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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 „áhuga manni“ og „amatör“.

Radíóamatörum er úthlutað alþjóðlegum kall merkjum 

sem þeir auðkenna sig með í fjarskiptum og hefjast

íslensk kallmerki á bókstöfunum TF. 

Amatör radíó á sér fjölmargar hliðar. Tækni fjar skipt -

anna höfðar til magra, svo sem hönnun og gerð sendi tækja, 

viðtækja og loftneta, en radíó amatörar hafa víða komið við 

sögu í þróun fjar skipta tækninnar. Notaðar eru ýmsar

aðferðir við fjarskiptin, svo sem tal, mors, myndsendingar

og stafrænar mótunaraðferðir. Sumir státa sig af fjar skipt -

um í kringum jarðkringluna með einföld um heima -

smíðuðum tækjum og litlu afli úr vasaljósa rafhlöðum, á

meðan aðrir leggja metrað í öfluga senda og loftnet og ná

árangri í alþjóðlegum keppn um 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 fjar skipta er ómetanleg

auðlind og hefur oft skipt sköpun í neyðartilvikum þegar 

hefðbundin fjarskiptakerfi hafa brugðist.

Félagið Íslenskir radíóamatörar

Félagið Íslenskir radíóamatörar, ÍRA, var stofnað

14. ágúst árið 1946. Félagið er landsfélag radíó -

amatöra á Íslandi og hefur formlegt samstarf við

Póst og fjarskiptastofnun um málefni radíóamatöra 

hér á landi. ÍRA er aðili að alþjóðasamtökum lands -

félaga radíóamatöra, IARU, samtökum IARU á

Svæði 1 (Region 1) og samtökum norrænna lands -

félaga, 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.

_______________________________________

Stjórn ÍRA starfsárið 2018-2019 skipa:

Formaður: Jónas Bjarnason TF3JB

Varaformaður: Óskar Sverrisson TF3DC
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Meðstjórnandi: Jóhannes Hermannsson TF3NE

Varamenn: Sæmundur Þorsteinsson TF3UA

Elín Sigurðardóttir TF2EQ
________________________________________

Öll bréf til Í.R.A. og QSL kort til safnsendinga

(QSL bureau) sendist á póstfang ÍRA:
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CQ TF er félagsrit ÍRA og hóf blaðið göngu sína

árið 1964. 

Heiti þess er fengið úr fjarskiptamáli radíó -

amatöra og hefur merkinguna „kall til allra ís -

lenskra radíó amatör stöðva“. 

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 heima -

síðu félags ins 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
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Þann 14. ágúst 1946 var félagið Íslenskir radíó -

amatörar stofnað. Í frásögnum blaða frá þessum tíma,

er sagt frá því að stofnfélagar hafi verið 140. Þessi

fjöldi gefur til kynna að töluverður áhugi hafi verið á

áhugamálinu sem slíku hér á landi, 

Þó var sá ljóður á gjöf Njarðar, að stjórnvöld hér á

landi höfðu ekki leyft starfsemi radíóamtöra, þrátt

fyrir að sú starfsemi hefði verið leyfð um langt árabil í 

allflestum þjóðlöndum.

Það er svo um það bil hálfu ári eftir stofnun félags -

ins, þann 7. febrúar 1947, sem settar voru „Reglur um

radíó-leyfi áhugamanna“. Reglurnar eru birtar í heild, 

í aprílhefti Útvarpstíðinda sama ár. Fyrstu amatör -

leyfin voru svo gefin út á síðari hluta ársins 1947.

Það mætti því ætla, að sendingar radíóamatöra á

Íslandi hefðu fyrst hafist seint á árinu 1947, en sú var

þó ekki raunin. Um árabil, hafði það viðgengist að

„radíóamatörar“ hefðu smíðað senditæki og viðtæki,

valið sér kallmerki og farið í loftið. 

Ég hef skoðað töluvert af erlendum radíóamatöra -

blöðum frá millistríðsárunum og fundið um 20 „TF“

kallmerki sem hafa verið í viðskiptum við radíó -

amatöra vítt og breitt um veröldina. Ekki er víst að

allir þessir „radíóamatörar“ hafi verið á Íslandi, en

meirihlutinn hefur þó verið hér á landi. Það er svo líka 

möguleiki að einhverjir hafi notað fleiri en eitt kall -

merki.

Þau sambönd sem ég hef fundið, eru frá árunum

1937 til 1940. Þó er talið, að þessi fjarskipti hafi

byrjað töluvert fyrir 1930. Það gæti bent til þess, að

stjórnvöld hafi valið að setja kíkinn fyrir blinda aug -

að, því að það er ekki fyrr en 1939 sem húsrannsókn

er gerð hjá tveimur radíóamatörum, þeim Sigurði

Breiðfjörð Finnbogasyni, sem síðar fékk kallmerkið

TF3SF og Þórhalli Pálssyni sem fékk síðar kallmerk -

ið TF5TP.

Í Alþýðublaðinu, 18. október 1939 er sagt frá því að 

Sigurður Finnbogason hafi verið dæmdur í Lögreglu -

rétti fyrir brot gegn lögum um loftskeytastöðvar á

Íslandi. Sigurður hlaut 500 króna sekt og tæki hans

voru gerð upptæk. Í sömu frétt er svo sagt frá því að

leynivínssali hafi verið dæmdur þennan sama dag, í

60 daga fangelsi við venjulegt fangaviðurværi og

2.500 króna sekt!

Þetta er gert að umtali hér í ljósi greinar eftir Gísla

Ólafsson sem birtist í Vikunni þann 5. október 1939.

Greinin ber yfirskriftina „Starfsemi radio-amatöra hér 

á landi“. Greinin er umfram allt forvitnileg þar sem

ekki hefur mikið verið ritað um fjarskiptavirkni

manna á öldum ljósvakans hér á landi fyrir tilkomu

reglnanna 1947. Í annan stað, bendir ýmislegt til að

fjarskipti landa á milli á þessum tíma hafi verið látin

viðgangast hérlendis frá hendi stjórnvalda og þau

verið blómleg á árunum á milli heimstyrjaldanna.

Greinin í Vikunni er að stofni til viðtal við Sigurð

Finnbogason. Á þeim tíma þegar það var tekið, notaði 

hann kallmerkið TF5C. Þarna er nýbúið að gera tæki

hans og tól upptæk eða eins og haft er eftir honum

sjálfum: „Þeir komu nú hérna um daginn á stóra

bílnum og hirtu megnið af því sem ég átti til í eigu

minni...“. Það er svo tæplega átta árum síðar, að
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Frá ritstjóra

Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB

Greinin í Vikunni er aðgengileg á vefsetrinu timarit.is. Eftirrit

hennar er birt í heild sinni í þessu tölublaði CQ TF.
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fjarskipti áhugamanna verða loksins lögleg á Íslandi

með tilkomu reglnanna í febrúar 1947.

Í greininni kemur ekki fram hver áætlaður fjöldi

amatöra var starfandi hér á landi á árinu 1939, en

Sigurður segist telja að þá séu starfandi á milli 60-70

þúsund amatörstöðvar í heiminum. Þar af í Danmörku 

um 350 og á Norðurlöndunum alls um 1300. 

Hinn mikli fjöldi stofnaðila að félaginu Íslenskir

radíó amatörar bendir sterklega til að áhugi á fjarskipt -

um og fjarskiptavirkni hafi verið töluverð í þjóð -

félaginu á þessum tíma. Trúlegt er að flestir í hópi

stofnfélaga hafi einkum hlustað á fjarskipti, en leit í

erlendum tímaritum fjarskiptaáhugamanna frá árun -

um á milli 1930 og 1940, bendir til töluverðrar grósku 

í fjarskiptum hér á landi. Í þeim koma bæði fram nöfn

og kallmerki og jafnvel heimilisföng.

Í greininni kemur segir Sigurður ennfremur, að

„amatör-starfsemin“ sé jafn gömul loftskeytatækninni

og að allt til ársins 1914 er heimsstyrjöldin braust út

hafi litlar hömlur verið lagðar á starfsemi amatöra,

sem voru einkum með tilraunir á öldulengdum 200

metra og upp úr. Á heimstyrjaldarárunum 1914-18

hafi amatörstarfsemin þó verið alveg bönnuð.

Niðurstaðan er, að saga fjarskipta „áhuga loft skeyta -

manna“ hérlendis fyrir 7. febrúar 1947 er óskrifuð.

Áhugavert væri að taka hana saman áður en einstakl -

ingar sem eitthvað þekkja til málsins fara yfir móðuna 

miklu. Það vinnur þó með verkefninu, að gagnaöflun

verður auðveldari með hverju árinu sem líður vegna

þess að stöðugt bætist við þann texta sem skannaður

er úr blöðum og tímaritum, sem auðveldar mjög leit

að efni af þessu tagi. 

73 de TF3SB
Sigurbjörn Þór Bjarnason
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Sigurður

Finnbogason á

ungdómsárum

sínum. Myndin er

trúlega frá

svipuðum tíma og 

viðtalið í Vikunni.

QSL kort frá Japan til Sigurðar Finnbogasonar. Þarna notar

hann kallmerkið TF5C, en hann fékk úthlutað kallmerkinu TF3SF 

þegar starfsemi radíóáhugamanna var sett undir lög og reglur.

Kortið var birt á prenti með viðtalsgreininni í Vikunni 1939.

600/630 metra bandið hér á landi.

Á aðalfundi 2009 var tillaga TF3KB um að félagið

sækti um aðgang að 600 metra bandinu samþykkt

samhljóða. Í framhaldi heimilaði PFS okkur að -

gang (með sérheimild) að 493-510 kHz (á 600

metrum) 19.1.2010. Sú heimild var í gildi til

31.12.2012. Nokkru síðar (16.1.2013) fengum við

síðan úthlutun á 472-479 kHz (630 metrum) sem

nýju bandi.

Forsenda þessa var samþykkt tíðni ákvörðunar -

ráðstefnu WRC-2012 um úthlutun á bandinu til

radíó amatöra. Sama tíðnisviði var úthlutað til radíó -

amatöra um allan heim og því engin skörun á milli

svæða (þ.e. IARU svæða 1, 2 og 3).

EFNIS-
YFIRLIT

Myndin er af TVTR-1 tíðnibreytinum frá Monitor Sensors (MS)

sem er vinsæll hjá radíóamatörum. Hann er fyrir 472-479 kHz

(630 metra) og getur gefið út allt að 50W á morsi, tali og

stafrænum tegundum útgeislunar.



Það tókst að ljúka stórum áfanga skömmu fyrir opnun

félagsaðstöðunnar í Skeljanesi þann 20. september.

Fyrr um daginn lauk vinnu við uppröðun húsgagna og 

tækja í fjarskiptaherbergi félagstöðvarinnar, TF3IRA, 

samkvæmt nýju skipulagi. Svo skemmtilega vildi til

að nýr búnaður stöðvarinnar sem samþykkt var að

kaupa á stjórnarfundi þann 8. ágúst s.l., náðist úr tolli

daginn áður og var hann tengdur og kominn á sinn

stað þegar kom að opnun hússins.

Þessi dagur, 20. september, markar á vissan hátt

tímamót því þar með er lokið vinnu á vegum nýrrar

stjórnar ÍRA við þrif, tiltekt, fegrun og endur skipu -

lagningu innanhúss í Skeljanesi. Þótt okkur, sem

höfð um komið að þessari vinnu þyki það hafa verið

töluvert átak, er ljóst að næsta skref, sem er vinna við

verk sem bíða utanhúss er ekki minni. Stiklað á stóru,

þá eru þau verkefni sem lokið hefur verið við hingað

til eftirfarandi:

Apríl. Í mánuðinum var tekið til og snyrt í nágrenni

hússins og málaður veggur við inngang þann 7. apríl.

Maí. Næsta skref var að djúpskúra gólf í fundarsal

(og eldhúsi) á 1. hæð sem gert var þan 13. maí.

Þremur dögum síðar var gengið frá nýrri uppröðun

húsgagna í salnum ásamt því að settar voru upp á ný á

veggi í salnum svart/hvítar ljósmyndir úr sögu félags -

ins, níu talsins, sem ekki höfðu sést lengi. Ný klukka

var einnig keypt í salinn í stað annarrar sem löngu var

hætt að ganga.

Júlí. Í mánuðinum var unnið að því að koma á ný

skipulagi á tímaritaeign félagsins, sem vistuð er í

hilluskápum í fundarsal og þann 30. júlí lauk því

verki. Tímaritin eru nú vistuð sómasamlega með góðu 

aðgengi. Innstungumöppum sem félagið fékk að gjöf

árið 2012 var endurraðað og þær endurmerktar. Hvert

tímarit hefur sína eigin hillu og er greinilega auðkennt 

með nafni og ártali.

Ágúst. Þann 7. ágúst lauk tiltekt í herbergi á 2. hæð

sem notast fyrir kortastofu félagsins, vísi að smíða -

aðstöðu ásamt því að hýsa bókahillur fyrir hand -

bækur. Herbergið var tekið í notkun í nóvember 2011

þegar flutt var úr minna herbergi á sömu hæð.

Aðgang ur að QSL skáp kortastofunnar er loks greiður 

á ný, svo og að handbókum félagsins og borði sem

notast sem vísir að smíðaaðstöðu.

September. Þann 20. september lauk tiltekt og upp -

röðun í fjarskiptaherbergi félagsstöðvarinnar TF3IRA,

en tengivinnu á eftir að framkvæma (að hluta til) þegar

þetta er skrifað. Notuð voru húsgögn félagsins og þeim

endurraðað til að auka þægindi þeirra sem fara í loftið

frá félagsstöðinni. Í raun bjóðast nú þrjú fjarskiptaborð,

þ.e. fyrir Icom IC-7610 (borð-a), fyrir Kenwood TS-

2000 og Icom IC-7300 (borð-b) og fyrir Yaesu FT-1000

(borð-c). Félags sjóður fjárfesti í tveimur 25A aflgjöfum, 

borð hátölurum fyrir IC-7610 og IC-7300, auk þess sem

keypt var nýtt stangarloftnet fyrir Yaesu FT-7900E

VHF/UHF stöð félagsins. Kostnaður við þessi kaup

nam 160 þúsund krónum. Þetta eru einu útgjöld félags -

ins vegna framkvæmda innanhúss og utanhúss á

tímabilinu. Það sem félagið hefur vanhagað um hafa

félagsmenn gefið – til viðbótar við eigin vinnu sem öll er 

unnin í sjálfboðavinnu.

Framkvæmdir sem eru framundan utanhúss eru í

meginatriðum þrennskonar. Þær varða: (1) Loftnet,

fæðilínur og búnað vegna gervihnattafjarskipta; (2)

loftnet, fæðilínur og búnað fyrir stöðvar félagsins í HF

sviðunum; og (3) búnað til að gera TF3IRA betur hæfa

til þátttöku í alþjóðlegum keppnum radíó amatöra.

Þessi verkefni eru til skoðunar hjá stjórn félagsins.

Námskeið til amatörprófs

Þann 17. september voru settar auglýsingar um fyrir -

hugað haustnámskeið til amatörprófs á vegum ÍRA á

heimasíðu og á Facebook síðum. Miðað er við að

námskeiðinu ljúki 15. desember. Þegar þetta er skrif -

að á eftir að koma í ljós hvort áhugi er fyrir hendi.

Frestur til skráningar miðast við 25. september, en

verður framlengdur til mánaðarmóta til að enginn

áhugasamur verði útundan. Menn geta skráð sig án

skuldbindingar enda áskilur félagið sér rétt til að

lágmarks þátttaka náist. Verkefnið er sett af stað í

góðri samvinnu við prófnefnd félagsins og umsjónar -

mann námskeiða.

Vetrardagskrá

Vetrardagskrá ÍRA í október til desember er kynnt í

þessu blaði. Hún hefst 1l. október með TF útileika -

kvöldi, en þá verða afhent verðlaun í útileikum ársins og 

opnað á umræður um útileikana og hvort og þá hvaða

breytingar menn vilja helst sjá. Á vetrardagskrá verða
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Frá formanni...

Jónas Bjarnason, TF3JB
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alls átta spennandi erindi í boði auk annarra viðburða.

Vetrardagskrá lýkur svo 20. desember með jólakaffi

félagsins í Skeljanesi. Um er að ræða við hafnar kaffi sem 

félagar ættu ekki að láta framhjá sér fara.

Meðal nýjunga að þessu sinni er hraðnámskeið í

tveim ur hlutum, I og II. Þau verða haldin tvo laugar daga 

í röð frá kl. 10 til 12:30 (og lengur ef með þarf).

Námskeiðin nefnast „Fyrstu skrefin; farið í loftið með

leiðbeinanda“. Í boði er að menn taki með sér eigin stöð

og búnað (ef þeir vilja). Fyrri laugardaginn er stöðin

gerð klár og í boði er að fara í loftið á morsi, tali eða

stafrænum tegundum útgeislunar (FT8) undir hand -

leiðslu. Þátttakendur hafa QSO, spyrja spurn inga og fá

hagnýt ráð. Markmiðið er að þjálfa menn til sjálfs -

öryggis í DX fjarskiptum frá eigin stöð. Síðari laugar -

daginn, ráða nemendur ferðinni og svarar leið beinandi

þá spurningum þeirra og fer yfir atriði sem þeir velja.

Tíðnimál

Í samræmi við ákvæði í starfsáætlun, er mikilvægur

þáttur í rekstri félagsins að huga ætíð að núverandi

réttindum og verndun þeirra – jafnframt því að sækja

um rýmri tíðnisvið og aukið afl í góðri samvinnu við

stjórnvöld. Hjá félaginu er um þessar mundir verkefni í 

vinnslu þess efnis, að sækja um auknar heimildir í 5, 50 

og 70 MHz tíðnisviðunum. Erindi þessa efnis verður

sent til Póst- og fjarskiptastofnunar á næst unni. Önnur

mál eru jafnframt til skoðunar sem varða HF böndin og 

skýrt verður frá í næsta tölublaði CQ TF.

Að lokum

Mér er ánægja að tilkynna að nýtt kynningarefni ÍRA

verður brátt tilbúið. Um er að ræða fjórblöðung brot -

inn í stærðinni A4. Nokkuð kveður við nýjan tón í

efnisvali, því megináherslan er á áhugamálinu og

lykilspurningar eru til dæmis Hvað er amatör radíó? –

Hverjir gerast radíóamatörar? – Hvað gerist eftir að

prófi er náð? – Hvernig get ég notfært mér leyfið? Og

síðan er vikið að félaginu og mikilvægi þess. Sumt í

þessari aðferðafræði er fengið að láni, m.a. hjá RSGB. 

Miðað við alla þá gesti sem heimsækja félags -

aðstöðuna til að forvitnast um áhugamálið, er brýn

þörf á að hafa vel upp settan bækling til afhendingar á

staðnum um félagið og áhugamálið. Markmiðið er að

bæklingurinn kveiki þann áhuga að fólk fari á netið

og lesi sér frekar til. Síðan má alltaf heimsækja okkur

aftur í Skeljanes og spyrja spurninga.

Vart er hægt að ljúka þessari stuttu yfirferð án þess

að þakka móttökur félagsblaðsins CQ TF sem hafði

sofið Þyrnirósarsvefni í fimm ár þar til ný stjórn tók

við í vor. Það hefur endurtekið sýnt sig hversu hárrétt

ákvörðun það var að hefja útgáfu félagsblaðsins að

nýju því viðtökurnar hafa verið hreint út sagt frábær -

ar. Útgáfa blaðsins er félaginu mikill stuðningur og

nauðsynlegur vettvangur til tengsla við félagsmenn

og til framrásar og kynningar á áhugamálinu.

Ég vil að lokum þakka félagsmönnum dýrmæta

aðstoð við þrif, tiltekt, fegrum og endurskipulagningu 

í Skeljanesi. Félagsaðstaðan hefur tekið stakka skipt -

um á aðeins örfáum mánuðum. Kærar þakkir fyrir að

leggja hönd á plóg. Þátttaka ykkar er okkur í stjórn

félagsins hvatning og munum við leggja okkur enn

meira fram til að félagið nái árangri.

Þar sem þetta er síðasta blað á árinu 2018 vil ég

senda félagsmönnum og fjölskyldum þeirra hugheilar 

jóla- og áramótakveðjur með ósk um farsælt ár 2019.

Megi ykkur ganga allt í haginn.

Jónas Bjarnason, TF3JB,
formaður ÍRA.
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 Námskeiðahald til amatörprófs hefur ávallt tilheyrt kjarnastarfsemi ÍRA. Myndin sýnir hluta nemenda í prófi PFS til amatörleyfis sem

haldið var í Háskólanum í Reykjavík 4. maí 2013. Prófið var haldið í kjölfar námskeiðs félagsins til amatörprófs sem hófst 12. febrúar og 

lauk 3. maí.
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Þegar þetta er skrifað þann 22. september eru liðnir

rétt rúmlega tveir mánuðir frá því síðasta blað kom út. 

Margt áhugavert hefur gerst í félagsstarfinu á þessum

tíma og mun ég leitast við að gera grein fyrir því

helsta hér á eftir í tímaröð.

15. júlí – 2. tbl. CQ TF 2018.

Sigurbjörn Þór Bjarnason,

TF3SB, ritstjóri kynnti útkomu

félagsblaðsins á heimasíðu ÍRA

þann 15. júlí með eftirfarandi

skila boðum: „Ágætu félagar!

