófnefndar að halda próf sem ÍRA er falin umsjón
með. Í langri sögu nefndarinnar hafa allir formenn
ÍRA virt þetta hlutverk hennar og treyst henni fyrir
því, þar til nú. Fordæmislaus afskipti núverandi formanns eru fleiri en ofan greinir, með vaxandi þunga
þau 2 ár sem þessi skýrsla tekur til.

Mannabreytingar í Prófnefnd
Á gamlársdag 2017 barst Prófnefndinni snögglega
eftirfarandi kveðja frá formanni ÍRA:
“Sælir nefndarmenn, prófnefndar íRA. Á stjórnarfundi ÍRA 29. desember 2017 var tekin ákvörðun um
að skifta um einn prófnefndarmann. Ákveðið var að
TF3KB, Kristján Benediktsson viki og í staðinn kæmi
TF1GW/TF3GW, Þór Þórisson í nefndina”.
Engin ástæða er tilgreind fyrir þessari ráðstöfun.
Aðeins einu sinni áður í sögu Prófnefndar hefur
stjórn hlutast til um mannaval í Prófnefnd án sýnilegrar ástæðu; árið 2015 undir núverandi formanni
ÍRA. Þá gaf hann eftirfarandi skýringu:
“Við getum ekki, held ég, litið svo á að Prófnefnd
hafi einhverskonar sjálfstætt líf innan félagsins og því
hljóti nefndin að falla undir aðstoðarmenn stjórnar og
því ber stjórn að skipa Prófnefnd árlega með skriflegri
tilskipun en þó þannig að skipta ekki fleirum en einum manni út í nefndinni á hverju ári”. Enn fremur:
“ Okkar niðurstaða í núverandi stjórn er því sú að
við viljum skipa Prófnefnd og skipta út einum manni.
Við viljum skipa TF3EK í nefndina og mundum skipa
annan til ef við mættum”.
Óþarft ætti að vera að taka það fram, hve miklu máli
skiptir fyrir farsæl störf Prófnefndar að innan hennar
ríki traust.
Vilhjálmur Þór Kjartansson, TF3DX
24. gr.
Hlutverk prófnefndar félagsins er að: (1) Halda próf sem
ÍRA er falin umsjón með. (2) Veita upplýsingar um prófkröfur og námsefni. Í prófnefnd sitja 5 menn, G-leyfishafar
að meirihluta, skipaðir af stjórn. Til að stuðla að festu í
störfum nefndarinnar skal skipta út einum manni á ári hið
mesta. Nefndin velur sér formann.

36

Gögn frá aðalfundi ÍRA 2018:
Ársreikningur ÍRA 2017
Einar Kjartansson, TF3EK, gjaldkeri.

Ársreikningur ÍRA fyrir starfsárið 2017
Tekjur
Innborguð félagsgjöld
Innborguð námskeiðsgjöld
Aðrar tekjur
Samtals tekjur
Gjöld
Þrif og rekstur félagsheimilis
IRAU aðildargjald
Kostnaður vegna félagsstöðvar
Kostnaður vegna námskeiðs
Fundir, IRAU og NARU
Kaffi og fundarkostnaður
Leiga fyrir pósthóf
Aðalfundur
Tölvukostnaður
Tryggingar
Afmælishátíð
Annar kostnaður

2017
760,500
334,000
4,676
1,099,176

2016
58,250
80,000
14,291
152,541

72,434
25,656
77,013
174,249
119,129
38,758
10,990

63,000
29,649
75,008

39,772
18,247

Samtals gjöld

Eignir
Bankainnistæða í byrjun tímabils
Tekjur umfram gjöld
Áður bókuð félagsgjöld
Áður bókuð útgjöld
Kaup á IC-7610/IC-7300 og loftnet
Verðbféfaeign, breyting
Bankainnistæða í lok tímabils
Félagstöð, áhöld og tæki samkvæmt eignaskrá
Eignir samtals

16,395
592,643

17,125
26,138
25,332
249,212

31.12.2017

31.12.2016

1,175,514
506,533

1,220,660
2,706,569
3,927,229

1,474,420
-96,671
94,250
-90,818
-210,000
4,333
1,175,514
2,806,477
3,981,991

3,981,991
506,533
-561,296

4,872,199
-96,671
-701,619

3,927,228

4,073,909

-461,387

Höfuðstóll
Höfuðstóll frá fyrra ári
Tekjur umfram gjöld
Afskriftir tækja, 20%
Skuldir
Eigið fé og skuldir samtals