Mér veitist sú ánægja að tilkynna 

ykkur um útkomu 2. tbl. CQ TF

2018. Blaðið kemur út á stafrænu 

formi hér á heimasíðunni. Ég vil

þakka höfundum efnis og

TF3VS sem annaðist uppsetningu. CQ TF er að þessu

sinni 50 blaðsíður að stærð“.

Meðal efnis, er yfirlit yfir það helsta í félagsstarfinu

frá útkomu 1. tbl. CQ TF, fyrir tímabilið 29. apríl til

15. júlí. Nefna má grein um Loftskeytastöðina á

Melunum sem átti 100 ára afmæli á þessu ári, 2018;

grein um radíóvitana TF1VHF á 50 og 70 MHz á

Álftanesi á Mýrum ásamt umfjöllun um nýtt 50 MHz

„loftnetavirki“ TF3ML á Eyrarbakka; grein um

vinsældir FT8 mótunarinnar; grein um varasama

yfirspennupúlsa ódýrra aflgjafa; samantekt um 70 ára

afmæli CQ World Wide keppninnar á árinu 2018;

grein um Delta loftnet; kynning á starfsáætlun

stjórnar ÍRA starfsárið 2018/19 og tvær greinar undir

yfirskriftinni: „Fræðsluhorn ÍRA“. Sú fyrri fjallar um

QSL kort og sú síðari um QSL Bureau. Þá er kynning

á TF útileikunum 2018 og kynning á Alþjóðlegu vita-

og vitaskipahelginni 2018, fundargerð 2.

stjórnarfundar ÍRA sem haldinn var 2. maí, kynning á

helstu DX keppnum í ágúst til október 2018 og loks

upplýsingatafla um DXCC stöðu TF stöðva miðað

við 7. júlí 2018.

9. júlí – K3EST í Skeljanesi. 

Robert G. Cox, K3EST og XYL Junko dvöldu í

Reykjavík dagana 8.-10. júlí. Þar sem dvöl þeirra var

utan hefðbundins tíma fimmtudagsfundar, hittu

formaður og varaformaður þau hjón í Skeljanesi

mánudaginn 9. júlí. Bob er vel þekktur meðal

radíóamatöra, en hann var m.a. framkvæmdastjóri

CQ tímaritsins í 35 ár og keppnisstjóri keppna

blaðsins í 34 ár. Í dag gegnir hann trúnaðarstörfum

innan amatörhreyfingarinnar og er m.a. í stjórn

WWROF sem heldur utan um viðurkenningar í

alþjóðlegum keppnum tímaritsins. Þau hjón komu við 

á Íslandi á leið til Berlínar vegna World Radiosport

HF Championship, WRTC 2018. Viðburðurinn er

haldinn á 4 ára fresti samhliða IARU HF Radiosport

keppninni. Bob bað fyrir góðar kveðjur til

félagsmanna, en hann hefur kynnst mörgum

íslenskum radíóamatörum í gegnum áratugina. Þau

hjón hrifust mjög af náttúru landsins og hafa einsett

sér að heimsækja landið aftur. Bob sagði að þess yrði

gætt sú heimsókn hitti á fimmtudag.

12. júlí – Úrslit í VHF/UHF leikum 2018.

Úrslit í VHF/UHF leikum ÍRA voru kynnt í

Skeljanesi þann 12. júlí. Hrafnkell Sigurðsson,

TF8KY, umsjónarmaður leikanna, flutti inngang og

þar kom m.a. fram, að 19 stöðvar skiluðu

keppnisgögnum, samanborið við 17 í fyrra (2017).

Færslur voru alls 772 í gagnagrunni og 386 QSO í

heildina.
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Félagsstarfið

Jónas Bjarnason, TF3JB

Fyrir utan félagsaðstöðu ÍRA í Skeljanesi mánudaginn 9. júlí. Frá

vinstri: TF3JB, K3EST og TF3DC. Ljósmynd: Junko, XYL K3EST.
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Óskar Sverrisson, TF3DC, varaformaður félagsins

afhendi verðlaun og þakkaði TF8KY og hópnum

vinnu við undirbúning, sem og TF3ML, sem var

bakhjarl leikanna og gaf glæsileg verðlaun fyrir þrjú

efstu sætin. Að lokum þakkaði Óskar vel heppnaðan

viðburð og góða þátttöku í VHF/UHF leikum

félagsins 2018. Í framhaldi var viðstöddum boðið að

njóta kaffiveitinga. Sjá nánar umfjöllun annars staðar

í blaðinu.

14.-15. júlí – TF3HQ í IARU HF Radiosport 2018.

IARU HF Radiosport

keppnin fór fram helgina

14.-15. júlí. Þetta er sólar -

hringskeppni sem hefst á

hádegi á laugardegi og

lýkur á hádegi á sunnu -

degi. Í boði er þátttaka á morsi, á tali eða

hvorutveggja. Að þessu sinni var TF3HQ, kallmerki

félagsins, starfrækt frá heimastöð TF2LL í Norðtungu 

í Borgarfirði og var Georg ábyrgðarmaður. Gestir hjá

Georg í keppninni voru þeir Oliver Sweningsen,

W6NV; Denny Sahovic, KX7M og Albert Crespo,

F5VHJ. TF2R var ennfremur starfrækt frá sama stað.

Fjöldi sambanda frá TF3HQ losaði 3.300 og sambönd 

frá TF2R voru rúmlega 250. Keppnisdagbók er þegar

í höndum TF3MH, QSL stjóra og hafa sambönd verið

sett inn á LoTW. World Radiosport Team

Championship (WRTC) er viðburður sem er haldinn á

4 ára fresti samhliða IARU HF Radiosport. Báðar

keppnir eru sjálfstæðar. 

WRTC keppnin var að þessu sinni haldin í

Wittenberg í Þýskalandi og voru leyfishafar valdir í

lið frá Evrópu, N-Ameríku, S-Ameríku, Asíu, Afríku

og Eyjaálfu. Fyrirkomulag var að venju, 63 tveggja

manna lið. 

Val á keppendum byggir á þátttöku leyfishafa í

einhverjum/öllum 16 tiltekinna alþjóðlegra keppna á

tímabilinu frá febrúar 2015 til nóvember 2016.

Keppnirnar og þátttaka hefur mismunandi vigt, m.a.

eftir keppnisflokkum.

Í WRTC 2018 báru þeir LY9A og LY4L frá Litháen

sigur úr býtum. Þeir notuðu kallmerkið Y81N. Fjöldi

sambanda var alls 5.139 (3.617 á morsi og 1.522 á

tali). Þeir notuðu Yaesu FTdx5000 stöðvar og

WinTest keppnisforritið, en keppendur velja sjálfir

þann búnað sem þeir nota. 

Búnaður liða í tíu efstu sætunum var eftirfarandi: 
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Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY,

umsjónarmaður VHF /UHF

leikanna á verðlauna -

afhendingu í Skeljanesi 12.

júlí. Ljósmynd: Sigurbjörn Þór 

Bjarnason, TF3SB.

Óskar Sverrisson, TF3DC, vara -

formaður ÍRA afhenti verð laun

og þakkaði TF8KY fyrir vinnu

og undirbúning VHF/ UHF

leikanna. Ljós mynd: Sigur björn

Þór Bjarnason, TF3SB.

TF3ML/P var QRV í

VHF/UHF leikunum

frá Fróðárheiði í þéttri 

þoku. Ljósmynd:

Ólafur B. Ólafsson,

TF3ML.

Kallmerkið TF3HQ er notað einn dag á ári í IARU HF Radiosport

keppnunum. ÍRA fékk kallmerkinu úthlutað fyrir keppnina 2010.

Glæsileg loftnet TF2LL í Norðtungu í Borgarfirði voru notuð í

IARU HF Radiosport 2018. Loftnetin eru OptiBeam OB 17-4 í 22

metra hæð; OptiBeam OB 6-5 í 24,5 metra hæð og OptiBeam OB

9-3 WARC í 27 metra hæð, V-loftnet fyrir 60 og 160 metra böndin. 

Ljósmynd: Georg Magnússon, TF2LL.
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Sex lið notuðu WINTEST keppnisforritið og fjögur

lið N1MM+ forritið. Sendi-/móttökustöðvar sem liðin 

notuðu skiptust eftirfarandi: YAESU = 7 stöðvar

(4xFTdx5000, 2xFT-1000MP og FT-2000); ICOM =

6 stöðvar (4xIC-7851, IC-7800 og IC-7610);

ELECRAFT = 4 stöðvar (4x K3); og KENWOOD = 3

stöðvar (2xTS-590 og TS-850 ).

Keppnin í júlí var sú 8. frá upphafi. Fyrsta keppnin

var haldin í Seattle í Washington árið 1990, síðan í

Kaliforníu árið 1994, Slóveníu árið 2000, Helsinki

árið 2002, Brasilíu árið 2006, Moskvu árið 2010 og

Massachussets árið 2014. Næsta World Radiosport

Team Championship keppni, WRTC 2022, verður

haldin á Ítalíu.

26. júlí – Kynning á TF útileikunum.

Einar Kjartansson, TF3EK, umsjónarmaður leikanna, 

mætti í félagsaðstöðuna í Skeljanesi 26. júlí og kynnti

reglurnar. TF útileikarnir 2018 voru síðan haldnir um

verslunarmannahelgina 4.-6. ágúst. Hann fór vel yfir

reglurnar sem voru uppfærðar í fyrra (2017). Einar

útskýrði m.a. stigagjöf og margfaldara, en marg -

faldar arnir (e. Maidenhead locator) eru notaðir til að

reikna endanlegan stigafjölda. Þá kynnti hann loft -

netalausnir sem henta vel fyrir lægri böndin í úti -

leikunum og sýndi myndir af hentugum loftnetum

sem hann hefur m.a. reynslu af og notað sjálfur í

leikunum. Einar benti á, að dagbækur mætti senda í

tölvupósti eða skila með því að fylla út eyðublað á

netinu (eik.klaki.net/cgi-bin/utileikar). Frestur til að

ganga frá dagbókum rann út á miðnætti næsta mánu -

dag eftir verslunarmannahelgi. Ágætar umræður urðu 

eftir kynninguna og svaraði Einar greiðlega fram -

komnum spurningum. Alls mættu 18 félagsmenn í

Skeljanes þetta fimmtudagskvöld.

27. júlí – Dagbókareyðublöð.

Dagbókarblöð fyrir félagsstöðina TF3IRA hafa verið

endurgerð og prentuð. Þau liggja frammi í fjarskipta -

herbergi stöðvarinnar og eru hugsuð fyrir þá sem e.t.v. 

taka nokkur QSO og vilja handskrifa dagbókarfærslur 

frekar en að slá inn upplýsingar í dagbókarforrit í

tölvunnar. Eyðublaðið var endur hannað í samráði við

Mathías Hagvaag, TF3ML, QSL stjóra ÍRA, sem ann -

ast innsetningu upplýsinga í dagbókar forrit í tölvu og

inn á LoTW á netinu. Mathías safnar blöðunum sam -

an eftir hvert fimmtudagskvöld. Nýju eyðublöðin

hafa verið mikið notuð þann stutta tíma sem liðinn er

frá því eyðublöðin voru tekin í notkun.

28. júlí – Laugardagsopnun.

Laugardagsopnum var í félagsaðstöðunni þann 28.

júlí. Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A, mætti á staðinn 

með mælitæki. Byrjað var á að rannsaka kóaxkapal

sem orðið hafði fyrir skemmdum. Með því að nota

RigExpert AA-1400 loftnetsgreini tókst fljótlega að
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Mynd úr félagsaðstöðunni í Skeljanesi 26. júlí. Einar Kjartans -

son, TF3EK, umsjónarmaður TF útileikana, útskýrir keppnis -

reglur. Arnþór Wilhelm Sigurðsson, TF3AWS, fylgist með af

áhuga. Ljósmynd: TF3JB.

Ný fjarskiptadagbókarðblöð á pappír voru tekin í notkun 27. júlí.

Þau liggja frammi í stöðvarherbergi félagsstöðvarinnar TF3IRA í 

Skeljanesi. Ljósmynd: TF3JB.

Laugardagsopnun í Skeljanesi 28. júlí. Frá vinstri (sitjandi):

Mathías Hagvaag, TF3MH; Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A; og 

Þórður Adólfsson, TF3DT. Frá vinstri (standandi): Jón Björns -

son, TF3PW; Jón G. Guðmundsson, TF3LM; Baldvin Þórarins -

son, TF3-Ø33; Ólafur Örn Ólafsson, TF1OL og Erling Guðnason 

TF3EE. Ljósmynd: TF3JB.
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staðsetja bilunina/skemmdina. Þá voru sérstaklega til

skoðunar loftnet á VHF/UHF handstöðvum sem

félagar mættu með á staðinn. Í ljós kom að loftnet

handstöðva frá þekktum framleiðendum reyndust

yfirleitt í lagi, en loftnet á kínverskum handstöðvum

þörfnuðust öll styttingar við og beitti Ari klippunum

af nákvæmi. Ávinningur af „klippingunni“ kom vel út 

og var staðfestur með samanburðarmælingum – fyrir

og eftir mælingar. TF3LM lýsti þessu ágætlega á

Facebook: „Besta (styttra) loftnetið fyrir Baofeng

stöðina á amatörtíðni er sem fyrr Kenwood loftnet en

ef lengd er ekki vandamál er það Nagoya 771. Á 4X4

rásunum með Standard Horizon HX400 stöðinni var

silfurlita Nagoya 701 best og „original“ loftnetið kom 

næst, 2 dB neðar. „Original“ netið var langbest á

endurvarparásunum. Það var upp og ofan hvað

gerðist ef maður setti lausan míkrófón á stöðvarnar. Á 

Baofeng stöðinni jókst aflið út um 1-2 dB en á HX400 

töpuðust stundum allt að 3dB. Þessar mælingar voru

staðfestar í dag niðri í Skeljanesi hjá ÍRA. Þar var

notuð Icom amatörstöð með fjarstýringu sem var

staðsett í Breiðholti. Svo var sent frá Skeljanesi, en

það eru 6,7 km á milli staða.“

Á milli mælinga var í boði Lavazza kaffi og

vínarbrauðslengjur frá Björnsbakaríi. Því miður hafði 

sá sem þetta ritar gleymt að hlaða myndavélar -

rafhlöðuna þannig að myndir fylgja af færri en

fleirum að þessu sinni. Mæting var annars góð, alls 20 

félagar. Sem dæmi um áhugann, má nefna að

viðburðurinn hafði verið verið auglýstur frá kl. 14:00-

16:00 – en þeir fyrstu mættu upp úr kl. 13 og var

staðurinn yfirgefinn um kl. 17. Bestu þakkir til Ara,

TF1A, fyrir áhugaverðan laugardag í Skeljanesi.

29. júlí /13. september – IC-7610 stöð félagsins.

Skýrt var frá því í 2. tbl. CQ TF (bls. 13) að loki hafi

verið lyft af nýjustu stöð félagsins, ICOM IC-7610

þann 30. júní s.l., því menn höfðu lesið um lausar

kælingar á IC-rásum – sem eru límdar upp (en þær

hafi viljað losna frá). Stöð félagsins var skoðuð og í

ljós kom að umrædd rás var laus frá og álkæling að

detta af, auk þess sem önnur kæling sömu stærðar

hafði losnað alveg frá. Kælingarnar voru settar á

„sinn stað“ á ný samkvæmt fyrirliggjandi

leiðbeiningum. TF1A tók að sér að senda tölvupóst til

FAJ (sem seldi félaginu stöðina). 

Frá FAJ barst síðan eftirfarandi tölvupóstur:

„ICOM kannast við að þetta geti gerst og eru að finna

til og senda okkur nýjar kæliplötur með límpúðum á.

Trúleg ástæða er að ekki hafi verið nægjanlega vel

hreinsaður flöturinn áður en kæliplöturnar voru

límdar niður. Við getum annað hvort gert þetta fyrir

ykkur þegar kæliplöturnar koma nema þið viljið gera

þetta sjálfir, þá fáið þið þær hjá okkur þegar þær detta

í hús“.

Þann 29. ágúst bárust nýjar kæliplötur frá FAJ og

tveimur vikum síðar, þann 13. september, var stöðin

opnuð á ný og gat TF1A staðfest, að ekki þyrfti að

nota nýju kælijárnin þar sem upphaflegu festingarnar

voru enn fastar á sínum stað eftir endurupplímingu 10

vikum áður. 

Þetta eru góðar fréttir. Á hinn bóginn verður áfram

fylgst með stöðinni á nokkurra mánaða fresti, til

öryggis. Þakkir til Ara Þórólfs Jóhannessonar, TF1A,

fyrir að annast verkefnið.
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Frá vinstri, standandi: Ólafur Örn Ólafsson, TF1OL; Jón G. Guð -

munds son, TF3LM; Jón Björnsson, TF3PW og Baldvin Þórarins -

son, TF3-Ø33. Sitjandi: Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A og

Þórð ur Adolfsson, TF3DT. Ljósmynd: TF3JB.

Allt í góðu lagi. Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A, í fjarskipta -

herbergi TF3IRA í Skeljanesi 13. september þegar staðfest var að

aðgerðirnar frá 30. júní höfðu tekist fullkomlega. Ljósmynd:

TF3JB.
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30. júlí – Tímarit ÍRA aðgengileg á ný. 

Lokið var við að koma á ný skipulagi á tímaritaeign

félagsins þann 30. júlí og er erlend tímaritaeign

félagsins nú vistuð sómasamlega í tveimur

hilluskápum í sal í Skeljanesi. Nánar til tekið er

staðsetning á hægri hönd þegar gengið er inn í

húsnæðið. Innstungumöppum sem félagið fékk að

gjöf árið 2012 var endurraðað og þær endurmerktar.

Hvert tímarit hefur sína eigin hillu sem er greinilega

auðkennd með nafni þess.

ÍRA berast mánaðarlega tímarit1 frá alls 10

landsfélögum radíóamatöra, þar af sex á pappír – frá

ARRL, RSGB, DARC, REF, ARI og JARL og fjögur

rafrænt – frá SSA, NRRL, EDR og SRAL. Fimm

árgangar (2014, 2015, 2016, 2017 og 2018) liggja

frammi í félagsaðstöðunni á prentuðu formi af QST,

RadCom, CQ DL, Radio REF og JARL News.

Norrænu tímaritin koma einvörðungu út rafrænt í

dag, en eldri prentuð blöð fram til 2013-2016, liggja

frammi (sjá upplýsingar í meðfylgjandi töflu). Hjá

okkur, líkt og hjá systurfélögunum á Norðurlöndum,

var CQ TF síðast prentað til dreifingar á pappír í apríl

2012. 

Framangreint lesefni stendur félagsmönnum til

boða öll fimmtudagskvöld, en rafrænn aðgangur að

Norrænu blöðunum er í boði í borðtölvu með stórum

skjá í fjarskiptaherbergi á 2. hæð. Félagsmenn geta

ennfremur lesið Norrænu tímaritin í eigin tölvu heima 

hjá sér (eða á tölvu annars staðar) með aðgangi

gegnum heimasíðu félagsins.

4. ágúst – TF3IRA QRV á ný á VHF.

Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A, VHF stjóri ÍRA,

tengdi Yaesu FT-7900E FM VHF/UHF stöð félagsins

á ný laugardaginn 4. ágúst. 

Þegar núverandi stjórn ÍRA tók við þann 20. mars

s.l. kom í ljós að rafmagnssnúra stöðvarinnar fannst

ekki í húsinu.1 Stjórnarmaður í fyrri stjórn lét þess

getið þegar hann var spurður um snúruna að hann

vissi ekkert um hana – en hann vissi að FT-7900E

stöðin hafi ekki verið tengd í síðastliðin þrjú ár. 

Svo háttar til, að snúran er samsett með sérstökum

tengjum (sjá mynd) sem má aftengja ef vill, en hún

þarf að geta flutt allt að 9A 

á 13.8VDC. Stöðvarstjóri

TF3IRA vildi ógjarnan

klippa á snúruna og bein -

tengja. Því var rætt var við 

félagsmann sem tók a sér

að kaupa nýja snúru á

sýningunni í Friedrichs -

hafen í byrjun júní. Þegar

CQ TF október 2018 11

Tímarit Útgefandi Mál Útgáfutíðni Árgangar á prenti Rafræn

QST ARRL, American Radio Relay League Enska 1 x í mánuði 2014-15-16-17-18 -

RadCom RSGB, Radio Society of Great Britain Enska 1 x í mánuði 2014-15-16-17-18 -

CQ DL DARC, Deutscher Amateur-Radio-Club e.V. Þýska 1 x í mánuði 2014-15-16-17-18 -

Radio REF REF, Reseau des Emetteurs Francais Franska 1 x í mánuði 2014-15-16-17-18 -

Radio Rivista ARI, Associazione Radioamatori Italiani Ítalska 1 x í mánuði 2014-15-16-17-18 -

QTC SSA, Föreningen Sveriges Sändareamatörer Sænska 1 x í mánuði 2012-13-14-15 (til mar. 2016) Frá 2016

Amatørradio NRRL, Norsk Radio Relæ Liga Norska 1 x í mánuði 2014-15-16-17 (til jan. 2018) Frá 2018

OZ EDR, Experimenterende Danske Radioamatører Danska 1 x í mánuði 2008-09-10-11-12 (út 2012) Frá 2013

Radioamatööri SRAL, Suomen Radioamatooriliitto Finnska 1 x í mánuði 2009-10-11-12-13 (til 2013) Frá 2013

JARL News JARL, Japan Amateur Radio League Japanska 4 x á ári 2014-15-16-17-18 -

CQ TF ÍRA, Íslenskir radíóamatörar Íslenska 4 x á ári 2018, 1. og 2. tbl. Frá 2012

Í töflunni er yfirlit yfir tímarit erlendra landsfélaga radíóamatöra sem berast reglulega til félagsins.