9,900
3,060

Til stjórnar og félaga í Íslenskum Radíóamatörum, ÍRA:
Við undirritaðir kjörnir skoðunarmenn reikninga ÍRA höfum yfirfarið ársreikning félagsins fyrir fjárhagsárið 2017.
Við höfum kannað að eignir samkvæmt efnahagsreikningi eru til staðar og leggjum til að ársreikningurinn verði samþykktur.

Reykjavík

mars 2018

Haukur Konráðsson, TF3HK
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Yngvi Harðarson, TF3Y
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Rafmagnstruflanir, reynslusaga
Jónas Bjarnason, TF3JB
Skömmu eftir páska (2014) komu fram afar
hvimleiðar truflanir (einkum) á 20 metra bandinu hjá
TF3JB. Þetta voru voru sterkar, „urrandi hráar og
áleitnar“ rafmagnstruflanir, frá S-5 upp í S-9; oft
sterkastar í kringum 14.065 MHz en náðu stundum
ofar. Einnig mátti greina daufar truflanir (sömu
gerðar) allt frá 10 MHz upp í 25 MHz.
VETTVANGSRANNSÓKN
Aprílmánuður reyndist vart nothæfur vegna þessa til
fjarskipta á 20 metrunum. Þegar útséð var um að
truflunin hætti (að sjálfu sér...) var fengið að láni
SONY 7600DS viðtæki (sem er búið rafhlöðum). Það
nær m.a. yfir 1,6-30 MHz tíðnisviðið, er með BFO,
deyfilið og útdraganlegu loftneti. Síðan tók við
vettvangsrannsókn í næsta nágrenni við stangarloftnet TF3JB og var gengið um hverfið með viðtækið
stillt á 14.065 MHz.

TRUFLUN STAÐSETT
Með þessum einfalda búnaði tókst að staðsetja upptök
truflunarinnar með nokkuð góðum líkum í tilteknu
húsi í næstu götu. Til öryggis, var þó gerð endurtekin
mæling degi síðar, áður en bankað var upp á í húsinu.
Erindinu var tekið vel, enda leyfði undir-ritaður húsráðanda að heyra urrandi rafmagns-truflanirnar í
SONY viðtækinu. Við fyrstu skoðun komu fram
vísbendingar þess efnis, að truflanir ættu upptök í
stjórnkassa eldvarnarkerfis hússins. Haft var
samband við þjónustufulltrúa fyrirtækisins sem rekur
kerfið og var samþykkt að tæknimaður yrði sendur á
staðinn degi síðar. Í kjölfar ítarlegrar skoðunar var
hægt að útiloka kerfið sem truflanavald.
ORSAKAVALDURINN
Tveimur dögum síðar, var á ný bankað uppá í húsinu
og þá var rafkerfi hússins skoðað. Með aðstoð
7600DS viðtækisins reyndist auðvelt að staðfesta að

SteppIR SmallIR stangarloftnet TF3JB er fest á þakbrún og bárujárnið á þakinu er notað sem mótvægi. Loftnetið vinnur á 80-6 metra
böndunum (notaður er sérstakur spólukassi sem er aukabúnaður).
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truflunin átti upptök inni í húsinu þar eð hún hvarf
þegar stofnrofi á aðaltöflu var leystur út og aftur, við
útleysingu lekastraumsliða á greinatöflu á 2. hæð.
Truflunin hvarf síðan á ný með öllu þegar ákveðin
grein var leyst út. Þá tók við annar vandi, því herbergi
sem komu til greina voru læst (vegna fjarvistar íbúa
þeirra) svo og að merkingar á greinatöflu höfðu ekki
verið uppfærðar (í samræmi við breytingar á rafmagnskerfi). Nokkrir dagar liðu og í millitíðinni var
m.a. aflað rafmagnsteikningar og tókst loks að staðsetja truflunina, sem reyndist koma frá svokölluðum
„flakkara“ þar á hæðinni, sem var tengdur við hússtraum. Truflunin hvarf með öllu þegar spennubreytir
hans var tekinn úr sambandi.

VERKEFNIÐ LEYST
Flakkarinn var nýr og hafði verið tekinn í notkun um
páskaleytið (2014). Undirritaður tók að sér að ræða
við söluaðilann til að fá spennubreyti hans skipt út
fyrir nýjan (enda tækið í ábyrgð). Þegar til átti að taka,
átti söluaðilinn ekki hentugan spennubreyti. Um það
var því samið, að tækinu yrði skipt út fyrir nýtt
(annarrar tegundar) – eigandanum að kostnaðarlausu.
Það gekk eftir og þann 14. maí 2014, færði söluaðilinn „innmat“ eldri flakkarans yfir í þann nýja og
skilaði undirritaður af sér nýja tækinu síðdegis (ásamt
nýjum spennubreyti) til eigandans. Við tengingu nýja
flakkarans örlaði ekki á truflun í 7600DS viðtækinu
og yfirgaf undirritaður hús nágrannans léttur í spori
og fór rakleiðis heim til að hlusta á 20 metrana, nú án
truflana í fyrsta skipti í 6 vikur.
AÐ LOKUM
Mér datt í hug að deila þessari stuttu reynslusögu með
ykkur vegna þess að allir leyfishafar geta orðið fyrir
því að nágranni taki í notkun raftæki (af einu eða öðru
tagi) sem truflar tíðnisvið okkar. En sú vinna og sá
tími sem tekur að fá farsæla lausn á verkefni af þessu
tagi (í samvinnu við allmarga aðila) er sannarlega
þess virði. Undirritaður þakkar ráðgjöf TF3ARI og
TF3SB.
73 de TF3JB.

Efri mynd: BYTECC
flakkarinn sem var
sökudólgur.
Neðri mynd:
Spennubreytirinn við
flakkarann.

Til upplýsingar: Sökudólgurinn var af flakkari af BYTECC
gerð og spennubreytirinn merktur: „Model SPP34-12.0/5.02000“; gerður fyrir 100-240VAC inn og annars vegar út
5VAC og hinsvegar 12VAC; báðar spennur við mest 2A.

Kveðja frá Frakklandi.
(Mótt. í tölvupósti 19.4.2018)
Góðir félagar, ég vil þakka öllum, sem á nýafstöðnum
aðalfundi ÍRA, studdu mig til áframhaldandi formennsku í ÍRA og um leið óska nýkjörnum formanni
og nýkjörinni stjórn til hamingju með ósk um að þeim
farnist störfin vel úr hendi.
Með kveðju frá suður Frakklandi,
73 de TF3JA
Klúbbhús radíóamatöra í Brive
Association des Radioamateurs de la Corrèze - REF19
Club Radioamateurs de Brive
http://ref19.r-e-f.org/
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Fundargerðir stjórnarfunda

Stjórnarskiptafundur haldinn í Skeljanesi 20. mars
2018 kl. 20:00.
Fundur hófst kl. 20:00 og var slitið kl. 21:00.
Fráfarandi stjórn: Formaður TF3JA, varaformaður
TF3DC, ritari TF3WZ, gjaldkeri TF3EK, meðstjórnandi TF3NE, varamaður TF8KY og varamaður TF3EO.
Viðtakandi stjórn: Formaður TF3JB, varaformaður
TF3DC, ritari TF2LL, gjaldkeri TF3EK, meðstjórnandi
TF3NE, varamaður TF3UA og varamaður TF2EQ.
Mættir: TF3JA, TF3DC, TF3EK, TF3WZ, TF8KY,
TF3JB og TF2LL. Fundarritari: TF3WZ

Dagskrá.
1. Útistandandi mál fráfarandi stjórnar.
(a) Húsnæðismál hafa verið í svolítilli upplausn
varðandi afstöðu borgarinnar varðandi húsnæði
Skeljanesi. (b) Geymsluna er verið að reyna að tæma.
(c) Yfirferð á loftnetinum. Hugmyndir frá Benna,
TF3T, liggja fyrir á ira pósthólfi. (d) Námskeið í
gangi. TF3JA hefur látið námskeiðið í hendur TF3PW
en býður sig fram til að koma að námskeiðinu. (e)
Samningur er við ORG ætffræðiþjónustu er um þrif
og rekstur á öryggiskerfi en sér ORG um þessi mál.
Greiðir ÍRA 10 þúsund krónur á mánuði fyrir þá
þjónustu.
2. Stjórnarskipti.
Fráfarandi stjórn þakkar fyrir sig og kveður. Fundur
heldur áfram með nýkosinni stjórn.
3. Vefstjóri.
TF2LL óskar eftir að TF3WZ héldi áfram sem
vefstjóri. Samþykkt samhljóða.