Erlendu

tímaritin eru

vel merkt og

aðgengileg í

þessum

hilluskápum í

sal á 1. hæð.

Sjá nánari

upplýsingar í

meðfylgjandi

töflu.

Ljósmynd:

TF3JB.

13.8VDC rafmagnssnúra eins og sú sem var þess valdandi að

TF3IRA var ekki QRV á 2 metrum í þrjú ár.

EFNIS-
YFIRLIT



til kom reyndist hún hins vegar ekki hafa tengi réttar

gerðar. Þá tók TF1A málið að sér og fékkst rétt snúra

úr tolli þann 3. ágúst. Þegar stöðin hafði verið tengd

og gengið úr skugga um að hún væri í lagi, voru tíðnir

endurvarpanna á VHF og UHF settar inn í minni

stöðvarinnar og hún gerð tilbúin til þjónustu.

FT-7900E stöðin er tengd VHF/UHF J-pól loftneti

sem TF3VS smíðaði gaf félaginu á sínum tíma.

Sendiafl hennar er valkvætt, 5/10/20/50W á 2M og

5/10/20/ 45W á 70 cm. Viðtækið þekur aukalega 108-

520 MHz og 700-1000 MHz. Félagið keypti FT-

7900E í nóvember 2011 og kom hún í stað eldri

stöðvar, Yaesu FT-4700RH, sem félaginu var gefin

rúmum tveimur áratugum fyrr.

Til skoðunar er hjá VHF stjóra, að hrinda í

framkvæmd tillögu TF3Y þess efnis að tengja

lágtalara við hana sem koma má fyrir í salnum á neðri

hæð. Þannig, að félagar geti kallað á TF3IRA og verið 

nokkuð vissir um að fá svör þegar viðvera er í

Skeljanesi. Þessu fylgja ótvíræð þægindi, m.a. þegar

menn gera tilraunir á 2 metrum eða 70 sentímetrum.

Því skal haldið til haga, að þótt Kenwood TS-2000

stöð félagsins geti verið QRV á þessum tíðnisviðum,

þá þarf hún að vera til reiðu jafnt á HF sem og á

VHF/UHF tíðnum (í gegnum gervitungl). Stjórn ÍRA

þakkar TF1A fyrir góða aðstoð.

4.-6. ágúst – TF3IRA í TF útileikum.

TF3IRA var QRV í TF útileikunum 4.-6. ágúst s.l.

ásamt um 20 öðrum TF kallmerkjum. Ágæt dreifing

var á stöðvunum þetta árið. TF2LL/P var staddur við

Skála á Langanesi, TF3DT/P að Sólheimum í Gríms -

nesi, TF3EK við Kleifarvatn, TF8KY/P á bryggjunni í

Vogum (og víðar), TF5VJN í Fnjóskadal, TF3IG á

Borg í Grímsnesi, TF1BT á Stokkseyri, TF1EIN í

Hveragerði og TF2MSN á Akranesi, auk stöðva á Stór-

Reykjavíkursvæðinu. Georg Magnússon, TF2LL/P var 

sigurvegari TF útileikanna 2018. Afhending verðlauna 

fer fram 11. október. Niðurstöður verða birtar í næsta

hefti CQ TF.

7. ágúst – Tiltekt á 2. hæð í Skeljanesi.

Lokið var við tiltekt í herbergi á 2. hæð sem sem

notast fyrir kortastofu félagsins, vísi að smíðaaðstöðu 

og bókaskápa fyrir handbækur ÍRA. Herbergið var

tekið í notkun í nóvember 2011 þegar flutt var úr

minna herbergi á sömu hæð. Aðgangur að QSL skáp

kortastofunnar er á ný mjög góður. Skápurinn er

hólfa skiptur og eru hólfin merkt kall merkjum/hlust -

merkjum félagsmanna. 

Að sögn Mathíasar Hagvaag, TF3MH, QSL stjóra,

fá félagsmenn sérmerkt hólf með sínu kallmerki þegar 

kort byrja að berast til þeirra. 

Vinstra megin við hólfakassann, eru QSL skila -

greinar vistaðar í veggvasa og í öðrum slíkum eru

árituð umslög með utanáskrift félagsins.
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Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A, VHF stjóri ÍRA, stimplar inn

tíðnir í Yaesu FT-7900 stöð TF3IRA í fjarskiptaherbergi félagsins. 

TF3MH fylgist með að allt sé rétt gert. Ljósmynd: TF3JB.

TF3JB var á „útileikavaktinni“ 4.-6. ágúst um verslunarmanna -

helgina. Hér er kallað „CQ TF útileikar“ frá TF3IRA. Ljósmynd:

Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB. 

Félagsaðstaðan í Skeljanesi eftir tiltekt. Aðgangur að QSL skáp

kortastofunnar og bókaskápum er mjög góður á ný. Ljósmynd:

TF3JB.
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8. ágúst – Stjórnarfundur.

Á stjórnarfundi í ÍRA þann 8. ágúst var m.a. samþykkt 

að prenta 25 eintök af hverju tölublaði CQ TF á

yfirstandandi starfsári 2018/19. en miðað er við að út

komi 4 tölublöð. Varaformaður félagsins, TF3DC,

mun annast það verkefni og jafnframt gera tillögur

um hvernig þessum eintökum verður dreift. Áskilið er 

að nokkur eintök liggi hverju sinni frammi í

félagsaðstöðunni í Skeljanesi.

Á fundinum var ennfremur samþykkt að panta tvo

Diamond GSV3000 13.8VDC 25A aflgjafa fyrir nýju

félagsstöðvarnar tvær, þ.e. Icom IC-7300 og IC-7610

auk borðhátala fyrir þær; SP-38 og SP41. Loks var

samþykkt að kaupa Diamond X-200N sem er 2.5

metra hátt sambyggt stangarloftnet fyrir 2 metra og 70 

cm böndin. Loftnetið er glertrefjanet sem hefur 6dBi

ávinning á 2 metrum og 8dBi ávinning á 70 cm. Það

mun notast fyrir Yaesu FT-7900E stöð félagsins.

26. ágúst – QSL skápur; merkingar uppfærðar.

Mathías Hagvaag, TF3MH, QSL stjóri ÍRA, lauk við

uppfærslu á merkingum QSL kassa kortastofunnar

sunnudaginn 26. ágúst. Hann lét þess getið, að eftir að 

tiltekt á vegum nýrrar stjórnar félagsins lauk á efri

hæðinni fyrr í mánuðinum, hafi hann ekki getað láti

sitt eftir liggja og drifið í að uppfæra merkingarnar.

Alls eiga 107 kallmerki/hlustmerki nú merkt hólf hjá

kortastofunni. Mathías sagðist vilja geta þess að

kallmerki fái sérmerkt hólf um leið og kort byrja að

berast. Þá væri pósthólf félagsins tæmt vikulega (á

miðvikudögum) og sendingar flokkaðar sama dag.

Félagsmenn geti því gengið að því sem vísu að þegar

þeir koma í félagsaðstöðuna á fimmtudagskvöld – að

hafi borist kortasending daginn áður, þá bíða þau í

kortakassanum. 

Töluverð vinna er við uppfærslu merkinga þar sem

hvert kallmerki er skrúfað á kassann og er uppfærslan

yfirleitt gerð með reglulegu millibili. Að þessu sinni

hafði uppfærslan þó tafist þar sem erfitt var um

aðgang að kassanum – en nú er þetta komið í lag á ný.

Aðspurður, sagðist Mathías vera ánægður við

viðbrögð félagsmanna við grein hans í 2. tbl. CQ TF

2018 sem fjallaði um QSL Bureau landsfélaganna og

um kortastofu ÍRA og þá þjónustu þar er í boði til

félagsmanna.

30. ágúst – DL1MHJ og DH4GIG í Skeljanesi.

Sven-Torstein Gigler, DL1MHJ og XYL Doris,

DH4GIG, komu í heimsókn í félagsaðstöðuna í

Skelja nesi 30. ágúst. Hjónin eru „OM-YL team“ frá

München í Þýskalandi.

Torstein er áhugamaður um þátttöku í alþjóðlegum

keppnum frá eigin stöð, en hefur einnig tekið þátt í

keppnum m.a. frá DK65DARC, DL65DARC og

DKØMN, klúbbstöð radíóamatöra í „Ortsverband

München-Nord C12.“ Hann segist eiga sambönd við

a.m.k. 20 TF stöðvar í dagbókinni. Hjónin eru mikið
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Stjórnarfundur í ÍRA 8. ágúst. Varaformaður, TF3DC, dreifði á

fundinum nokkrum prentuðum eintökum af 2. tbl. CQ TF. TF3UA

heldur á blaðinu. Ljósmynd: TF3JB.

Mathías Hagvaag, TF3MH, QSL stjóri kortastofu ÍRA. Myndin

var tekin í Skeljanesi sunnudaginn 26. ágúst þegar vinnu við

uppfærslu merkinga var lokið. Ljósmynd: TF3JB.

Í fjarskiptaherbergi TF3IRA 30. ágúst. Þórður TF3DT (við stöð -

ina), Sven-Torstein DL1MHJ, Óskar TF3DC og Doris, DH4GIG.

Ljósmynd: TF3JB.
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áhugafólk um Ísland og segja að náttúrufegurðin hér

sé einstök og fólkið hlýlegt í viðmóti.

1. september – Mælingar á laugardegi.

Laugardagsopnum var í Skeljanesi 1. september. Ari

Þórólfur Jóhannesson, TF1A, mætti á staðinn með

sérhæfð mælitæki og búnað. Að þessu sinni voru

skoðaðar 19 VHF og/eða VHF/UHF handstöðvar og

2 VHF bílstöðvar. Áhersla var lögð á sendigæði,

þ.m.t. yfirsveiflur. Mæting var góð, alls 20 manns. Á

milli mælinga var í boði Gevalia kaffi og

vínarbrauðslengjur frá Bakarameistaranum, auk

Baklava hunangshnetukonfekts. Bestu þakkir til Ara,

TF1A, fyrir áhugaverðan laugardag í félags aðstöð -

unni. Jón G. Guðmundsson, TF3LM, aðstoðaði Ara

með skráningu upplýsinga. Jón mun gera mæling -

unum skil í erindi á vetrardagskrá ÍRA í félags aðstöð -

unni þann 25. október. 

8. september – OHØXX í Skeljanesi.

Íslandsvinurinn Olli Rissanen, OHØXX (einnig

OH2BBM) og XYL dvöldu í Reykjavík ásamt

fleirum úr fjölskyldunni dagana 8.-10. september. Þar 

sem ferð þeirra var utan hefðbundins tíma fimmtu -

dags fundar, hittu þeir TF3JB og TF3Y Olla í Skelja -

nesi laugardaginn 8. september. Olli var hér í sinni

fyrstu heimsókn (en ekki þeirri síðustu eins og hann

sagði sjálfur) og fagnaði því mjög að fá tækifæri til að

heimsækja félagsaðstöðuna. 

Hann hefur verið leyfishafi frá árinu 1962 og verið

búsettur utan Finnlands árum saman vegna vinnu

sinnar (m.a. í suður-Ameríku) en er í dag hættur að

vinna og ræður sér sjálfur, eins og hann orðaði það. 

Meðal kallmerkja sem hann hefur virkjað um lengri

eða skemmri tíma (og margir íslenskir leyfishafar

þekkja) má nefna 9H3B, CN2EA, HP1XX, OH0XX,

OH5ØBBM, TG9XX, Z81X og ZD8R. Olli hefur

verið mjög virkur í DX sem og í alþjóðlegum

keppnum. Hann sagðist líklega eiga sambönd við

a.m.k. 50 TF kallmerki í fjarskiptadagbókinni og bað

fyrir góðar kveðjur til félagsmanna. Olli tók með sér

Elecraft KX3 stöð og ferðaloftnet og sagðist hafa haft

nokkur sambönd á 14 MHz sem TF/OHØXX og var

hissa á tiltölulega góðum skilyrðum samanborið við

skilyrðin heima, en hann er búsettur í norður

Finnlandi í sumar.

13. september – TF/VE2DX og XYL í Skeljanesi.

Richard Desaulniers, VE2DX, mætti í Skeljanes 13.

september ásamt XYL, Michelle. Þau dvöldust á

landinu frá 3. september og fóru m.a. hringinn í

kringum landið á 7 dögum. Richard var í loftinu sem

TF/VE2DX allan tímann hafði meðferðis Icom IC-

7300 stöð og ferðaloftnet. Hann sagði að við Mývatn

hafi loftnetið hans fokið niður, en hann hafi komið

undirbúinn til Íslands og haft tvö varaloftnet, þannig

að hann gat haldið áfram að vera í loftinu. Richard er

annars áhugamaður um DX, alþjóðlegar keppnir og

fjarskipti um gervitungl.

Meðal annarra góðra gesta sem mættu í Skeljanes

fimmtudagskvöldið 13. september, var Andrés Þór -

arins son, TF3AM. Hann kom færandi hendi og ósk -
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Hver segir að mælingar séu ekki skemmtilegt verkefni? Frá vinstri: 

Arnþór Wilhelm Sigurðsson TF8AWS, Ari Þórólfur Jóhannes son

TF1A, Elín Sigurðardóttir TF2EQ, Jón Björnsson TF3PW. Þórður

Adolfsson TF3DT snýr baki í myndavélina.

Olli Riassanen, OHØXX / OH2BBM í Skeljanesi 8. september

ásamt TF3JB og TF3Y.

Skeljanesi 13. sept. „OM-YL team“ Michelle og Richard Desaul -

niers,VE2DX og Mathías Hagvaag, TF3MH. Ljósmynd: TF3JB.
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aði þess að félagið miðlaði til félaganna kóaxi sem

hann hefði ekki lengur þörf fyrir. Var honum þakkað

fyrir hugulsemina og strax þá um kvöldið fór veru -

legur hluti kaplanna til félaga á staðnum. 

13. september – JOTA.

JOTA, eða Jamboree-on-the-air verður haldið

helgina, 19.-21. október. Í félagsaðstöðu ÍRA við

Skeljanes. Árið 2018 er 61. árið sem efnt er til þessa

alþjóðlega viðburðar. Þessa helgi standa radíóskátar

um allan heim fyrir virkni á amatörböndunum og geta

ungliðar í skátahreyfingunni fengið að tala í

amatörstöðvar við aðra skáta í heiminum undir stjórn

leyfishafa.

Þau Elín Sigurðardóttir, TF2EQ og Andrés Þór

Róberts son komu í Skeljanes 13. september vegna

undirbúnings á JOTA 2018. 

Hugmyndin er, að radíóskátar fái afnot af stöð

félagsins til fjarskipta við aðrar JOTA stöðvar um

heiminn. Þau Elín og Andrés Þór sögðu að unnið væri

að skipulagningu viðburðarins um þessar mundir.

ÍRA hefur um langa tíð stutt við starfsemi radíóskáta

og oft komið að rekstri JOTA stöðva.

17. september – Námskeið til amatörprófs.

Í samræmi við starfsáætlun stjórnar félagsins og að

höfðu samráði við prófnefnd og umsjónarmann

námskeiða, var sett tilkynning á heimasíðu félagsins

og Facebook síður til að kanna áhuga á þátttöku í

námskeiði til amatörprófs 17. september. 

Um er að ræða námskeið sem fyrirhugað er að

hefjist 12. október og ljúki með prófi Póst- og

fjarskiptastofnunar 15. desember. 

Miðað er við kennslu tvö kvöld í viku í Háskólanum 

í Reykjavík. Fram kemur, að námskeiðið er öllum

opið og að ekki eru gerðar kröfur um tiltekna menntun 

eða undirbúning. Áhugasamir eru beðnir um að skrá

nafn sitt á tölvupóstfang félagsins, ira@ira.is. Bent er

á, að skráningu fylgir engin skuldbinding – en veittir

félaginu mikilvægar upplýsingar um fyrirhugaðan

fjölda nemenda. Skráning er opin til 25. september.

Félagið setur fyrirvara að lágmarksþátttaka fáist.

20. september – OH2LAK í Skeljanesi.

Fjölmennt var í félagsaðstöðunni fimmtudagskvöldið

20. september. Meðal gesta var Erik Finskas, OH2LAK, 

sem síðast heimsótti okkur í maí á þessu ári. Erik hefur

tengsl við landið og áformar að dvelja hér langdvölum í

náinni framtíð.

Hann tók með sér Icom IC-7100 stöð að þessu sinni

og búnað frá RemoteRig, setti upp og hafði sambönd

úr salnum í félagsaðstöðunni (yfir netið) frá heima stöð

sinni í borginni Espoo í Finnlandi. Þess má geta, að

Ágúst H. Bjarnason, TF3OM, verður með erindi í

Skeljanesi þann 29. nóvember um fjarstýringu amatör -

stöðva yfir netið.
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Skeljanes 13. september. Andrés Þórarinsson, TF3AM og Richard 

Desaulniers, VE2DX. Ljósmynd: TF3JB.

Andrés Þór Róbertsson og Elín Sigurðardóttir, TF2LQ, í Skelja -

nesi 13. september. Þess má geta, að Elín er varamaður í stjórn

ÍRA starfsárið 2018-2019. Ljósmynd: TF3JB.

Háskólinn í Reykjavík er staðsettur við Menntaveg í Öskju hlíð -

inni skammt frá Reykjavíkurflugvelli.

Frá vinstri. Sigurður (gestur), Erik Finskas, OH2LAK og Njáll H. 

Hilmarsson, TF3NH, fylgjast með. Ljósmynd: TF3JB.
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20. september – Tiltekt lokið innanhúss.

Undanfarna mánuði hefur jafnt og þétt verið unnið að

þrifum, tiltekt, fegrun og endurskipulagningu

félagsaðstöðunnar í Skeljanesi. Skömmu fyrir opnun,

fimmtudagskvöldið 20. september, tókst að ljúka við

tiltekt og endurskipulagningu í fjarskiptaherbergi

TF3IRA á 2. hæð. Þar með er tiltekt lokið innanhúss.

Breytingin í fjarskiptaherberginu miðaðist fyrst og

fremst við að gera aðstöðuna þægilega fyrir leyfishafa 

/hlustara sem nota hana. Í annan stað var leitast við að

koma tækjum og búnaði þannig fyrir að vel færi. Hér

kemur til, að TF3IRA er félagsstöð landsfélags og

þarf því ætíð að vera rekin í snyrtilegu umhverfi, enda 

er hún er jafnt opin aðkomu fyrir félagsmenn og gesti. 

Stjórn félagsins hafði þetta einmitt í huga þegar

ákveðið var að festa kaup á hátölurum fyrir tvær

nýjustu stöðvar félagsins, Icom IC-7610 og IC-7300.

Hugmyndin er, að nú geti gestir fylgst enn betur með

fjarskiptum frá TF3IRA heldur en áður, þegar notaðir

voru innbyggðir hátalarar í stöðvunum.

Núverandi fyrirkomulag tekur jafnframt tillit til

þess að búnaðurinn nýtist þegar tekið er þátt í alþjóð -

legum keppnum.

Nýir félagsmenn 20.3.-22.8.2018.
Árni Helgason, TF4-011, Ási, 451 Patreksfjörður.
Carl Jóhann Lilliendahl, TF3KJ, Reykjavík.
Frímann Baldursson, TF1TB, Selfossi.
Haukur Guðmundsson, TF3SK, 105 Reykjavík.
Hermann Georg Karlsson, TF3KC, 800 Selfoss.
Hjálmar Ólafsson, TF9-004, Blönduósi.
Jón Grétar Borgþórsson, TF5LT, 311 Borgarnes.
Jón E. Guðmundsson, TF8-020, 235 Reykjanesbær.
Ólafur Vignir Sigurðsson, TF3OV, 355 Ólafsvík.
Ólafur Örn Ólafsson, TF1OL, 200 Kópavogur.
Rúnar Þór Valdimarsson, TF3RJ, 200 Kópavogur.
Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB, Reykjavík.
Sigurður R. Jakobsson, TF3CW, 104 Reykjavík.
Steve B. Petersen, OZ1BTQ, 541 Blönduós.
Sveinbjörn Guðjohnsen, TF3PIE, 110 Reykjavík.

Kallmerki, breytingar/ný 20.3.-22.8.2018.
TF1CB Jakob Ingi Jakobsson, 230 Reykjanesbær (áður TF8IIN).
TF1OL Ólafur Örn Ólafsson, 200 Kópavogur.
TF1VHF radíóvitar á 4M og 6M, Álftanesi, Mýrum.
TF3GR Huldar Hlynsson, 210 Garðabær.
TF3PIE Sveinbjörn Guðjohnsen, 110 Reykjavík.
TF3SK Haukur Guðmundsson, 105 Reykjavík.
TF3VE Sigmundur Karlsson, 112 Reykjavík.
TF3VH Hinrik Vilhjálmsson, 200 Kópavogur (áður TF3VHN).
TF5LT Jón Grétar Borgþórsson, 311 Borgarnes.
TF7DHP Daggeir Pálsson, 600 Akureyri.
TF8RN Árni Freyr Rúnarsson, Keflavík (áður TF8RNN).
TF8RO Reidar J. Óskarsson, 250 Garður (áður TF8RON).
TF9TQ Steve B. Petersen, 541 Blönduós (einnig OZ1BTQ).