fá það staðfest þar sem Jóhannes er fjarverandi.
Varamenn: TF3UA og TF2EQ.
5. Samskipti stjórnar.
TF3EK kom með þá hugmynd að nota WatchApp.
TF3DC bendir á Facebook grúbbu. Engin niðurstaða.
TF3JB mælir með að hefðbundinn tölvupóstur verði
notaður til að byrja með. Samþykkt.
6. Fundartími stjórnar.
Fundartími stjórnar ræddur. Hentugur tími gæti verið
um klukkan 20 í miðri viku.
7. Nýr félagi.
Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB, óskar eftir inngöngu í ÍRA. Samþykkt.
8. Gamalt efni.
TF2LL bendir á að mikið af efni gæti verið tapað af
t.d. gamalli heimasíðu. Einnig sé mikið af myndum
sem TF2LL óttast að geti verið tapað. TF3WZ ætlar
að senda linka á nýja stjórn að þeim gömlu
heimasíðum. TF3JB ætlar að athuga með myndir sem
eiga að vera á diskum á vísum stað.
9. Næstu stjórnarfundur.
TF3JB mælir með að næsti stjórnarfundur verði eftir
páska.
10. CQ TF.
TF3JB bendir á að áhugi sé meðal félagsmanna að
gefið sé út CQ TF. Nú þegar eru aðilar búnir að gefa
sig fram til að standa að útgáfu blaðs. Blað yrði
eingöngu gefið út á digital formati á netinu.

4. Embættum skipt í nýrri stjórn.
TF3JB óskar eftir að TF3DC og TF3EK haldi áfram í
þeim embættum sem þeir höfðu í fyrri stjórn.
Samþykktu þeir það og gegnir TF3DC embætti
varaformanns og TF3EK embætti gjaldkera.
TF3JB óskar eftir að TF2LL taki að sér embætti
ritara. TF2LL samþykkir og tekur að sér emæbtti
ritara. Meðstjórnandi, TF3NE. TF3JB tekur að sér að

CQ TF apríl 2018

Úr félagsstarfinu: Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB og
Brynjólfur Jónsson, TF5B á góðri stundu í Skeljanesi.
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KYNNING Á EMBÆTTISMÖNNUM ÍRA: TF3MH

Mathías Hagvaag, TF3MH, var endurskipaður QSL
stjóri ÍRA þann 4. apríl 2018. Hann tók formlega við
embættinu 5. október 2013. Hann hafði þá starfað
sem QSL stjóri útsendra korta frá 5. júlí 2012.
Mathías hefur verið félagsmaður í yfir 40 ár og
töluvert starfað á vettvangi félagsins. Hann var Bókaog húsvörðar ÍRA 1979-1987 og sat í stjórn ÍRA sem
varamaður 1986-1987. Þá var hann QSL stjóri ÍRA um
fimm ára skeið 1983-1988. Mathías var QSL Manager
fyrir TF6M (1978) leiðangurinn og fyrir TF3SV (sk).
Auk þess að sinna embætti QSL stjóra félagsins,
hefur Mathías með höndum í dag QSL þjónustu sem
QSL Manager fyrir eftirtalin íslensk kallmerki:
TF1AM, TF1IRA, TF3AM, TF3HP, TF3HQ, TF3IG,
TF3IRA, TF3ML, TF3PPN, TF3W, TF5BY, TF6M,
TF6TFY, TF6ØIRA, TF7ØIRA, TF7ØW, TF8HP,
TF8RX, TF8IRA and TF9ØIARU.
Mathías vann mikla vinnu vegna samantektar QSL
korta fyrir DXCC viðurkenningarskjöl fyrir félagsstöðina TF3IRA (CW, PHONE og MIXED), auk WAZ
viðurkenningarskjals (MIXED). Hann vinnur um

þessar mundir að samantekt korta fyrir 5 banda DXCC
viðurkenningarplatta fyrir TF3IRA.