1 JARL News berst félaginu ársfjórðungslega.
2 Rafmagnssnúra og tengi fyrir Kenwood TS-2000 stöð félags -

ins fannst reyndar heldur ekki í húsinu þegar ný stjórn tók við 
í mars 2018 og var ný keypt á sýningunni í Friedrichshafen í
júnímánuði. Sú snúra reyndist réttrar gerðar og fékkst við
hagkvæmu verði.
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Fjarskiptaherbergi TF3IRA 20. september eftir tiltekt. Líkt og

myndin ber með sér er orðin mikil breyting í herberginu. Á vinstra 

borði eru Kenwood TS-2000 og Icom IC-7300 stöðvar félagsins,

auk borðtölvu og tölvuskjás. Á hægra borði er Icom IC-7610, auk

fartölvu og tölvuskjás. Á milli borða er Yaesu Quadra HF/50 MHz 

1kW RF magnari staðsettur (VL-1000 og VP-1000). Ofan á

miðborðinu er Yaesu FT-7900E FM VHF/UHF stöð. Á veggnum

fyrir ofan tækjabúnaðinn eru þrjú DXCC viðurkenningaskjöl

TF3IRA, fyrir Mixed, Phone og CW. Þar fyrir neðan eru þrjú WAS 

viðurkenningarskjöl TF3IRA, fyrir Mixed, Phone og CW.

Fjarskiptaherbergið, séð í austur. Yaesu FT-1000 stöðin er stað -

sett á sér borði ásamt Ten-Tec 238B loftnetsaðlögunarrásinni.

Fjarskiptaherbergið, séð í vestur. Sigurður Óskar Óskarsson,

TF2WIN er við Icom IC-7610 stöðina. Á veggnum aftan við hann

má sjá WAZ viðurkenningaskjal TF3IRA (Mixed) og innrammað

skjal með QSL korti TF3IMD, auk upplýsinga um kallmerkið.

EFNIS-
YFIRLIT



Inngangur

VHF/UHF leikar ÍRA eru hugarfóstur áhugahóps

radíó amatöra um langdræg innanlandsfjarskipti í

VHF tíðnisviðinu og ofar. Markmið leikanna er að

örva amatörmennskuna innanlands og sérstaklega

hvetja þá í loftið sem eru nýir í áhugamálinu eða hafa

verið í dvala um tíma. Það má vissulega deila um

aðferðir við stigagjöf og hana mætti örugglega bæta

til að auka sanngirni og að því er stefnt með hverju

árinu sem líður. Munum samt að þetta er leikur og

markmiðið er að skemmta sér.

Leikarnir eru alls ekki „hreinræktaðir“ útileikar, og

því eru ekki gefin færri stig fyrir heimastöðvar eða

stöðvar tengdar rafveitu fremur en burðarstöðvar. Því er

engu síðra að taka þátt í VHF/UHF leikunum með

stöðvum í heimahúsum og sumarbústöðum. Þá þurfa

„fjallageitur“ með handstöðvar og ökumenn með bíl -

stöðvar þurfa oftar en ekki góð loftnet til að ná í gegn.

Almennt gildir um öll sambönd að stig fást fyrir kíló -

metra í öðru veldi. Sama á við um öll bönd. Um sam -

bönd yfir hafið gildir efsta tíðni (í MHz) viðkom andi

bands í öðru veldi (t.d. á 6 metrum: 52 × 52 = 2704 stig).

VHF/UHF leikarnir 2018

Leikarnir 2018 fóru fram helgina 7. og 8. júlí. Þátttaka 

var góð og voru alls 19 virkar stöðvar með stig. Það er 

besta þátttaka frá upphafi (2012) en 2017 voru 17

virkar stöðvar. Landfræðileg dreifing var ágæt, m.a.

frá Borgarfirði, Akranesi, Hveragerði, Eyrarbakka,

Keflavík, Garði, Vogum, Eyjafjöllum, Fróðárheiði og 

Skorradal, auk stöðva á Reykjavíkursvæðinu. Færslur 

voru alls 772 í gagnagrunni, QSO voru alls 386 og

heildarvegalengd var 21.098 km (samanborið við

13.379 km árið 2017).

Úrslit voru sem hér segir:

1. verðlaun, Ólafur B. Ólafsson, TF3ML, 1.022.091 stig.
2. verðlaun, Jón Óskarsson, TF1JI, 499.715 stig.
3. verðlaun, Georg Kulp, TF3GZ, 393.691 stig.
4. verðlauni, Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY, 372.630.

Leikarnir fóru fram á 2 metrum, 4 metrum, 6 metrum,

á 70 og á 23 sentímetrum. Allar tegundir útgeislunar

voru heimilar. 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. 

Lengstu QSO vegalengdir eftir böndum

(tíðnisviðum):

23 cm (1240 MHz) = 117 km; TF3ML / TF1A.
70 cm (430 MHz) = 252 km; TF3ML / TF11JI.
2 metrar (144 MHz) = 252 km; TF3ML / TF1JI.
4 metrar (70 MHz) = Engin sambönd skráð.
6 metrar (50 MHz) = 54 km; TF2MSN / TF2LL.

Undirbúningur VHF/UHF leikanna var einkum í

hönd um þeirra TF8KY og TF2MSN, auk TF3ML.

Hrafnkell annaðist og endurbætti sérstakan gagna -

grunn leikanna (og hjálparsíðu) vegna innsetningar á

samböndum. Óðinn Þór aðstoðaði bæði við kynningu

og undirbúning og Ólafur var bakhjarl leikanna og

gaf m..a. glæsileg verðlaun.

CQ TF október 2018 17

VHF/UHF leikar 2018

Hrafnkel Sigurðsson, TF8KY

Frá verðlaunaafhendingu í Skeljanesi 12. júlí. Hrafnkell Sigurðs -

son, TF8KY, flutti greinargóða kynningu um VHF/UHF leikana

2018. Þar kom m.a. fram, að þátttakan í ár er sú mesta frá upphafi 

árið 2012. Ljósmynd: Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB.

Helstu vegalengdir eru strikaðar inn á landakortið (rauðu

línurnar). Kort: Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY.
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YFIRLIT



Skeljanes 12. júlí

Vikurnar á undan voru leikarnir mikið ræddir í loftinu 

og á FB síðunum Íslenskir radíóamatörar og Radíó -

ama törar á Íslandi. 

VHF/UHF leikarnir voru síðan formlega kynnir á

heimasíðu ÍRA á netinu þann 29. júní ásamt ítarlegri

kynningu á heimasíðunni nokkrum dögum síðar, eða

þann 4. júlí. 

Vel heppnuð verðlaunaafhending fór síðan fram í

félagsaðstöðunni í Skeljanesi þegar úrslit lágu fyrir

og var fundurinn haldinn fimmtudaginn 12. júlí. 

Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY, umsjónarmaður

leikanna flutti fróðlega Power Point kynningu og

gerði grein fyrir niðurstöðum. 

Óskar Sverrisson, TF3DC, varaformaður ÍRA flutti

stuttan inngang og veitti verðlaun. Hann þakkaði

TF8KY og hópnum vinnu við undirbúning svo og

TF3ML sem var bakhjarl leikanna og gaf glæsileg

verðlaun fyrir þrjú efstu sætin. 

Verðlaun í páskaleikunum voru gjafabréf á máltíðir

á VOX Restaurant á Hótel Hilton í Reykjavík. Ólafur, 

TF3ML, gaf eftir eigin verðlaun, þannig að verð -

launa hafarnir færðust hver upp um eitt sæti.

Að lokum

Bestu þakkir til Ólafs B. Ólafssonar, TF3ML, fyrir

stuðning og fyrir 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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Nr. Kallmerki Nafn QTH Heildarstig
 1. TF3ML Ólafur B. Ólafsson Fróðárheiði 1.022.091

 2. TF1JI Jón Ingvar Óskarsson Eyjafjöll 499.715

 3. TF3GZ Georg Kulp Munaðarnes 393.671

 4. TF8KY Hrafnkell Sigurðsson Vogum 372.630

 5. TF8RN Árni Freyr Rúnarson Keflavík 307.611

 6. TF1A Ari Þórólfur Jóhannesson Reykjavík 295.843

 7. TF2MSN Óðinn Þór Hallgrímsson Akranes 255.572

 8. TF3VP Valgeir Pétursson Reykjavík 129.237

 9. TF3EK Einar Kjartansson Reykjavík 80.671

10. TF1GW Þór Þórsson Stokkseyri 73.448

11. TF3VE Sigmundur Karlsson Reykjavík 65.754

12. TF3LM Jón G. Guðmundsson Reykjavik 57.437

13. TF2LL Georg Magnússon Borgarfjörður 43.030

14. TF3GS Guðmundur Sigurðsson Fjallið Strútur í Borgarfirði 36.000
15. TF1EIN Heimir Konráðsson Hveragerði 23.344
16. TF3JB Jónas Bjarnason Reykjavík 23.140
17. TF2AO Ársæll Óskarsson Skorradalur 21.860
18. TF3IRA Félagsstöð ÍRA (TF3JB op) Reykjavík 4.792
19. TF3DC Óskar Sverrisson Reykjavík 2

Tafla 1 Úrslit í VHF/UHF leikum ÍRA 2018 samkvæmt heildarstigum.

Ólafur B. Ólafsson, TF3ML, tekur við 1. verðlaunum fyrir hönd

Jóns Ingvars Óskarssonar, TF1JI, sem ekki átti heimangengt.

Ljósmynd: TF3SB.

Georg Kulp, TF3GZ, tekur við 2. verðlaunum. Ljósmynd: TF3SB.

Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY tekur við 3. verðlaunum. Ljós -

mynd: TF3SB.

Óskar Sverrisson, TF3DC, varaformaður ÍRA í pontu. Áður en

hann hóf að afhenda verðlaun var klappað fyrir vel heppnuðum

VHF/UHF leikum 2018 undir stjórn Hrafnkels Sigurðssonar,

TF8KY. Ljósmynd: Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB.
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Undanfarin fimmtán ár höfum við verið ötular að hitta 

YL út um alla Skandinavíu. Við höfum aðallega verið

að fara á SYLRA mót og IYL mót en nú bauðst okkur

að taka þátt í DX expedition í Frakklandi.

Þar sem við höfðum aldrei tekið þátt í DX ævintýri

áður var þetta áhugavert og talsvert kitlandi. Við

vissum lítið um hina YL þátttakendurna. Höfðum þó

hitt þrjár þeirra áður og töldum því áhugavert að prófa 

þetta. 

24. ágúst

Fyrstu nóttina var gist í Nantes. Þar tóku á móti okkur

Rosel DL3KWR og Hardy DL3KWF radíóamatörar

sem við kynntumst fyrst 2005 á Sylra ráðstefnu hér á

Íslandi og höfum hitt reglulega á Sylra ráðstefnum

annað hvert ár. Við snæddum með þeim kvöldmat og

endurnýjuðum góð kynni.

25. ágúst

Sól var hátt á lofti og hitinn um 25°C, fínasta sumar -

veður fyrir sólarskerta Íslendinga. Tókum við rútu til

L´Île de Noirmoutier, komið var til eyjarinnar rétt um

kl 13 og við sótt á endastoppistöð. Þar gólaði Vala CQ

CQ og þá komu tveir OM hlaupandi og færðu

farangur inn í bíl og við settumst upp í annan bíl, síðan

var ekið til Les quatre vent þar sem tekið var á móti

okkur með hádegisverði. Eftir matinn var farið í að

setja upp græjur fyrir alvöru, loftnet spennt upp um

alla lóðina og merkt með viðvörunarflöggum því við

vorum ekki ein á svæðinu. Þessi fínu hús sem við

vorum í voru byggð í L svo við vorum því aðeins út af

fyrir okkur en þó í þyrpingu af orlofshúsum og sumar -

hóteli. Þetta var hin flottasta aðstaða, gufubað,

sund laug, borðtennis og leikjasalir, veitingasalur, ráð -

stefnu salir, bíó og bar. Auk þess skógur með aðstöðu

til fuglaskoðunar, íþróttaæfingatæki, leikjatæki og

stígur niður á strönd. Loftnetin voru sett upp með

dyggri hjálp OM og nokkrar YL voru sprækar uppi á

þaki þegar festa þurfti rápstöng við húsið. Undir -

búningur var þó langt kominn þegar við komum á

svæðið og hafði að mestu verið í höndum eiginmanns

Christine. 

Eftir matinn vorum við svo líka kynnt fyrir þátt -

takendum. Christine F4GDI sá um að stjórna

leiðangr inum og hafa yfirsýn. Hennar OM er Jean

Michel F4EWP. Marie Jo og Micheline aðstoðuðu við 

matinn og skoðunarferðir ásamt sínum OM Maurice

F5NQL og Bernard F9IE sem höfðu sótt okkur á

stoppistöðina.

Frá Frakklandi komu Evelyne F5RPB, Claudine

F5JER ásamt syni sínum og OM sem báðir kallast

Gaby en heita Gabriel og sá yngri er kallaður Gaby

junior, Mado F1EOY og OM Hélios F6IHY. 

Frá Þýskalandi voru eins og áður sagði Rosel

DL3KWR og hennar OM Hardy DL3KWF, Siggi

DK2YL með OM Ruben DL8RB, Joana DJ5YL og

OM Carsten DF1XC sem komu til Íslands á SYLRA

2015, Michaela DL1TM en hún á líka danskt kall -

merki þar sem hún er á hverju ári í loftinu frá Dan -

mörku en þangað getur hún rakið ættir sínar.

Svisslendingarnir voru Eva HB9FPM ásamt OM

Andreasi HB9JOE sem er mikill summit maður, hann

hefur komið til Íslands og tekið nokkur sambönd í

Skerjafirðinum í stöð ÍRA, Dora HB9EPE og OM Urs 

HB9MPN, Gabriela HB9GNP og OM Ferry

HB9FEV og Chantal HB9FRC.

Þetta er stór hópur svo við vorum nokkurn tíma að

kynnast en þegar líða tók á vikuna vorum við farnar

að þekkja alla með nafni og höfðum náð góðum

tengslum við nokkra. Við fengum tvær YL til að

ganga í Sylra samtökin, þær Evu og Michaelu sem vill 

kalla sig Elu. 

Hver þátttakandi fékk merktan bláan taupoka með

merktum stuttermabol með kraga, derhúfu með kall -

merki, bollamál merktu eyjunni sem minjagrip og salt 

sem er framleitt í saltskurðum á svæðinu. Einnig var
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TM64YL 25. – 31. ágúst 2018

Anna Henriksdóttir, TF3VB og Vala Dröfn Hauksdóttir, TF3VD

Nýkomnar á svæðið og sólin skín glatt. Okkur þótti við vera

heppnar að fá húfur við komuna.
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kort af eyjunni og upplýsingar um gistiaðstöðuna með 

aðgangskóðum að hurðum. 

Búnaður leiðangursins var 6 HF stöðvar (2 TS-590,

FT897, 1 FT450D, 1 IC7000, 1 FLEX 6300 einungis

notuð á stafrænum mótunum og VHF stöð með IC-

910H). Við höfðum 1 ACOM 1000 magnara með

40M stöðinni.

Loftnetin voru 5 banda R6000 vertikal, 2 dípólar 40 /

80m, 2 þriggja banda vertikalar 14/21/28 MHz, 1

dípóll 10-80m frá HyEndFed og 10MHz vertikal. 

Christine var fyrst til að fara í stöðina á 40 m á SSB

svo tók Siggi við en Christine opnaði hverja stöð á

eftir annarri. Við undum okkur vel og hálftíma síðar

var kallað í mat Eftir kvöldmat fengum við að kíkja

aðeins í stöðina og svo fóru allar konur í loftið fyrsta

kvöldið. Skilyrðin urðu verri þegar leið á kvöldið og

það var því farið snemma í bólið. 

26. ágúst

Eftir morgunmat var stöðin prófuð almennilega og

við TF-YL skiptum með okkur klukkustund, ekkert

skipulag var enn komið heldur var það fyrstur kemur

fyrstur fær. Við fundum fyrir því að beðið var eftir því

að komast að. Amatörar í nágrenni komu í heimsókn

og mikið ráp var í kringum okkur. Hitinn var mikill

28°C og opið út í garð sem var til þess að kíkt var inn

um gluggann líka. Eftir hádegismat var boðið uppá

kastalaskoðun sem við fórum í og þótti mjög

skemmti leg og merkileg. Við sáum hvernig vatnið

þurrkast upp í fjörunni og langt inn á land og hvernig

flæðir ótrúlega hratt að líka. Við rétt náðum heim fyrir 

kvöldmat þar sem allir voru skikkaðir í bláu bolina

með derhúfur í myndatökur. Svisslendingarnir höfðu

komið með fána allra landa og hengt upp til að hafa

yfir myndatökusvæðinu, einnig voru fánar og flögg

sem útbúin voru sérstaklega fyrir viðburðinn. Svo var

góður margrétta kvöldmatur, ræður og gjafaflóð. Við

stukkum til og gáfum poka með íslenskum myndum

af norðurljósum eða eldgosi (fólk fékk að velja). Eftir

kvöldmat náðum við að fara aðeins í stöðina áður en

við fórum að sofa. Christine tilkynnti að eftirleiðis

yrði hægt að skrá sig á blað fyrir hverja stöð og hún

vildi skipta eftirmiðdögum á milli SSB og CW sitt

hvorn daginn. Við vorum fyrst mjög hlédrægar og

trönuðum okkur ekki fram en sáum að það þýddi

ekkert, því þá fengum við bara restar eða jafnvel

ekkert að komast að. Flestar YL voru á SSB, örfáar á

CW og bara ein sem var á digital og rtty. Við fengum

tíma næst í stöðinni seint að kvöldi 27. ágúst. 

27. ágúst 

Í morgunverðinum hittum við Evu og Andreas sem

buðu okkur að koma með í bæinn í skoðunarferð á

strönd fína fólksins, en þar ætlaði Andreas að finna

vita og fara í loftið. Við fórum því með í bæinn eftir

hádegismatinn. Eva og Andreas voru með bíl því þau

höfðu komið akandi frá Sviss og tekið nokkra summit

staði í leiðinni. Þegar við fundum vitann, settu Eva og

Andreas upp rápstöng og græjur, svo fórum við YL-

urnar í skoðunarferð og kíktum á strandlífið og feng -

um okkur ís. Klukkustund síðar snerum við aftur og

náðum í Andreas sem hafði fengið heimsókn frá

amatör um og öðrum áhugasömum ferðamönnum en

náð þó nokkrum samböndum á CW. Við kíktum á
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... bæði á lóðina og upp á hús. Ljósmynd: Anna Henriksdóttir,

TF3VB.

Loftnet voru sett upp nánast hvar sem pláss var að finna, hi.

Ljósmynd: Vala Dröfn Hauksdóttir,  TF3VD.
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svakalegt fiðrildasafn á heimleiðinni og komum við í

saltvinnslu, tókum myndir og fræddumst um vinnsl -

una. Eftir heimkomu kom yfirmaður hótelkeðjunnar

og bauð okkur velkomin, hann bauð uppá kampavín

og tilkynnti að öll aðstaðan væri okkur að kostnaðar -

lausu, við mættum nota sundlaug og hjól að vild.

Hann sagði líka frá að staðurinn er rekinn þannig að

geðfatlað og fatlað fólk er ráðið til starfa og hefur yfir

sér leiðbeinendur sem aðstoða þau við að læra að

vinna. Fólkið fæst við ræstingar, þvotta í þvottahúsi

hótelsins, hreinsun á stígum og í görðum, í hjóla -

viðgerðum og hjólaleigu. Við tók svo hópmyndataka

fyrir styrktaraðila.

Eftir kvöldmat fórum við í loftið og heyrðumst vel

til Íslands en náðum ekki mörgum samböndum. Vala

fékk sent myndband frá Patró sem var tekið upp í bíl

og þar gátum við heyrt í okkur í talstöðinni.

28. ágúst

Skilyrði voru með versta móti allann daginn og við

þráuðumst við en ekkert var að gerast, öll bönd léleg

svo við fórum á ströndina og í sund en alltaf var allt

dauft á öllum böndum alveg fram eftir kvöldi. Tíminn 

var því notaður til að undirrita viðurkenningarskjöl.

Síðar um nóttina komu þrumur og eldingar svo við

gátum ekki komist í loftið en þurftum að taka alla

kapla saman. Eldingarnar lýstu upp himininn og við

fórum út að skoða sjónarspilið. Þetta var meira en við

höfum séð um ævina. 

29. ágúst

Morguninn eftir eldingarnar fengum við að sjá mynd

af stöð sem hafði brunnið yfir í nágrenninu. Það var

ekkert eftir af stöðinni hún var eins og svartur kola -

moli og eigandinn átti bara leiðbeininga bæklinginn

eftir til að sýna að þetta hefði verið amatörstöð. Um

hádegisbilið kom blaðamaður sem kíkti í heimsókn

og tók viðtal við Frakkana, myndir voru teknar fyrir

blaðaviðtalið svo við skelltum líka í Sylra mynd með

nýju meðlimunum tveim Evu og Elu. Eftir hádegis -

mat fengum við tvo tíma í talstöðinni, tókum mörg

sambönd á 40m. En eftir kvöldmatinn tókum við aftur 

tvo tíma seint um kvöld á 80m þá voru léleg skilyrði

og einungis 21 samband náðist.

30. ágúst

Við fórum í hjólatúr, fyrir og eftir hádegi, veður með

besta móti sól og gjóla, einstaka ský á himni og við

fórum létt með þetta enda engar hæðir. Eftir kvöldmat 

voru öllum afhentar viðurkenningar. Við fórum á 80m 

um kvöldið en skilyrði með versta móti og höfðu

verið það megnið af deginum. Við gáfumst upp eftir

einn og hálfan tíma komnar þá með 21 samband en

eitt þeirra var við góðan vin og félaga í Danmörku,

svo við fórum ánægðar í bólið.

31. ágúst

Unnið á stöðvunum frá kl 5:30 til kl 12 þá var hætt og

tekið saman. Fækkað hafði heldur í hópnum degi fyrr

og um morguninn svo það var bara snætt á einni

borðlengju í hádegismatnum. Þannig lauk eyjar -

ævintýra ferðinni okkar og við sáttar við þessa

skemmti legu upplifun, staðráðnar í að æfa okkur enn

meira í loftinu og prófa fleira.

Samböndin voru: CW: 1639, SSB: 2845, RTTY: 11, 

FT8: 259, PSK63: 91

88, Anna TF3VB og Vala TF3VD
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Anna, TF3VB í stöðinni. Því miður var aðalvandamálið léleg

skilyrði frekar en kraðakið á böndunum. Ljósmynd: Vala Dröfn

Hauksdóttir, TF3VD.

Stór hluti þátttakenda með myndavélar á lofti. Ekki er ljóst hvort

myndefnið eru loftnetin og fánarnir eða OM sem voru líka á

svæðinu. Ljósmynd: Anna Henriksdóttir, TF3VB.
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4U1UN er QRV á ný eftir langt hlé. Stöðin hefur

aðstöðu á 41. hæð í aðalstöðvum Sameinuðu þjóð -

anna á Manhattan í New York. Fyrrihluta ágúst mán -

að ar (2018) var unnið við að setja upp og tengja nýtt

SteppIR BigIR stangarloftnet á þaki byggingarinnar.

KO8SCA, setti stöðina í loftið þann 22. ágúst

(2018) og hafði um 50 QSO á 20 metrum SSB. Um

miðjan september var Elecraft K3 stöð sett upp ásamt

Acom 2000A RF magnara. Í framhaldi verður útbúin

aðstaða fyrir áramót til að fara í loftið á 3. hæð

byggingarinnar og verður búnaðinum fjarstýrt þaðan,

sem mun auðvelda heimsóknir leyfishafa sem hafa

áhuga á að virkja kallmerkið.

Radíóamatörar hafa rekið klúbbstöð í aðalstöðum

Sameinuðu þjóðanna í New York allar götur frá 1948.

Að stærstum hluta eru það leyfishafar sem starfa eða

hafa starfað hjá samtökunum sem annast starfræksl -

una, enda heitir klúbburinn „United Nations Amateur

Radio Club, UNARC“.

Stöðin var fyrst rekin undir kallmerkinu K2UN frá

árinu 1948, en frá 4. febrúar 1978 sem 4U1UN. Frá

þeim tíma hefur kallmerkið verið skilgreint sem sér -

stök DXCC eining.

4U1UN hafði í raun ekki verið í loftinu frá því í lok

marsmánaðar 2010 fyrr en nú og hefur því smám

saman færst upp listann yfir eftirsóttustu DXCC

eining arnar. 4U1UN er því í dag í 34. sæti á lista Club

Log yfir eftirsóttustu DXCC einingarnar.

Klúbbstöðin var reyndar starfrækt undir 4U7ØUN

var reyndar QRV dagana 24.-25. október 2015 í til -

efni 70 ára afmælis Sameinuðu þjóðanna og Alls -

herjar þingsins. Vegna viðgerða í aðalbyggingunni,

var kallmerkið virkjað frá stóru tjaldi í garðinum á lóð 

samtakana. Alls voru höfð 5.969 QSO á þessum

tveim ur sólarhringum.

Formaður Amatörklúbbs Sameinuðu Þjóðanna er

James P. Sarte, K2QI. Íslensk ir leyfishafar sem eiga leið

til New York og vilja fara í loftið frá 4U1UN er bent á að 

senda James póst á k2qi.nyc@gmail.com og fá

leiðbeiningar um hvernig sótt er um heimild til að

virkja stöðina. Athugið að hafa góðan fyrirvara.

Klúbburinn tekur þátt í

„NCDXF/IARU Inter -

natio nal Beacon Project“

og rek ur radíóvita á

14.100 MHz undir sama

kallmerki, 4U1UN.
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4U1UN – QRV á ný

 Jónas Bjarnason, TF3JB

SteppIR BigIR stangarloftnetið er staðsett á þaki byggingar Sam -

einuðu þjóðanna á Manhattan í New York. Loftnetið er stagað á

tveimur hæðum og mótvægið er radíalar sem eru strekktir yfir

þakið. BigIR vinnur á öllum HF böndum frá 40 metrum upp í 10

metra.

Martti Laine, OH2BH, í fjarskiptaherbergi 4U1UN í byrjun árs -

ins 2010, skömmu áður en starfsemi stöðvarinnar var sett í bið

vegna framkvæmda í byggingunni.

Myndin er frá starfrækslu 4U7ØUN 24.-25. október 2015. Sex

stöðvar voru QRV samtímis, allan sólarhringinn þessa tvo daga.

QSL kortið sem var prentað fyrir 

sambönd við 4U7ØUN.
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IARU stendur árlega fyrir IARU HF Championship

keppninni. Í henni eru gjarnan virkjuð sérstök

kallmerki á vegum landsfélaga radíóamatöra. Þetta

árið var World Radio Team Competition (WRTC)

keppnin haldin samhliða í Wittenberg í Þýskalandi.2

Í ár var kallmerki félagsins, TF3HQ, virkjað frá

heimili TF2LL í Borgarfirði. Georg naut aðstoðar

þeirra Oliver W6NV, Denny KX7M og Al

F5VHJ/NH7A. Alls voru höfð 3.300 QSO og náðust

sambönd við öll WRTC liðin. Gestirnir komu til

landsins frá WRTC viðburðinum í Wittenberg í þeim

tilgangi að hafa sambönd frá TF3HQ í keppninni, en

hvert samband gilti sem margfaldari fyrir liðin. Eftir

keppnina hurfu gestirnir á braut á ný til að taka þátt í

kveðjuhófi WRTC í Þýskalandi.

Stöð Georgs var búin sérstökum síum (e. band pass

filters) sem gerðu kleift að hægt var að hafa tvo senda

í loftinu samtímis og voru ½l tvípólsloftnet notuð

fyrir 20 og 40 metrana ásamt stefnuvirku Yagi loftneti 

TF2LL.

Alls kepptu 63 tveggja manna lið í keppninni. Sjá

má upplýsingar og ljósmyndir af liðunum á

vefsíðunni: http://www.wrtc2018.de/en/ 

Í 1. sæti urðu Gedas Lucinskas, LY9A og Mindis

Jukna, LY4L frá Litháen; í 2. sæti Manfred Wolf,

DJ9MW og Stefan von Baltz, DA1IAO frá

Þýskalandi; og í 3. sæti Chris Hulbut, KL9A og

Daniel Craig, N6MJ frá Bandaríkjunum.

Oliver, Denny og Al senda góðar kveðjur til

félagsmanna ÍRA. Með tilliti til þess að á þessu ári er

búist við að botninum verði náð í sólblettalotu 24 – og 

með tilliti til staðsetningar á 66 gráðu norðlægrar

breiddar – verður þessi árangur TF3HQ að teljast

mjög góður.

TF2LL (ásamt gestum) höfðu hundruð sambanda í

keppninni. Aðrar virkar TF stöðvar voru TF3DC,

TF3SA, TF3SG og TF4M. Upplýsingar frá sjálfvirkri 

vöktun skilyrða með radíóvita (e. reverse beacon) frá

TF3Y voru notaðar við athugun á skilyrðum fyrir og

meðan á keppninni stóð, sérstaklega á 80 og 15

metrum.

1 Þýtt og endursagt af TF3JB.
2 WRTC keppnin er haldin á fjögurra ára fresti samhliða IARU

keppninni.
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TF3HQ í IARU keppninni 2018

Oliver Sweningsen III, W6NV 1

Band Sambönd
á morsi

Sambönd
á tali

CQ
 svæði

HQ
margf.

80   95   8  7  18

40  730 242 19  39

20 1401 629 32  37

15  151  32  9  29

2377  911 67 123

Árangur TF3HQ í keppninni;

heildarfjöldi punkta var alls 2.166.570.

Í Norðtungu 14. júlí 2018: Frá vinstri: Oliver W6NV, Al F5VHJ/

NH7A, Georg TF2LL og Denny KX7M. Ljósmynd: Steinunn Júlía, 

XYL TF2LL.

TF2LL og TF3HQ samtímis í loftinu 15. júlí. Georg á tali og

Denny á morsi. Ljósmynd: Oliver, W6NV.
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Þegar ég byrjaði í loftinu á ný árið 2007 eftir nokkurra 

ára hlé frá áhugamálinu, varð ég þess fljótlega var að

að menn töluðu um að hafa DX sambönd á 50 MHz.

Það hljómaði spennandi, m.a. vegna þess að

aldarfjórðungi fyrr (1983) hafði ég kynnst bandinu

þegar ég annaðist radíóvitann TF3SIX fyrir hönd ÍRA 

– þótt sú viðkynning hafi verið stopul vegna

endurtekinna bilana í lyklun sendisins.1 Á þeim árum

voru HF stöðvar heldur ekki almennt búnar 6 metra

bandinu eins og er í dag, heldur þurftu menn

annaðhvort að smíða eða kaupa tíðnibreyta (e.

transverter). Síðan fengum við reyndar ekki 50 MHz

bandið fyrr en síðar, eða með reglugerðinni 1986.2

Nánar til tekið varð ég QRV 28. janúar 2007 sem

TF2JB, með QTH á Hvanneyri í Borgarfirði. Á þeim

tíma árs voru engin skilyrði á 50 MHz (enda janúar).

Hugurinn var líka að mest bundinn við sambönd við

félagana innanlands, á 80 metrum og 2 metrum.

Innanlandstíðnin á þessum tíma var 3633 kHz, sem

síðan breyttist í 3637 kHz í júní 2009. Ég hafði til

ráðstöfunar Yaesu FT-100D stöð sem var fengin að

láni frá TF1JI. Eftir að hafa skilað henni um vorið

fékk ég að láni Yaesu FT-840 hjá TF3WS. Sú stöð

hafði HF + WARC böndin, en ekki 6 metrana. Sú

staðreynd flýtti m.a. fyrir að tekin var ákvörðun um

kaup á nýrri stöð sem hefði 6 metrana. Eftir miklar

vangaveltur var stöð pöntuð og kom hún til landsins í

byrjun júlí. Vart mátti tæpara standa, því 6 metra

„tímabilið“ sem hefst jafnan í maí í okkar heimshluta,

var byrjað.

Í DX á 50 MHz 2007

Þann 6. júlí 2007 fékk ég nýju stöðina afhenta á

pósthúsinu í Borgarnesi. Það var ICOM IC-756PRO -

III sem vinnur á HF og 50 MHz. Og aðeins fimm

dögum síðar, eða þann 11. júlí „opnaðist“ síðan 6

metra bandið. Ég tók strax eftir því sem ég hef kallað

„FM einkennum“ í viðtöku merkjanna. Það lýsti sér í

því að móttekin merki höfðu góða fyllingu og afar

lágt suð í bakgrunni – bæði á morsi og tali (SSB). Allt

saman var reyndar „ný“ upplifun fyrir undirritaðan.

Fullt band af merkjum yfir S9 á mæli og samskiptin

svolítið ólík samanborið við það sem vant var á HF

böndunum. Á 6 metrum gáfu allir (eða nánast allir)

upp staðsetningu samkvæmt staðarreit/hnit (e.

Maidenhead Grid Square). Á þessum tíma hafði ég

ekki hugmynd um hnitin fyrir Hvanneyri og hringdi

því strax morguninn eftir í Landmælingar ríkisins á

Akranesi og þar var leyst fljótt og vel úr málinu á

meðan ég beið í símanum. Eftir það var ég sáttari við

að fara á 6 metrana og geta gefið upp mín hnit:

„HP94bm“.

Þrátt yfir að geta ekki upplýst um hnitin þennan

fyrsta „DX dag“ á 6 metrum, hafði ég alls 63 QSO (57 

á morsi og 6 á tali). Fyrsta DX sambandið var við

OX2A í Syðra-Straumfirði á Grænlandi og einnig

náðist fyrsta innanlandssambandið á 6 metrum, sem

var við TF3YH Reykjavík. Bæði þessi sambönd voru

á morsi. Alls náðust QSO við 13 DXCC lönd: E, EI,
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Í DX á 50 MHz?

Jónas Bjarnason, TF3JB

ICOM IC-756PROIII stöðin komin í gagnið 11.7.2007. Á mynd -

inni má einnig sjá Heil PR-40 hljóðnema (á original Heil borð -

standi) og Diamond GSV3000 aflgjafa (undir stöðinni). Vinstra

megin við hana er aukabúnaður frá W2IHY; 8 banda hljóðjafnari

og EQ Plus hljóðjafnari. Ofan á stöðinni til hægri má sjá BHI

1042 skiptara til að skipta á milli Palstar SP-30 og Warfdale

Modus hátalaranna. Hægra megin við nýju stöðina er Yaesu FT-

840 stöð (í láni frá TF3WS) og undir henni Yaesu FP-757HD

aflgjafi með innbyggðum hátalara. Lengst til hægri er Yaesu MD-

200A8X borðhljóðnemi og undir hillunni lengst til vinstri,

DAIWA CN-801HP standbylgju- og aflmælir. Morslyklarnir eru

ETM-4C rafmagnslykill frá H. Samson DJ2BW og handlykill frá

M.P. Pedersen.

Fyrsta DX sambandið á 50

MHz var við OX2A í

Kanger lus suaq (Syðra-

Straum firði) á vestur strönd

Grænlands. Myndin er af

húsinu sem hýsir stöðina og 

loftneta að stöð unni hjá

þeim, en þetta er klúbbstöð. 

Fjarlægð frá TF er um

1.350 km. Ljósm: G3TXF.
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G, GD, GI, GM, GW, LA, OX, OZ, PA, SM, og TF.

Síðasta sambandið var við Bretland og var fært í

dagbók kl. 22:24 um kvöldið. Nokkrum augnablikum

eftir það voru öll merki horfin og bandið varð

„tandurhreint“ og hljótt. Það er nefnilega einkennandi 

fyrir 6 metrana að skilyrði „detti“ út og inn – á jafnvel

nokkrum augnablikum, enda ekki kallað

„töfrabandið“ (e. magic band) af ástæðulausu.

Næstu 10 ár í DX á 50 MHz

Næstu árin fylgdist ég með 6 

metrunum eftir því sem

aðstæður leyfðu. Opnanir á

bandinu voru oft/oftast á

vinnutíma og þá var maður

eðlilega ekki í loftinu. En

vorið 2008 keypti ég

sambyggt þriggja banda

stangarloftnet fyrir 6M, 2M

og 70cm. Loftnetið sem varð 

fyrir valinu var Diamond V-

2000, sem er 2,5 metra há

glertrefjastöng. Það vinnur

sem ½-l á 6 metrum, 3 x 5/8

l á 2 metrum og 4 x 5/8 á 70

cm. Á netinu eru þrír

radíalar, einn fyrir hvert

band. Þeir halla niður og eru

stillanlegir og má fínstilla

eigintíðni á hverju bandi (sbr. mynd). Ég var mjög

ánægður með útkomuna á 2 metrum og 70 cm, en

óánægður með útkomuna á 6M. Kannski hafði ég gert 

mér of miklar vonir því 19,4 metra kvartbylgjuvírinn

fyrir 80 metrana virkaði betur í DX á 6 metrum í

samanburði við V-2000. Kannski ekki sanngjarn

samanburður; allur þessi vír á móti ½ l vertíkal, sem

var gefinn upp fyrir að hafa 2,1 dBi ávinning (núll

dBd). Þrátt fyrir þetta notaði ég stöngina næstu árin,

en þessar loftnetsaðstæður juku ekki beint áhugann á

50 MHz þótt ég fylgdist yfirleitt með opnunum á

bandinu. Ég endaði svo á því að gefa Diamond

stöngina og skar til efni í Deltu sem virkaði svipað og

vírinn fyrir 80 metra og stundum betur.

Á árinu 2012 langaði mig til að prófa 6 metrana með 

„alvöru“ loftneti. Gulli vinur minn, TF8GX, hafði þá

um nokkurra ára skeið verið með 5 elementa

einsbands Yagi loftnet á 6 metrum og náð ótrúlegum

árangri í DX. Því skal haldið til haga að Gulli bjó í

Keflavík við smábátahöfnina – beint á móti Duus húsi 

– og QTH var á nesi (sem reis í landslaginu), umlukið

Atlandshafinu á þrjá vegu og frábær staður til

fjarskipta. Gulli var mjög áhugasamur um bandið

(sem og HF böndin) og átti þá tvær Kenwood TS-

570SG stöðvar og var önnur ætíð fasttengd við 5

elementa Yagi loftnetið á 50 MHz. Því var gjarnan

snúið til Bretlands í þeim tilgangi að fá strax

vísbendingu um opnun þegar morsmerkin frá

radíóvitunum þaðan byrjuðu að heyrast. Til að gera

langa sögu stutta, þá voru það skemmtilegar stundir

við stöðina þegar skilyrði voru mjög góð, að fylgjast

með Gulla hafa sambönd vestur um haf og niður um

alla S-Ameríku. Hreint út sagt ótrúlegt. Taka ber fram

til skýringar, að á þessum tíma voru skilyrðin góð og

sólblettafjöldinn oft yfir 150.

Jæja, loftnetið sem ég festi kaup á til að geta gert

eitthvað svipað í DX og TF8GX á 6 metrunum, var

Cushcraft A503S frá DxEngineering. Það gekk vel að 

setja það saman og það virkaði vel. Það er gefið upp

fyrir að hafa 8 dBi ávinning og hann skilaði sér allur.

Loftnetið „datt inn“ á uppgefna standbylgju 1.2 og

var létt og meðfærilegt (en það er 3,5 kg að þyngd). 

Þegar ég fékk þetta loftnet hafði ég flutt innan

Hvanneyrar og var kominn í raðhús á öðrum stað,

norðar í þorpinu. Vegna aðstæðna á nýja staðnum
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Myndin er af Diamond V-

2000 sambyggða húsnetinu

fyrir 2M, 6M og 70cm sem

ekki kom vel út í DX á 6

metrunum.

Cushcraft A503S loftnetið kom vel út. Það er létt og meðfærilegt,

aðeins 3,5 kg. Uppgefinn ávinningur: 8 dBi. Það kostar 140

dollara hjá DX Engineering.

Sóltún 5a á Hvanneyri. Myndin er tekin eftir flutningana í

nóvember 2010. Loftnetin þá hjá TF2JB voru Hy-gain AV-18VS

fyrir 10-80 metra og Wimo WY-204, 4 elementa einsbands Yagi á

2 metrum. Ef myndin kemur vel út, má greina V-loftnet á hvolfi

sem er fest fyrir ofan 2 metra Yagi lofnetið.
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varð aldrei úr að loftnetið færi hærra en 6 metra frá

jörðu, sem var um 3 metra yfir þaki (sjá mynd). Engan 

átti ég heldur rótorinn sem mér fannst samt alveg

ganga, því það var auðvelt að handsnúa loftnetinu

eftir þörfum. Þrátt fyrir þessar aðstæður var ég mjög

ánægður með stöðuna – þótt ég næði vissulega ekki

sama árangri og TF8GX með sitt flotta QTH, 5

elementa Yagi loftnet á 20 metra háum loftnetsturni –

þá var ævintýri að vera kominn með stefnuvirkt

loftnet sem virkaði. Þetta sumar voru góð og virkilega 

góðra skilyrði, m.a. vestur um haf og lengra. Ég hafði

t.d. mitt fyrsta samband við Bandaríkin þann 3. júlí

2012 við K1SIX.

TF3JB í DX á 50 MHz 2017 og 2018

Eftir að hafa flutt til Reykjavíkur á ný notaði ég fyrst

um sinn SteppIR SmallIR stangarloftnet á 6

metrunum, en í fyrra (2017) keypti ég nýtt loftnet; í

sjálfu sér meir af forvitni en þörf, en Cushcraft Yagi

loftnetið hafði ég selt árið á undan. Nýja netið var

Omniangle OA-50 frá Par Electronics. Þetta er loftnet 

sem er í láréttu plani og í raun líkt ½-l dipól sem er

beygður þannig að armarnir ná næstum saman; ekki

ólíkt Delta lykkju að sjá úr fjarlægð. Hvor armur er

reyndar um 30% lengri en í venjulegum dípól. Með

þessu móti fæst næstum óstefnuvirkt loftnet sem

hefur góða bandbreidd og nokkurn ávinning yfir

hálfbylgju dípól. 