Mathías Hagvaag, TF3MH og Guðlaugur K. Jónsson, TF8GX, í
félagsaðstöðu ÍRA 21. júlí 2011 þegar Mathías lagði þá fyrir
Guðlaug (sem er trúnaðarmann ARRL hér á landi) síðustu kortin
til staðfestingar vegna umsóknar um DXCC á morsi fyrir
félagsstöðina, TF3IRA.

Laugardaginn 7. apríl fóru þeir TF3JB og TF3MH í
Skeljanes og máluðu timburvegginn sem er á hægri hönd
þegar gengið er inn í húsið við Skeljanes. Þetta er svo sem
ekki í frásögur færandi, nema að margir höfðu haft á orði
að þessi veggur hafi sennilega ekki verið málaður á þessari
öld (sem er líklega rétt). Kalt var þennan dag, 4°C og má
sjá JB munda málningarrúlluna í norðanepjunni hér að
ofan en nýmálaðan vegginn á þeirri til hægri. Innfellda
myndin sýnir vegginn áður. Það sem þetta framtak gerir
hins vegar, er að draga fram að næst er að þrífa gluggana
og gluggavegginn til vinstri við innganginn í húsið.
CQ TF apríl 2018
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DXCC heildarstaða TF stöðva 18. apríl 2018
Kallmerkjum er raðað eftir DXCC MIXED 1 2 5
TF3Y er einn íslenskra leyfishafa með skráningu á heiðurslista; DXCC HONOR ROLL, MIXED.
TF4M hefur flestar einstakar DXCC viðurkenningar (14 af 19).3
TF3DC, TF3JB, TF3Y og TF4M eru handhafar 5 Banda DXCC.4
TF3DC, TF3JB, TF4M og TF8GX eru handhafar DXCC Challenge.
#

Kallmerki

DXCC
Mixed

DXCC
Phone

DXCC
CW

DXCC
Digital

DXCC
160m

DXCC
80m

DXCC
40m

DXCC
30m

DXCC
20m

DXCC
17m

1.
TF3Y
342
313
121
127
115
2.
TF4M
313
235
290
103
224
131
165
130
247
128
3.
TF3DC
310
296
147
180
223
4.
TF8GX
309
290
239
130
275
132
5.
TF5B
294
283
197
100
190
113
6.
TF2LL
260
151
205
131
7.
TF3JB
252
177
234
100
101
117
126
228
169
8.
TF3IRA
212
179
179
9.
TF3G
186
133
138
10. TF1A
152
143
114
11. TF3DT
119
110
12. TF3EK
104
101
13. TF3MH
100
14. TF3SG 5
100
205
160
TF kallmerki með óvirka DXCC skráningu:2
15. TF3SV
349
Óvirk skráning (hljóðnaður lykill).
16. TF3IM
226
Óvirk skráning.
17. TF2WLC
106
Óvirk skráning. (Skýring: Varnarliðsmaður; a.m.k. QRV árið 1968 [f.ár 1946]. Núverandi kallmerki: K4WS).

DXCC
15m

DXCC
12m

DXCC
10m

DXCC
Challenge

158
215
157
158
146
102
-

110
126
204
110
100
142
-

132
210
187
134
115
116
-

1436
1648
1313
1200
-

DXCC
Honor Roll
Mixed
342
-

1 Miðast við TF kallmerki með virka skráningu (Heimild: ARRL).
2 Virk skráning: Að leyfishafi hafi uppfært DXCC-stöðu sína a.m.k. einu sinni eftir 1.1.1994.
3 Ekkert TF kallmerki er enn skráð fyrir DXCC viðurkenningu fyrir sambönd um gervitungl, á 6 metrum, 2 metrum og 70 sentímetrum.
4 Leyfishafar hljóta ekki sjálfvirkt, eins bands skráningu [á 10, 15, 20, 40 og 80 metrum] þótt þeir sæki um 5BDXCC; sérstaklega þarf að sækja um (og greiða fyrir) hvert eins bands DXCC skjal.
5 Kallmerki raðast neðst þegar ekki hefur verið sótt um „Mixed“ DXCC (sem ákvarðar röðun).