Svo skemmtilega vildi til að daginn eftir að nýja

OA-50 loftnetið kom upp, varð mjög góð opnun á 6

metrum. Þetta var 7. júní 2017. Þann dag náði ég þeim 

þremur samböndum sem ég hef náð yfir lengsta

vegalengd á 6 metrum:

FM5AN – Martinique, fjarlægð: 6.259 km.

WP2B – US Virgin Is., fjarlægð: 6.070 km.

4X4DK – Ísrael, fjarlægð: 5.353 km.

Á tímabilinu 28. maí til 24. ágúst á þessu ári (2018)

hafa ennfremur komið skemmtilegar opnanir á

bandinu. En það er alltaf sama gamla spurningin

hvenær opnanirnar koma og hvort maður hefur tíma

eða möguleika á að nýta þær. Á þessu ári hefur sú

breyting orðið, að ég hef nánast einvörðungu notað

FT8 á 50 MHz. Bæði til að kynnast þessari tegund

útgeislunar og líka vegna þess að FT8 hefur að stórum 

hluta „tekið yfir“ fjarskiptin á þessu bandi líkt og á

HF böndunum, a.m.k. um sinn, sem þýðir að færri eru

QRV á morsi og tali. 

Þetta hefur verið skemmtileg reynsla og á

framangreindu tímabili voru höfð um 1.277 DX QSO

á 50 MHz. Á þessum tíma náði ég 5 nýjum DXCC

einingum: CU2AP, E73DN, CT3HF, ISØAWZ og

JW7QIA. Tvö lönd bíða staðfestingar (þegar þetta er

skrifað), ER1SS (frá 2017) og JW7QIA. Í lok

ágústmánaðar er TF3JB með alls 60 DXCC einingar á 

50 MHz, þar af 58 staðfestar.

Til fróðleiks er birt stöplarit á næstu síðu sem sýnir

DXCC einingar sem haft hefur verið samband við

2007-2018. DXCC löndunum er raðað eftir fjarlægð

frá TF í km.

Að lokum

Hér að framan er stuttlega farið yfir reynslu

TF2JB/TF3JB af 6 metra bandinu sem DX bandi frá

árinu 2007. Í upphafi var ég vantrúaður á að ég fengi

áhuga á 50 MHz sem DX bandi. En síðastliðinn

rúman áratug hef ég smám saman farið að fylgjast æ

meir með skilyrðum þar. Og fyrir 3-4 árum byrjaði ég

á að fara í gegnum QSL kortabunkana til að leita að
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Myndin er af omniangle OA-50 loftnetinu frá Par Electronics.

Einkar meðfærilegt loftnet (aðeins 680 gr. að þyngd) og vekur

ekki mikla athygli nágranna sem er stór kostur. Það kostaði

$99.00 og flutningurinn var $46.00.

Fjarskiptaaðstaða TF3JB á 50 MHz í lok ágúst 2018. Hluti

vinnuborðs í bílskúrnum er nýttur undir tæki og búnað. Frá

vinstri: DELL fartölva hlaðin með WSJT-X forritinu, útgáfu

v1.9.1 (frá K1JT) fyrir FT8 tegund útgeislunar og HRD forritinu

fyrir dagbókarfærslur, ICOM IC-7410 HF/50 MHz 100W stöð,

ETM-4C rafmagnsmorslykill frá Samson (DJ2BW) og lengra til

hægri, ICOM PS-300 aflgjafi. Kosturinn við að hafa búnaðinn

fyrir 6 metrana í bílskúrnum er þrennskonar. Fæðilína í loftnetið

er styttri en ella. Stærri stöðin (IC-7600) fær að vera í friði

uppsett fyrir HF böndin á öðrum stað í húsinu. Og loks, þar sem

7410 stöðin fylgir gjarnan með í sumarbústaðinn er handhægt að

grípa hana og aflgjafann með þegar farið er í sveitina.

EFNIS-
YFIRLIT



staðfestingum á 50 MHz (sem ég hafði í raun lítið hirt

um áður). Þegar ég skráði mig á LoTW (vorið 2016)

fór ég að taka QSL stöðuna saman og senda eftir

staðfestingum sem á vantaði. Og nú í lok ágúst 2018

eru 60 DXCC einingar í dagbókinni, þar af 58

staðfestar. Ég hef góðar vonir um að löndin tvö sem

uppá vantar, verði staðfest innan tíðar. Niðurstaða

mín er: „Gefum 6 metrunum tækifæri, þeir eru vel

þess virði!“

1 Það var UK Six Meter Group (UKSMG) sem sendi radíóvitann
til ÍRA.

2 Íslenskir leyfishafar gátu óskað eftir sérheimild til nota á 50
MHz bandinu 1985. (Heimild: CQ TF Fréttabréf 1/88).
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Stöplaritið sýnir DXCC einingar sem TF2JB/TF3JB hefur haft

QSO við á 50 MHz 2007-2018

 - Löndum er raðað eftir fjarlægð í km frá TF

 - Alls hafa náðst 60 DXCC einingar; þar af 58 staðfestar m.v.

26.8.2018.

TF3JB; DXCC staða á 6 metrum 2018

TF3JB fékk útgefið VUCC viðurkenningarskjal nr. 2433 á 50

MHz þann 9. nóvember 2016. Sækja má um VHF/UHF Century

Club viðurkenninguna til ARRL þegar náðst hafa staðfest

sambönd við stöðvar í a.m.k. 100 staðarreitum/hnitum (e.

Maidenhead Grid Squares) á 50 MHz. Í boði eru uppfærslur fyrir

hverja 25 staðarreiti/hnit sem nást staðfest til viðbótar. TF3JB

hefur alls 285 hnit staðfest 27. ágúst 2018. ARRL hóf útgáfu

VUCC þann 1. janúar 1983. Þetta er eina VUCC skjalið sem

hefur verið gefið út á TF kallmerki.

50 MHz teljast til VHF sviðsins sem er skilgreint frá 30-

300 MHz. Þrátt fyrir að vera „VHF band“ sýna 6

metrarnir oft sömu/líka hegðun og hærri HF böndin

hvað varðar útbreiðslu í DX. Það er þó mest áberandi

með aukinni sólblettavirkni sem „opnar“ 6 metrana fyrir 

DX á svipuðum tíma og HF böndin þegar sólblettatala er 

há (a.m.k. yfir 130-140). Hjá okkur hér á norðurhveli

jarðar er svokallað 6 metra „tímabil“ skilgreint frá maí

fram í byrjun ágúst. Stundum hefst tímabilið fyrr, en oft

er það lengra. Sem dæmi, að þau ár sem TF1GW rak

radíóvitann TF1SIX á 50 MHz frá Flúðum, mátti sjá

stöðvar í nágrannalöndunum skrá kallmerki vitans inn á

„cluster“ á ólíklegustu tímum árs. Það verður því

spennandi að fylgjast með nýju radíóvitunum, TF1VHF, 

á Álftanesi á Mýrum á 4 og 6 metrum þegar frá líður, en

þeir voru gangsettir þann 2. maí s.l.

Yfir sumartímann eru skilyrði á 50 MHz algeng í E-

laginu og oftast er tiltölulega auðvelt að hafa sambönd

við stöðvar upp í 2000-2500 km fjarlægð. Það er reynsla 

þess sem þetta skrifar, að þegar líður á sumarið (oft seint

í júní og fram í júlímánuð) „opnist“ vestur um haf. Og

þegar opnunin er góð opnast gjarnan áfram niður til

Suður-Ameríku. Áður en það gerist kemur vesturströnd

Bandaríkjanna þó gjarnan inn og Mexíkó – ásamt

stöðvum í Karabíska hafinu. Fjarlægðin upp í 2500 km

er oft nefnd eitt „hopp“ (e. single-hop) og talað er um

„fjölhopp“ (e. multi-hop) skilyrði þegar aðstæður í E-

laginu gefa möguleika til sambanda allt upp í 10.000 km

fjarlægð.
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Starfsemi „radio-amatöra“ hér á landi
(Birt á ábyrgð greinarhöfundar)

Greinin birtist fyrst í Vikunni, 5. október 1939

Ég geng suður Óðinsgötu og við mér blasir hvítt

hús. Í þessu húsi býr Sigurður B. Finnbogason,

radio-amatör. Gamall kunningi úr Svifflug félag -

inu. Kannske ég gangi inn og tali við piltinn hugsa

ég með mér. Ég hringi dyrabjöllunni. Það er lokið

upp og fyrir framan mig stendur TF5C eins og hann 

er oft nefndur, grannvaxinn, svarthærður piltur,

snar í snúningum og einbeittur mjög. Ég spyr hann

að, hvernig amatör-starfsemin gangi núna.

Það er nú saga að segja frá því, kunningi, svarar

hann með beiskri röddu. Þeir komu nú hérna um

daginn í stóra bílnum og hirtu megnið af því, sem

ég átti til í eigu minni. Já það var nú sjón að sjá það,

þegar þeir voru að rannsaka hjá mér, sjá þá gæjast

inn í spólurnar og snúa öllum græjunum sitt á hvað. 

Nú jæja, hugsaði ég með mér, þegar þeir voru

komnir ofan í vasana mína, hvað skyldu þeir nú

finna þar, ef til vill hef ég gleymt þar einhverju af

bréfum, kannske frá Ameríku eða Ástral íu. Hvert í

þó logandi, hugsaði ég með mér, dregur hann ekki

upp úr vasanum töng, skrúfjárn og naglbít.

Kannske það sé ólöglegt nú á tímum, að hafa slíka

hluti á sér, hugsaði ég með mér; en sem betur fór lét 

hann allt þetta ofan í vasann aftur.

Á gólfinu hafði ég dálítið áhald, sem ég notaði til

að kveikja á viðtækinu mínu á morgnana. Held -

urðu, að þeir hafi ekki verið komnir í það. Þá þótti

mér nú nóg um, og ég sagði við manninn: Blessaðir 

takið ekki á þessu, því það er stórhættulegt fyrir

yður, háspenna lífshætta, sagði ég við manninn, og

á sama augnabliki misti hann tækið á gólfið, og þá

geturðu nærri , hvort ég hafi ekki hlegið, þar sem

hann blánaði allur og roðnaði á víxl.

Hvernig komust þeir með dótið út? spyr ég.

Já, þeir roguðust með það niður stigann og út í

bíl, en lengi voru þeir að koma því fyrir í bílnum,

enda var orðið þröngt, þegar við vorum allir komn -

ir inn. Svo var nú ekið niður á stöð og öllu skipað

upp á loft, og ég náttúrlega líka með til að svara til

saka, sem náttúrlega engar voru eins og þú veizt.

Já, það var náttúrlega ástæðulaust að fara svona

með þig, en segðu mér eitthvað um amatör-starf -

semina, þótt þú sért stöðvarlaus núna?

Já, amatör-starfsemin er jafngömul loftskeyta -

tækn inni, því sá er fyrst notaði loftskeytastöðvar í

praksis var hinn mikli hugvitsmaður Marconi, og

er það mál kunnara en frá þurfi að segja. Allt til

ársins 1914 er heimsstyrjöldin brauzt út má segja,

að litlar hömlur hafi verið lagðar á starfsemi

amatöra. Þeir voru með tilraunir á öldulengdum

200 metra og upp úr, en þóttu umsvifamiklir á

þessum sviðum af stærstu ritsímafélögum, sem áttu 

víst hagsmuna að gæta. Á heimsstyrjaldarárunum

1914 – 18, var amatörstarfsemin alveg bönnuð. En

að styrjöldinni  lokinni voru það aðallega Banda -

ríkjamenn, sem höfðu forgöngu í að koma amatör-

starfseminni aftur á réttan kjöl, og hafa ekki lakari

menn en sjálfur Roosewelt forseti „dabbað“ í fag -

inu. Um þetta leiti var stofnaður félagsskapur

amatöra í Bandaríkjunum, American Radio Relay

League og International Amateur Radio Union, og

er ég meðlimur beggja þessara félaga.

Á hvaða öldulengdum starfa amatörar?

 Eins og ég gat um áðan urðu amatörar vargar í

véum á lengri öldum, en af því að einhvers staðar

verða vondir að vera, úthlutaði ein símamálaráð -

stefnan þeim öldulengdum um og fyrir neðan 200

metra, sem þá voru lítt þekktar og taldar ónothæfar

til almennra viðskipta. En amatörarnir fullkomn -

uðu tækni sína að sama skapi og að þeim var þrengt 

og þeim gert erfiðara fyrir, og nú er svo komið, að

þeir mega ekki vinna nema mjög takmarkað á 81

metra, en hafa þó til umráða öldulengdir um 41m.,

21 m., 10,5, 2,5, 1,25 m., og með sérstöku leyfi

öldulengdir fyrir neðan 75 centimetra. Má því hik -

laust telja amatörana hina fyrstu landnema í ríki

stuttbylgnanna. En einn aðal kosturinn við þær er,

að margfalt meira langdrag næst með þeim en löng -

um bylgjum, og að nota má mjög einföld og tiltölu -

lega ódýr tæki, svo sem dót úr gömlum viðtækjum,

auk annara kosta, sem of langt mál yrði að skýra frá 

hér.

Hvenær fékkstu fyrst áhuga fyrir þessari amatör-

starfsemi?

Það eru nú um 10 ár síðan. Ég hefi stöðugt reynt

að fylgjast með framförum tækninnar á þessu sviði, 
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en þær hafa orðið geysi miklar. Til dæmis, skal ég

geta þess, að  ég byrjaði fyrst með einslampa stutt -

bylgjutæki, sem ég tengdi við gamalt langbylgju -

tæki til að fá meiri kraft út úr öllu saman. En nú

seinni árin hef ég haft betri tæki fyrir viðskiptin.

Segðu mér nú, hvernig tilraunastarfsemi fer fram

við umheiminn hjá amatörum.

O, jæja, reyna mætti það með einu dæmi. Nú stilli 

ég viðtækið inn á 21 meters öldulengd. Þú heyrir að 

hér er líf í tuskunum á þessari öldulengd, enda

engin furða, því fjöldi tilraunastöðva í heiminum er 

mikill, en aðgreining milli stöðvanna ekki meiri en

brot úr meter eða jafnvel enginn. Á þessum tíma árs 

fara tilraunaskilyrðin við vesturheim batnandi. Sjá -

um þó til. Hér heyrum við í W6GE sem er í Oak -

land í Kaliforníu.

Hvað er hann að senda (morsa)?

CQ DX DE W6GE, svarar Sigurður, en CQ

táknar kall til allra, sem hlusta á þessari öldulengd,

DX þýðir að hann vill komast í samband við fjar -

lægan amatör, DE þýðir „sent frá“, en W6GE er

kallmerki stöðvarinnar og fyrsti stafurinn, W, er

einkennisstafur fyrir Bandaríkin í Ameríku, talan 6

táknar í hvaða amatörfylki hann er, en Bandaríkj -

un um er skipt niður í 9 slík fylki.

Þurfa amatörar ekki að vera tungumálagarpar,

þegar þeir komast þannig í samband við allra þjóða

menn?

O, nei, ekki er það nauðsynlegt. Amatörar nota

yfirleitt merkjakerfi, sem er venjulega stutt orð úr

ensku. Þegar samband er fengið á milli tveggja

tilraunastöðva, er byrjunin venjulega þannig. GE

DR OB ES TNX FR CALL VY GLD TO MEET U. 

Þetta þýðir: Gott kvöld , kunningi, þakka þér fyrir

kallið, mjög glaður að hitta þig. Sambandinu líkur

venjulega með þessu: TNX FR QSO OB HPE CUL 

SUN PSE QSL VY 73 ES GN. Þetta þýðir á

íslenzku: Þakka þér fyrir sambandið, kunningi,

vona að hitta þig bráðlega. Gjörðu svo vel og sendu 

staðfestingu. Bestu kveðjur. Gleðstu og góða nótt.

 Þetta er með öðrum orðum eins og hebreska, sem 

þið talið. Hver er nú þessi staðfesting, sem um er

beðið?

Allir amatörar hafa komið sér saman um að senda 

hvor öðrum staðfestingu, sem er gert með svo -

nefnd um QSL kortum, þar sem skýrt er frá degi,

stundu, og ýmsu öðru, sem að sambandinu lýtur.

Þessi kort hefi ég sent frá öndverðu í gegnum

pósthúsið hér.

Hvað fer svo fram milli þessara upphafs og loka

setninga og hvaða gagn er að þessari starfsemi?

Það eru eingöngu tekniskar tilraunir, t.d. hvaða

áhrif mismunandi gerð loftneta hefur á sambandið

að því er styrkleika merkjanna snertir, stillingu

loftneta og stefna, hæð og lengd. Tilraunir með

nýjar uppgötvanir verksmiðja, sem framleiða hluti

í þessar stöðvar. En að þessi starfsemi sé ekki

gagnslaus og einskis metin má ráða af því, að oft

má lesa auglýsingar frá verksmiðjum, sem fram -

leiða hluti í viðtöku- og senditæki, þar sem lögð er

áhersla á, að amatörar mæli með þeim.

Ánægjulegt er líka meðvitundin um það, að hafa

radiotæknina svo mjög á valdi sínu, að geta staðið í

sambandi við amatöra í hinum fjarlægustu löndum, 

t.d. í Ástralíu, Nýja Sjálandi, Argentínu og víðar,

en það er kappsmál allra amatöra að gera stöðvar

sínar þannig úr garði, að þær nái sem lengst.

Hversu margir radio-amatörar eru nú til í heim -

inum?

Ég hef ekki nákvæmar skýrslur um það, en milli

60 – 70 þúsund amatörstöðvar munu vera starfandi. 

Í Danmörku eru skráðar um 350 stöðvar, en á

norðurlöndum eru þær um 1300.

Hvaða framtíð álítur þú, að þessi radioamatör-

starfsemi eigi?

Viðfangsefnin eru ótæmandi og sé miðað við

þegar fenginn árangur, geta jafnvel hinir djörfustu

draumar rætzt. En hvar í heiminum sem er, þurfa

radio-amatörar að hafa að bakhjalli sér skilning og

samúð valdhafanna.

Gera amatörar ekki tilraunir með kvikmynda út -

varp?

Jú, þar standa þeir mjög framarlega, t.d. í Banda -

ríkjunum einum eru fleiri hundruð stöðvar starf -

andi, sem amatörar hafa kommið sér upp, og starfa

þær aðallega á öldum fyrir neðan 5 metra, einnig

tíðkast mjög mikið að senda heil blöð með útvarps -

stöðvum, jafnvel fleiri þúsund mílur, og eru þau

tæki mjög svo einföld.

Gísli Ólafsson.
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Radíóamatörar verða í auknum mæli varir við

truflanir frá ýmiss konar búnaði sem er í gangi

einkum í þéttbýli. Þarna er á oft á ferðinni aflbúnaður

sem hakkar upp spennu og breytir á annað form.

Einnig er stundum sótt að amatörum vegna þess að

fólk heldur að hætta stafi af loftnetum þeirra og að

tilvist loftnets í hverfinu valdi því heilsutjóni. Málefni 

af þessu tagi eru kölluð EMC málefni en það er ensk

skammstöfun og stendur fyrir „Electro Magnetic

Compatibility“. Bein þýðing á íslensku væri „sam -

hæfni við rafsegulbylgjur“ sem er e.t.v. ekki mjög

lýsandi. EMC gengur út á það að finna leiðir til að

nýta möguleika radíótækninnar á sem bestan hátt án

þess að aðrir verði fyrir truflunum eða áhrifum á

heilsu. Árið 2011 stofnaði ÍRA EMC nefnd sem ætlað

er að gefa félagsmönnum góð ráð í málefnum sem

tengjast EMC og fylgjast með þróun þeirra. Í

nefndinni eru TF3G, TF3UA og TF3Y. Hér verður nú

fjallað um nokkur atriði sem eru á verksviði

nefndarinnar, hugsanlegar truflanir frá LED perum,

fjarskipti um raflínur og VDSL. Að lokum verður

sagt frá mælingum Póst- og fjarskiptastofnunar (PFS) 

sem fram hafa farið hjá nokkrum amatörum. 

LED perur

LED perur eru samsafn af ljósdíóðum (LED) sem

senda frá sér ljós þegar lág jafnspenna er sett yfir þær.

LED perur eru mjög nýtnar við að breyta raforku í

ljósorku og sumar þeirra senda frá sér um 100 lumen

fyrir hvert watt sem þær taka af raforku. Til saman -

burðar gefur venjuleg glópera um 15 lumen fyrir

hvert watt af raforku. LED perurnar eru því 6-7

sinnum nýtnari en glóperur. LED perur eru sagðar

endast í allt að 30 þúsund klst. en glóperur aðein í um

eitt þúsund klst. LED perur eru því þegar orðnar

hagkvæmari en glóperur. Glóperur eru á undanhaldi,

framleiðsla þeirra og innflutningur hefur verið bann -

aður í Bandaríkjunum og Evrópu. Flúrperur eru einn -

ig mun nýtnari en glóperur en ná þó ekki sömu nýtni

og líftima og LED perur. Líklegt er að þær víki einnig

með tímanum. Hér eru á ferð svo sterkir hagsmunir að 

líklega verða LED perur alls ráðandi í náinni framtíð,

jafnvel þótt radíóamatörar reyni að fá þær bannaðar

eins og greint var frá á heimasíðu ÍRA fyrir nokkrum

misserum. Gallinn við LED perur er einmitt sá að

sumar þeirra senda frá sér truflanir á stuttbylgju og

lægri tíðnisviðum. Þetta stafar af því að LED perurnar 

vinna á lágri jafnspennu og því þarf að breyta 230 V

riðspennu í lága jafnspennu. Þetta er gert með aflgjafa 

sem þarf að rúmast í perunni og því er notast við

svonefndan rofháttar aflgjafa (e. Switch mode power

supply). Þannig aflgjafi „hakkar“ 230 V veitu -

spennuna á hárri tíðni sem er oft tugir kHz. Þessi

hakkaða spenna er spennt niður og afriðuð. Hún inni -

heldur mikið af yfirsveiflum sem berast út eftir raf -

kerfinu og geisla út í loftið okkur amatörum til ama.

Sumir framleiðendur leita sparnaðar í því að hafa

lélegar eða engar síur á sínum perum. Þetta er ástæðan 

fyrir því að sumar perur trufla mikið en aðrar lítið. 

Alþjóðleg samtök radíóamatöra beita sér á þessu

sviði og reyna að láta banna perur frá framleiðendum

sem byggja ekki nægilega góðar síur í sínar perur.

Þarna er samtakamáttur amatöra mikivægur enda eru

stuttbylgjufjarskipti í húfi, a.m.k. í þéttbýli. LED pera 

er sýnd á mynd 1. 

Fjarskipti um raflínur

Fjarskipti um raflínur (e. Power line communications, 

PLC) hafa verið stunduð frá því fyrir síðustu aldamót. 

Þau byrjuðu með hugmundum um að nýta rafdreifi -

kerfi borga til þess að flytja háhraða internet -

tengingar. Fyrirtækið Lína.net var stofnað hér á landi

og var dótturfélag Orkuveitu Reykjavíkur. Búnaður

var settur upp í spennistöðvum Orkuveitunnar og

hátíðnimerkin send þaðan heim til notenda þjónust -

unnar eftir 230 V dreifikerfinu. Algengt er að við

hvern spenni séu tengdar um 200 íbúðir og í fyrstu var 

1 Mb/s til skiptanna. Lengi var á huldu hvernig

hátíðni merkin bárust gegnum rafmagnsmælinn sem
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Mynd 1. Ein tegund LED peru
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er við hvert inntak og voru flestir mælar á þessum

tíma afar góðar lághleypisíur sem hleyptu litlu í gegn -

um sig á hærri tíðni en 50 Hz. Síðar kom aðferðin í

ljós en hún fólst í því að senda mjög sterkt hátíðni -

merki út á rafdreifikerfið. Hluti merkisins geislaði út

frá rafmagnslínunum og rafkerfi húsa hinum megin

við mælinn námu merkið með loftnetsverkun. Þannig

komust merkin til mótaldsins. Til allrar hamingju

stóðst þetta kerfi engan samanburð við ADSL tækni

sem símafélögin hófu að setja upp um aldamótin og

dó því drottni sínum. Það fór þó svo að PLC varð

nothæft við innanhússtengingar. Nú eru auglýst PLC

kerfi sem eiga að geta borið mörg hundruð Mb/s. Það

er þó sjaldan raunin enn sem komið er og stundum

bera þessi kerfi nærri engin gögn en stundum eru þau

nægilega góð til að bera internettengingar og jafnvel

sjónvarp yfir IP. Amatörar ættu alltaf að ráða fólki frá

því að setja upp PLC enda virkar PLC stundum og

stundum ekki. Besta lausnin fyrir fólk er að leggja

CAT-5 strengi um íbúðir, stundum er hægt að draga

slíka strengi í rör þar sem fyrir er kóax strengur til

sjónvarpsdreifingar. Oft er hægt að setja grannan kó -

ax ásamt CAT-5 strengnum í staðinn fyrir upphaflega

kóaxinn. Ef þetta hugnast fólki ekki er hægt að grípa

til þráðlausra lausna á formi Wi-Fi. 

Miklar framfarir hafa orðið í þráðlausum innan -

húss tengingum sem nefndar eru Wi-Fi. Sá Wi-Fi stað -

all sem nú er mest notaður heitir IEEE 802.11n og er

sagður flytja allt að 600 Mb/s. Raunhæfara er þó 150

Mb/s og minna ef mikil deyfing og truflanir eru til

staðar. Nýjasti staðllinn er kallaður IEEE 802.11ac og 

getur hann flutt allt að 6,8 Gb/s en þær útfærslur sem

nú eru á markaði flytja oft mest um 1300 Mb/s. Wi-Fi

er starfrækt á 2,4 GHz og 5 GHz böndum. Hægt er að

flytja internet- og sjónvarpsmerki með Wi-Fi. Helstu

vandamál við notkun Wi-Fi felast í vinsældum þess

vegna þess að Wi-Fi merki aðliggjandi íbúða trufla

hvert annað. Stundum er hægt að finna einfaldar

lausn ir með því að velja tíðnir sem ekki eru mest

notaðar. Auðvelt er að greina slík vandamál með

öppum í snjallsímum. Dæmi um slík öpp fyrir

Android eru Wi-Fi Analyzer, inSSIDer, WiEye og

WiFiSNR. Einnig er hægt að fá ókeypis forrit sem

kortleggur Wi-Fi útbreiðslu innan heimilis. Það heitir

Heatmapper og fæst á www.ekahau.com.

VDSL

VDSL stendur fyrir „Very high speed Digital Sub -

scriber Line“ og er tækni sem nýtt er til að senda

háhraða gagnamerki yfir símalínur. ADSL er fyrir -

rennari VDSL en ADSL er á tíðnisviðinu 25 kHz til

2,2 MHz og flytur mest 25 Mb/s. VDSL nýtir tíðni -

sviðið allt að 30 MHz en algengast er afbrigði VDSL

sem nýtir tíðnisviðið upp að 17 MHz. Slík útfærsla er

í notkun hér á landi. VDSL flytur gögn á mun meiri

hraða en ADSL, algeng útfærsla er 50 Mb/s til

heimila en 25 Mb/s frá þeim. Hraðinn fer eftir línu -

lengd og er meiri á styttri línum. Það sem helst tak -

markar hraða á VDSL er milliheyrsla (e. crosstalk).

Milliheyrslan er það þegar merki af einni línu

kúpplast yfir á aðra og kemur þar fram sem truflun.

Nú hefur verið innleidd tækni sem nefnd er vigrun (e.

vectoring) og felst í því að búa til andmerki á

sendistað sem eyða milliheyrslunni milli lína. Með

þessari tækni næst jafnvel 150 Mb/s hraði á 400 m

löngum línum. Sú tækni sem tekur við af VDSL heitir

G.fast og nýtir tíðnisvið allt upp i 212 MHz. Með

henni verður hægt að ná 500 Mb/s – 1000 Mb/s hraða

á allt að 250 m löngum línum og allt að 4000 Mb/s á

styttri línum en 70 m. 

VDSL veldur amatörum tiltölulega litlum truflun -

um. Kosturinn við símakerfið er sá að línurnar eru

hannaðar til að bera fjarskiptamerki og til að hafa sem

minnsta milliheyrslu. Það þýðir að þær eru í góðu

jafnvægi (balanseraðar) og geisla litlu afli út. Hér á

landi eru þær jafnframt alltaf neðanjarðar sem deyfir

mjög útgeislun. Afl VDSL merkjanna er einnig mjög

lítið, m.a. vegna milliheyrslunnar. Bandaríska

amatöra félagið ARRL mældi VDSL línur og komst

að sömu niðurstöðu, http://www.arrl.org/vdsl-testing. 

Helsta truflanahætta sem stafað getur af VDSL er

rangur frágangur heima hjá fólki. Dæmi eru um að

VDSL sé tengt inn á línukerfi húsa án sérstakrar síu

sem nauðsynleg er og oft nefnd „splitter“. Þetta hefur

í för með sér að ójafnvægi kemst á línuna og hún

geislar út merkjum allt upp í 17 MHz. Einnig geta

bilaðir beinar valdið truflunum. Dæmi um þetta hefur

komið upp hér á landi en leyst var úr því með aðstoð

Póst- og fjarskiptastofnunar. 

Mælingar PFS hjá amatörum

Póst- og fjarskiptastofnun hafði samband við ÍRA og

óskaði eftir því að mæla sviðsstyrk frá loftnetum hjá

nokkrum amatörum. Stjórn ÍRA fól EMC nefndinni

að finna amatöra sem tekið gætu þátt í mælingunum.

EMC nefndinni var þetta ljúft og skylt og setti sig í

samband við nokkra amatöra sem allir tóku erindinu

vel. Geilsavarnir ríkisins sáu um mælingarnar og not -

uðu afar góðan mælibúnað, mynd 2. Mælibúnaður

þessi er dýr en amatörar geta keypt mun ódýrari

sviðsstyrksmæla og mælt sjálfir styrk frá eigin lof -

tnet um. Kannski væri ráð að ÍRA kæmi sér upp slík -
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um búnaði sem félagsmenn gætu leigt þegar á þarf að

halda. 

Mælingarnar bentu til þess að sviðsstyrkur sé tals -

vert undir þeim mörkum sem sett hafa verið. Þessi

mörk eru sýnd á mynd 3. Þessa mynd er m.a. að finna í 

fyrirlestri TF3DX frá 2012. Fyrirlesturinn er á vef

ÍRA og þeir sem vilja kynna sér þetta málefni betur

ættu að líta á hann. 

73 de TF3UA
Formaður EMC nefndar ÍRA
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Mynd 2. Mælibúnaður Geislavarna ríkisins

Mynd 3. Öryggismörk sviðsstyrks fyrir almenning

Góðar minningar...

Vorið 1975 var kom til landsins (með

skipi) mjór og frekar langur trékassi

merktur TF3JB. Inni hald ið var Hy-

tower 18-HT, 15,2 metra hátt stangar -

loftnet fyrir 80-10 metra böndin frá Hy-

gain. Þetta er samsett loftnet, þ.e. neðri

hluti þess er  Rohn 25G turneining (8

metra há) og upp úr turninum gengur

rúmlega 7 metra há stöng, samsett úr

álrörum sem mjókka eftir því sem ofar

dregur.

Á þessum tíma hafði TF3JB haft

nýliða leyfi í rúmt ár og ekki öðlast mikla

reynslu. Það var því leitað til reynslu -

meiri leyfishafa á fimmtudags kvöld um á

Vestur göt unni (félagsa ðstaða ÍRA var þá

þar) um væntanleg loftneta kaup og

félagarnir spurðir spjörunum úr. Að

loknum því ferli var haft samband við

Kalla í Radíóvirkjanum, sem á þeim tíma 

var umboðsmaður fyrir Hy-gain, og gerð pönt un.

Þegar ég fékk kassann kom í ljós, að gleymst

hafði að hugsa fyrir festingu á loftnetinu og varð úr

að TF3OFN smíðaði festingu sem síðan var sand -

blásin og zinkhúðuð. Hún var síðan fest tryggilega

á hlið hússins, þannig að fótur loftnetsins var jafn

þakjárninu sem notaðist sem mótvægi, alls 160m2.

Loftnetið var síðan vandlega stagað á þremur hæð -

um.

Til að gera langa sögu stutta, þá kom loftnetið

mjög vel út og var notað á nýliðatíma TF3JB og

síðar þegar við TF3CW byrjuðum að vinna saman í 

alþjóðlegum keppnum, ýmist undir kallmerkjum

hvors annars eða sameiginlegu kallmerki okkar og

TF3OJ (bróður Sigga), TF3WW. 

Þess má geta að Hy-tower loftnetið er enn á

markaði og kostar í dag um 1.000 dollara.

73, de TF3JB
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Hy-tower loftnetið gert klárt til upp setn -

ingar. Standandi frá vinstri: TF3BS og

TF3MH. Sitjandi frá vinstri: TF4DLN

og TF3JB. Ljósmynd: TF3Y.

Loftnetið að nálgast lóðrétta stöðu. Frá 

vinstri: TF3BS, TF4DLN, TF3JB og

TF3MH. Ljósmynd: TF3Y.



Á hverju ári eru haldnar fjölmargar ráðstefnur og

sýningar fyrir radíóamatöra um allan heim. Í flestum

tilvikum standa landsfélög radíóamatöra að þessum

viðburðum eða eru mikilvægir bakhjarlar. Þrátt fyrir

mikla breidd í áhugamálinu finna flestir leyfishafar

eitthvað við sitt hæfi. Þrjár sýningar eru stærstar sem

eiga það sameiginlegt að vera, hver um sig,

alþjóðlegur vettvangur áhugamálsins þótt leyfishafar

í því landi þar sem sýning er haldin séu fjölmennastir.

Sýningarnar eru: Ham Radio í Friedrichshafen í

Þýska landi, Dayton Hamvention í Ohio í Banda -

ríkjunum og Tokyo Ham Fair í samnefndri höfuðborg

Japans. Aukin samkeppni í flugi hefur gert ferðir

ódýrari á þessar sýningar og á þessu ári (2018) einnig

til Bandaríkjanna, eftir að farið var að fljúga til fleiri

áfangastaða þar í landi frá Keflavík.

Tokyo Ham Fair er stærst og sóttu hana yfir 39

þúsund gestir í ár í ráðstefnuhöllinni Big Sight í

Tokyo. Japanska sýningin hefur vaxið mest að

gestafjölda, eða á bilinu 2-3% á ári síðastliðin tíu ár.

Ferðatími til Big Sight frá Tokyo Station brautar -

stöðinni í Chiyoda (í Tokyo) er um 30 mínútur. Alltaf

fréttist af íslenskum gestum á sýningunni og er vitað

um tíu sem þar hafa komið frá árinu 2007.

Dayton Hamvention var sótt af rúmlega 28 þúsund

gestum í ár á Greene County Fairgrounds and Expo

Center sýningarsvæðinu í Xenia, sem er 24 km fyrir

utan Dayton. Sýningin hafði til langs tíma verið

haldin á Hara íþróttaleikvanginum og höfðu skipu -

leggjendur haft af því nokkrar áhyggjur að aðsókn

myndi minnka af þeim sökum, en gestum fækkaði þó

aðeins um 900 í ár miðað við 2017.

Ham Radio sýningin var sótt af alls rúmlega 15

þúsund gestum í ár í ráðstefnu- og sýningarhöllinni

Messe Friedrichshafen. Staðurinn er í útjaðri

Friedrichs hafen og er boðið upp á fríar ferðir frá

strætisvagnastöðinni í miðbænum á klukkustundar

fresti, alla sýningardagana. Ferðatími er 10-12

mínútur. Gestum fækkaði um um 1.650 frá árinu í

fyrra (2017). Menn telja ástæðuna mikið til vera

vegna tímasetningar sýningarinnar sem yfirleitt er

haldin í 3. viku júnímánaðar en var haldin fyrr í ár, eða 

helgina 1.-3. júní. Dagsetning sýningarinnar á næsta

ári, 2019, hefur því verið færð á ný til 3. viku júní -

mánaðar (sbr. töflu).

Hverjir sækja sýningarnar?

Þeir sem sækja sýningarnar eru nánast allir radíó -

amatörar. Líkt og fram kom í inngangi eru leyfishafar

frá því landi þar sem sýning er haldin, fjölmennastir.

Það á við um allar sýningarnar. Ham Radio í

Friedrichshafen hefur þá sérstöðu að fá hlutfallslega

flesta gesti af mismunandi þjóðernum, því að jafnaði

sækja sýninguna leyfishafar frá um 40 þjóðlöndum. Í

raun ekki undarlegt, þar sem Evrópa er þéttbýl og að

Þýskaland á landamæri að mörgum löndum. Það er

því ódýrt og auðvelt fyrir leyfishafa þar um slóðir að
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Sýningar fyrir radíóamatöra

Jónas Bjarnason, TF3JB

Sýning Staður Byrjunarár Dagsetning 2019 Fjöldi gesta 2018

Tokyo Ham Fair Tokyo, Japan 1977 31. ág.-1. sept. 40.210

Dayton Hamvention Xenia, Ohio, Bandaríkin 1952 17.-19. maí 28.417

Ham Radio Friedrichshafen, Þýskaland 1975 21.-23. júní 15.460

Upplýsingar um helstu ráðstefnur/sýningar fyrir radíóamatöra í heiminum.

Tokyo Ham Fair sýningin hefur verið haldin frá árinu 1977. Hún

er stærst sýninga fyrir radíóamatöra í heiminum.

 Dayton Hamvention hefur verið haldin frá árinu 1952. Hún er

elst sýninganna þriggja og var haldin í 66. skipti árið 2018.

 Ham Radio sýningin í Friedrichshafen hefur verið haldin frá

árinu 1975.
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setjast upp í bíl og aka á sýninguna. Þá er algengt að

nokkrir taki sig saman, ferðist í einum bíl og gisti á

tjaldstæðinu við sýningarsvæðið. Á þann hátt næst

fram mikill sparnaður. Stór hluti erlendu gestanna

(280 manns frá 16 þjóðlöndum) voru ennfremur með

skráð sölusvæði á flóamarkaðnum á sýningunni í ár.

Ohio telst til miðvesturríkja Bandaríkjanna. Stað -

setning Dayton Hamvention í Xenia er þannig, að það

koma ekki margir gestir í bílum frá nærliggjandi þjóð -

löndum, nema þá e.t.v. frá Kanada. Sýningargestir eru 

því nánast einvörðungu bandarískir radíóamatörar.

Þótt ætíð sé nokkuð um að erlendir leyfishafar sæki

sýninguna eru þeir hlutfallslega fáir, enda þurfa þeir

að koma með flugi sem er hemill á ferðalög til lands -

ins vegna kostnaðar.

Svipað má segja um Tokyo Ham Fair. Sýningar -

gestir eru nánast einvörðungu japanskir radíóamatör -

ar. Hlutfall erlendra gesta er lágt og þeir eru færri

heldur en á Dayton. Kostnaður við flug til Japan er

hemill á ferðalög til landsins.

Hvað er í boði?

Nýjasta tækni í tækjum og búnaði til fjarskipta er

aðdráttarafl fyrir marga, enda ekki hægt að leggja að

jöfnu að lesa um tækin og tæknina og skoða myndir á

netinu – samanborið við að geta séð þau með eigin

augum, snúið tökkum og spurt framleiðendur út í

tæknilega getu. Þá er það mannlegi þátturinn. Ég hef

heyrt marga tala um að það skemmtilegasta við að

fara á sýningar af þessu tagi sé að hitta aðra amatöra.

Eðli áhugamálsins er jú slíkt, að kynni takast gjarnan

á með mönnum, oft eftir fjölda sambanda á öldum

ljósvakans í gegnum árin og (jafnvel) áratugina. Þá

getur verið skemmtilegt að hittast og sýningarnar geta 

einmitt gert það mögulegt. 

Sumpart má líka segja að sýningarnar séu nokkurs -

konar „uppskeruhátíð“ því þar eru m.a. í boði fyrir -

lestrar um aðskiljanlegustu efni. Ekki er óalgengt að

skýrt sé frá þróun nýrrar tækni sem jafnvel var kynnt

fræðilega (á sama stað) nokkrum árum fyrr eða að

hópar leyfishafa, sem farið hafa í DX leiðangra til

fjarlægra staða á hnettinum gera grein fyrir ferðunum

í máli og myndum. Loks má nefna flóamarkaðina,

sem er „helsti“ viðburðurinn í huga margra, en þar

selja menn, kaupa eða skiptast á eldri tækjum og/eða

búnaði og íhlutum.

Á Ham Radio og Dayton hefur lengi tíðkast sérstakt 

sýningarverð á dýrari hlutum, þ.m.t. á sendi-/mót -

töku tækjum. Á Dayton má yfirleitt ganga út frá 10-
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Sýningarsvæði Messe Friedrichhafen þar sem Ham Radio

sýningin er haldin.

Sýningarsvæði Greene County Fairgrounds and Expo Center í

Xenia í Ohio þar sem Dayton Hamvention sýningin er haldin.

Sýningarhöllin Tokyo Big Sight í samnefndri höfuðborg Japans

þar sem Tokyo Ham Fair sýningin er haldin.

Myndin er af Kenwood TS-890S  sem var frumsýnd á Dayton

Hamvention 2018.

Myndin er af Yaesu FTdx101D sem var frumsýnd á Dayton

Hamvention 2018.
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15% lægra verði alla sýningardagana, en á Ham

Radio sýningunni lækkar verðið yfirleitt ekki fyrr en

á sunnudag (síðasta daginn) þegar líða tekur að

hádegi; en sýningunni lýkur kl. 15:00. Margskonar

tilboð eru þar fyrir utan í gangi alla sýningardagana á

öllum sýningunum. Útfærsla getur verið mismunandi

á milli sýnenda, þar sem sumir bjóða takmarkað magn 

á sérstöku sýningarverði sem síðan er einfaldlega

uppselt á meðan aðrir bjóða upp á staðfestingu með

innáborgun og afgreiðslu eftir sýninguna. 

Þegar Kenwood og Yaesu frumsýndu nýjar 100W

HF+4M+6M stöðvar á Dayton í maí s.l., var í boði

sérstakt kynningarverð fyrir þá sem vildu staðfesta

kaupin á staðnum. Hefð hefur verið fyrir því að stóru

japönsku framleiðendurnir þrír frumsýni ný tæki á

Tokyo Ham Fair, en svo var ekki í ár.

Benda má á, að tímasettar dagskrár eru gefnar út

fyrir allar sýningarnar. Þær eru yfirleitt birtar á netinu

með góðum fyrirvara þannig að auðvelt er að skipu -

leggja tímann fyrirfram. Hér er birt til fróðleiks dag -

skrá Ham Radio sýningarinnar í Friedrichshafen, en á

öllum sýningunum eru í boði áhugaverð erindi eða

fundir í tilgreindum séráhugamálum, samanber t.d.

ársfund Diplom Interessen Gruppe (DIG) sem hald -

inn er árlega á sýningunni. Stundum hittist þannig á

að á sama tíma geta verið fleiri en einn fyrirlestur (eða 

jafnvel fleiri) í boði í jafn mörgum fyrirlestrarsölum.

Þá getur verið gott að velja fyrirfram það sem mann

langar helst til að missa ekki af. Oft er í boði að fá

útprentaðar PowerPoint glærur frá fyrirlestrum og/

eða að fá sent í tölvupósti – og oft eru glærur settar á

netið síðar. 

Þess ber að geta, að þótt Ham Radio sýningin sé

haldin í Þýskalandi eru alltaf margir fyrirlestrar jafn -

framt á ensku. Á Tokyo Ham Fair eru þeir hins vegar

lægra hlutfall, en Japanirnir texta hins vegar glærurn -

ar á ensku sem hjálpar.

Dagskrá Ham Radio sýningarinnar í
Friedrichshafen 2018

Viðburðir eru samkvæmt sýningardögum. Dagskrá in

er sýnd í enskri þýðingu. Viðburðir haldnir á ensku

eru merktir ** ella er tungumálið þýska. Þess ber að

geta, að oft er í boði samantekt á ensku og/eða að

fyrirlesari/stjórnandi gefur yfirlit á ensku með

ákveðnu millibili. Hér á eftir fylgir dagskrá sýningar -

innar 2018. Nánar er vísað í heildardagskrá á heima -

síðu sýningarinnar á netinu.

Föstudagur 1. júní

08:00-10:00 Arrival Contest. Speaker: Franz Berndt, DL9GFB.

10:00 Formal Opening Program.

10:30 Teachers Education Program. Speakers: Prof. Dr. Roman

Dengler, DK6CN / Harald Schönwitz, DL2HSC.

11:00 “Solar Modules” - Interesting Effects in Solar Modules.

Speaker: Prof. Dr. Roman Dengler, DK6CN.

12:00 “Radio Bat back on the air!” Wildlife radio telemetry in

citizen science projects. Speakers: Dipl.-Ing. Werner

Dreck mann, DH4KAV.

12.00-15:45 DATV Forum. Speaker: Noel Matthews, G8GTZ.

12:00-13:00 How to Define Ham Radio Today to Attract New -

comers to the Hobby? ** Speakers: G. Turpin, F4FVI / G.

Herzig, DH8GHH.

12:00-16:00 Meeting Emergency Communication IARU Region

1.** Speaker: Greg Mossop, G0DUB.

12:00 Radio DARC Listener’s Meeting. Speaker: Rainer Englert, 

DF2NU.

13:00 German Amateur License Exam Class A and E. Speak -

er: Dieter Deiss, BNetzA.

14:00 “In the right place at the right rime” Time and position

determination by radio reception. Speaker: Dipl.-Ing. Ul -

rich Pöggel, DL5OAU. 

14:00-15:45 Benefits and Difficulties when Working with the

VSWR as Adjustment Parameter. Speaker: Ralf Ruders -

dorfer, OE3RAA.

14:00 Meeting Diplom Interessen Gruppe, DIG. Speaker: Werner

Theis, DH1PAL.

14:00 RTA Members Meeting. Speaker: Christian Entsfellner,

DL3MBG.

15:00 “Orientation in the sky and on the earth” - Classic and

modern. Speaker: StD Peter Eichler, DJ2AX.

16:00 AJW Meeting. National. Speaker: Gerrit Herzig,

DH8GHH.

16:00 Informal IARU Meeting ** Speaker: Jörg Jährig, DJHW.

16:00-18:00 Mission Goodwill Kosovo - Z60A. Speaker: Martti

Laine, OH2BH.

16:00 The ENIGMA and Other Famous Cipher Machines – VI **

Speaker: Prof. Tom Perera, W1TP.

Laugardagur 2. júní

09:00-12:00 UL Licence Exam ** Speaker: Manfred Lauterborn,

DK2PZ / K2PZ.

09:30-11:30 German DX Foundation, General Meeting. Speak -

er: Franz Langner, DJ9ZB.

10:00-11:45 C8T 2018 Mozambique - A DXpedition of Super -

latives. Speaker: Emil Bergmann, DL8JJ.

10:00 IARU R1 International Youth Meeting ** Speakers: Gerrit

Herzig, DH8GHH / Lisa Leenders.

10:00-11:30 Marketing Impulses for the Local Chapter. Speak -

er: Hans-Martin Kurka, DK2HM.

10:00-11:30 Monitoring Service. Speakers: Wolfgang Hadel,

DK2OM / Peter Jost, HB9CET / Tom Kamp, DF5JL.

10:00 OK1WC Memorial Contest Meeting. Speakers: Vit Kotrba, 

OK5MM / Julius Reitmayer, OK1NE.
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10:00-11:45 RSGB IOTA Forum ** Speaker: Roger Balister,

G3KMA / RSGB.

10:00-18:00 SDR-Academy ** Speakers: Prof. Dr.-Ing. Michael

Hartje, DK5HH / Markus Heller, DL8RDS.

10:00 VHF QSO Party and HF QSO Party. Speaker: Jan-Henrik

Schulz, DG8HJ.

10:00-11:00 Your RF Cable, the Unknown Being. Speaker: Prof.

Dr. Thomas Baier, DG8SAQ.

11:00-11:30 Design and Implementation of a Vector Antenna.

Analyser Speaker: Michael Knitter, DG5MK.

11:30-12:00 Design and Implementation of a Vector Antenna

Analyser ** Speaker: Michael Knitter, DG5MK.

12:00-13:45 Connecting Scouts** Speaker: WOSM World JOTA - 

JOTI Team.

12.00-15:00 Digital Voice User Meeting (DMR, D-STAR, FUSION

C4FM). Speaker: Jochen Berns, DL1YBL.

12:00-13:00 Digital Voice, Broadband & Co. Speaker: Mitglied

der Österreichische Versuchssenderverband (ÖVSV).

12:00-13:00 DoKuFunk/ORF/ADDX/A-DX Greenwich. Speak -

er: Prof. Wolf Harranth, OE1WHC / Uwe Bräutigam.

12:00-13:00 Es’hail-2 with AMSAT P4-A Transponder. Speak -

er: Peter Gülzow, DB2OS.

12:00-13.45 Modern Techniques for Learning to Copy Morse in

Your Head. Speaker: Gerhard Ranftl, OE6RDD.

12:00-13:15 Modulation Techniques and Methods in Free Space

Communication (FSC). Speaker: Dieter Palme, DL7UPD.

12:00 SWL Course and Test. Speaker: Stefan Baelz, DG6SDY.

12:00 VFDB Members’ Meeting. Speaker: Heribert Spießl,

DG9RAK.

13:00-14:00 DX-Camp - How to.... Organize and Run a Listener

(SWL) Camp. Speaker: Joachim von Geisau, DH4JG.

13:00 German Amateur License Exam Class A and E. Speak -

er: Dieter Deiss, BNetzA.

13:00-18:00 Practical Use of Vecor Network. Speaker: Dr. Eric

Hecker (in Vertretung für Prof. Dr. Thomas Baier,

DG8SAQ).

13:30-14:45 Simple Circuits for Light Transceivers (THz communi -

cation). Speaker: Dr. Andreas Czechanowski, DL4SDC.

14:00 AGAF Meeting. Speaker: Prof. Dr. Uwe Kraus, DJ8DW.

14:00-15:00 DX-Camp - How to.... Organize and Run a Listener

(SWL) Camp ** Speaker: Joachim von Geisau, DH4JG.

14:00-15:45 Exchange of Experiences and short Talks about

SOTA. Speaker: Dr. Jürg Regli, HB9BIN.

14:00-15:30 Special Topics in Propagation Modeling with Radio

Mobile. Speaker: Matthias Hornsteiner, DG4MHM.

14:00-15:45 Training for Trainers. Speaker: Lars Weiler, DC4LW.

15:-17:30 DX Forum. Speaker: Peter Glasmacher, DK5DC.

15:00-16:30 Scouts Involved in Technology ** Speak er: Inter -

national JOTA-Team.

15:00-16:00 YL Meeting. Speaker: Heike Drechseler, DL3HD.

16:00-17:00 Radio Paging Network DAPNET - Current Status of

Expansion and Applications. Speaker: Ralf Wilke,

DH3WR.

16:00-18:00 WSPR; A Transmission Method for many Occa -

sions. Speakers: Prof. Dr.-Ing. Michael Hartje, DK5HH /

Dr. C. Heese, DL2ZZ

16.00 Why the new Super Electrical Engineering can do

Everything. Speaker: Prof. Dr.-Ing. Alexander Neidenoff,

DK4JN.

16:00-16:30 15. Meeting Terahertz Operation at Lake Constance.

Speaker: Klaus Lutsch, DL8SER.

16:30-18:00 About SJ22S, 8N23WSJ, TF15MOOT and NA1WJ,

Radio Scouting ** Speaker: Remko Welling, PE1MEW.

17:00-18:00 Discover the Cuban Contest Station T48K ** Speak -

er: Douglas Ruz Sobrado, CO8DM.

Sunnudagur 3. júní

08:00-12:00 Departure Contest. Speaker: Achim Schulenburg,

DB9PS.

10:00 Amateurradio Direction Finding Competition. Speak er:

Ralf Knopf, DK9IK.

10:00-12:00 Practical Use of Vecor Network. Speaker: Dr. Eric

Hecker (in Vertretung für Prof. Dr. Thomas Baier,

DG8SAQ).

10:00 Why the new Super Electrical Engineering can do

everything. Speaker: Prof. Dr.-Ing. Alexander Neidenoff,

DK4JN.

** In English language.

Á Ham Radio sýningunni efna hópar um tilgreind

áhugasvið til sérviðburða sýningardagana – á kvöld -

in, eftir að sýningarsalir loka kl. 18:00. Þessir kvöld -

viðburðir eru vinsælir. Nefna má t.d. The Bavarian

Contest Club (BCC) Buffet Dinner, The HF DX

Dinner og The IOTA Dinner. Þetta eru sumsé kvöld -

verðir sem eru haldnir á veitingastöðum í Friedrichs -

hafen eða nágrenni. Áhugasömum er bent að á tryggja 

sér miða í tíma, því þótt þeir sem eru í forsvari leigi

jafnvel 400-500 manna sali (t.d. BCC) þá er yfirleitt

uppselt strax og líða tekur á fyrsta dag sýningarinnar.

Þetta eru óformlegar samkomur sem hafa eigin dag -

skrá. Þekktir leyfishafar eru gjarnan á meðal gesta og

happdrætti eru haldin og þá er dregið úr númeruðum

miðum þátttakenda. 
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Ferðafélagarnir þrír, Gulli TF8GX, Erling TF3EE og

greinarhöfundur á Bavarian Contest Club (BCC) kvöldverðinum

í Friedrichshafen 2016. Ljósmynd: G3TXF.
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Á Dayton sýningunni er svipað fyrirkomulag. Þessi

sératriði eru kölluð „Affiliated Events“ hjá þeim.

Nefna má til dæmis AMSAT Dinner, Top Band

Dinner, Annual Contest Dinner, ATV Dinner og

SWODXA Dinner. Sama er að segja um

sérviðburðina á Dayton; mönnum er ráðlagt að kaupa

miða í tíma. Ameríkanar bjóða reyndar oft upp á

aðgöngumiða að þessum sérviðburðum í forsölu á

netinu, til að áhugasamir missi örugglega ekki af

neinu.

Svipaðar kvölddagskrár eru sýningardagana á

Tokyo Ham Fair. Stærstir og þekktastir eru kvöld -

verður DX manna og JAMSAT (AMSAT-Japan). Það

er sérstakt fyrir sýninguna í Japan, að þarlendir fram -

leiðendur amatörtækja bjóða oft upp á kvölddagskrár

á veitingastöðum í borginni.

Ham Radio í Friedrichshafen

Ham Radio sýningin í Friedrichshafen hefur verið

mest sótt af íslenskum radíóamatörum, sérstaklega

hin síðari ár. Met var slegið árið 2013 þegar alls 14

íslenskir leyfishafar sóttu sýninguna. 

Staðsetning. Friedrichshafen er staðsett í suður-

Þýska landi, ekki langt frá Konstanz, Ulm og

München. Nánar til tekið er borgin staðsett við

Boden see vatnið sem er þriðja stærsta stöðuvatn

Þýska lands. Þaðan er stutt til Sviss og Austurríkis

sem eru rétt hinum megin við vatnið og Lichtenstein

er ekki mikið fjær. Þá er ekki langt að ferðast til Ítalíu.

Í hugum margra er Friedrichshafen ef til vill þekktust

fyrr að vera heimaborg Zeppelin loftfaranna, en

Ferdinard von Zeppelin greifi kynnti hugmyndir sínar 

um hönnun þeirra þar þegar árið 1874. Ennfremur

voru Dornier flugvélaverksmiðjurnar settar á stofn í

borginni árið 1914. Uppbygging Friedrichshafen

þykir hafa tekist vel en borgin var jöfnuð við jörðu að

tveimur þriðju hlutum í loftárásum í síðari heims -

styrjöldinni. 

Tenging við umheiminn. Friedrichshafen Flughafen

(FDH) er í aðeins 5 km fjarlægð frá miðbænum. Sum

árin hefur verið í boði beint flug frá Íslandi og stund -

um flug með einni millilendingu. Flug í gegnum FDH 

er því þægilegt, einfalt og tímasparandi. Í gegnum

árin hafa íslenskir leyfishafar líka tekið flug til Zürich
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Flóamarkaðirnir eru alltaf vinsælir. Myndin er frá markaðnum á

Ham Radio sýningunni í Friedrichshafen 2016. Ljósmynd:

TF3JB.

Á sýningunni í Friedrichshafen. Erling TF3EE, Jürgen DJ2VO og 

Gulli TF8GX. Jürgen var m.a. QRV frá Vestmannaeyjum árið

2010. Ljósmynd: TF3JB.

Svipmynd frá Friedrichshafen. Íslandsvinirnir Ulrich DK4VW,

XYL G3PSM og Colin G3PSM. Ulrich sat m.a. stjórnarfund

framkvæmdanefndar IARU Svæðis 1 í Reykjavík vorið 2013.

Colin hefur oft komið til Íslands. Honum var veitt G2BVN

Memorial Tropy á aðalfundi RSGB 2018 fyrir framlag til amatör

radíós í áratugi innan IARU, CEPT, ITU og innan RSGB.

Ljósmynd: TF3JB.

Ægir TF2CT, Ólafur TF3ML og Óðinn Þór TF2MSN á Ham

Radio sýningunni í Friedrichshafen. Ljósmynd: TF3JB.
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(ZRH) + 100 km í bíl eða lest; til München (MUC) +

200 km í bíl eða lest; til Stuttgart 200 km í bíl eða lest;

og til Frankfurt + 400 km í bíl eða lest. Líkt og

annarsstaðar í Evrópu eru einnig í boði ferðir með

langferðabílum frá flugvöllum.

Til umhugsunar. Fyrir þá sem ætla að gera meira úr

ferðinni heldur en einvörðungu að sækja sýninguna,

e.t.v. að sameina ferðina sumarfríi með maka, eru

möguleikarnir miklir.

Áætlaður kostnaður. Lágmarkskostnaður er um 90

þúsund krónur fyrir einstakling. Þá er miðað við flug

út á fimmtudegi, ferð heim á sunnudegi og 2-3 stjörnu 

gistingu; þrír sólarhringar – fjórir dagar. Verðlag mið -

ast við ágúst 2018 (€=125 ISK). Tekið skal fram, að til 

að ná sem lægstum ferðakostnaði þarf að panta flug

og gistingu með 4-6 mánaða fyrirvara.

Dayton Hamvention Ohio

Dayton Hamvention hefur nokkuð verið sótt af

íslensk um radíóamatörum í gegnum árin. Frést hefur

af Íslendingum þar ca. annað hvert ár. Á þessu ári

(2018) sóttu þrír íslenskir leyfishafar sýninguna á

nýja sýningarsvæðinu í Xenia. Ekki er ólíklegt að

fleiri íslenskir leyfishafar heimsæki sýninguna oftar á

næstu árum vegna aukins framboðs (og lægra verðs) á 

flugi frá Íslandi. 

Staðsetning. Xenia er staðsett í suðvestur hluta

Ohio, um 24 km fyrir utan Dayton. Bærinn er einn af

„úthverfabæjum“ Dayton borgar. Íbúar eru um 25

þúsund talsins. 

Tenging við umheiminn. Dayton International Air -

port er í um 15 km frá miðbænum í borginni. Tengi -

flug er í boði við flugvelli eins og t.d. New York

LaGuardia fyrir þá leyfishafa sem fljúga frá Íslandi til

New York. Miðað við framboð íslensku flugfélag -
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Svipmynd frá Friedrichshafen. Gulli TF8GX, Jakob TF3EJ og

dóttir Jakobs. Ljósmynd TF3JB.

Greinarhöfundur, Guðmundur TF3SG og Ole LA2RR varaforseti

IARU  í Friedrichshafen. Ljósmynd: TF3EE.

Ham Radio í Friedrichshafen. Martti OH2BH og TF3JB.

Ljósmynd: TF8GX.

Gulli og Svíarnir í Friedrichshafen. Anders SM6CNN, Gulli

TF8GX og Hans-Christian SM6ZEM. Ljósmynd: TF3JB.

Spiderbeam býður áhugaverðar útdraganlegar glertrefjastangir

fyrir loftnet radíóamatöra. Þær ná 12, 18, 22 og 26 metra hæð. 12 

metra stöngin kostar €67, er 3.3 kg og samfellanleg í 1.20 metra.

Til samanburðar er stærsta stöngin 26 metrar, kostar €419, er 18

kg og er samfellanleg í 2 metra lengd. Uppgefið verð er

útflutningsverð frá framleiðanda í Þýskalandi. Flutnings-

kostnaður og gjöld hér heima eru til viðbótar. Ljósmynd: TF3JB.
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anna á þessu ári, kom Cleveland Hopkins Inter -

national Airport (CLE) flugvöllurinn vel út í beinu

flugi frá Íslandi. Hann er í um 330 km fjarlægð frá

Xenia. Að sögn TF3SG er um 4 klst. ferðalag með

bílaleigubíl frá Cleveland til sýningarsvæðisins, en

Guðmundur sótti Dayton sýninguna í sumar (2018).

Til umhugsunar. Fyrir þá sem ætla að gera meira úr

ferðinni heldur en einvörðungu að sækja sýninguna,

má auðveldlega sameina ferð sumarfríi með maka.

Möguleikarnir eru miklir, hvort heldur haldið er

áfram frá Xenia í bílaleigubíl eða í flugi.

Áætlaður kostnaður. Lágmarkskostnaður er um 150 

þúsund krónur fyrir einstakling. Þá er miðað við flug

út á fimmtudegi, ferð heim á mánudegi og 3 stjörnu

gistingu; fjórir sólarhringar – fimm dagar. Verðlag

miðast við ágúst 2018 ($=108 ISK). Tekið skal fram,

að til að ná sem lægstum ferðakostnaði þarf að panta

flug og gistingu með góðum fyrirvara.

Tokyo Ham Fair

Sýningin í Tokyo hefur verið tiltölulega lítið verið

sótt af íslenskum leyfishöfum. Bæði er að fjarlægð er

töluverð og að flug til Japan hefur verið tiltölulega

dýrt. Frést hefur af Íslendingum á sýningunni ca. á

þriggja ára fresti. 

Staðsetning. Tokyo er staðsett á suðausturhluta

Honshu eyju í Japan. Aðrar eyjar nærri eru Izu og

Ogasawara. Íbúar Tokyo borgar eru um 14 milljónir

talsins, en með úthverfum og nágrannabæjum sem

teljast til „stórTokyo svæðisins“ er íbúatalan tæpar 40

milljónir á svæðinu.

Tenging við umheiminn. Tveir stórir flugvellir

þjóna Tokyo svæðinu. Það eru Haneda flugvöllur sem 

er fyrir innanlandsflug og Narita flugvöllur sem er

fyrir alþjóðaflugið. Narita er staðsettur um 60 km

austur af Tokyo. Ferðatími með Narita Express til

miðborgar Tokyo er tæp klukkustund með hraðlest.

Til umhugsunar. Fyrir þá sem ætla að gera meira úr

ferðinni heldur en einvörðungu að sækja Tokyo Ham

Fair sýninguna, gefst tækifæri e.t.v. til að sameina

ferðina sumarfríi með maka. Enda sjálfsagt að gera

meira úr ferðinni þegar komið er svo langt út í heim.

Möguleikarnir eru miklir, hvort heldur ferðast er um

landið með lestum eða í flugi.

Áætlaður kostnaður. Lágmarkskostnaður er um 330 

þúsund krónur fyrir einstakling. Þá er miðað við flug

frá Keflavík á miðvikudegi, heimferð frá Narita flug -

velli á þriðjudegi og þriggja stjörnu gistingu. Verðlag

miðast við ágúst 2018 (¥=0.98 ISK). Tekið skal fram,

að til að ná sem lægstum ferðakostnaði þarf að panta

flug og gistingu með góðum fyrirvara.

Að lokum

Greinarhöfundur fór í sína fyrstu ferð árið 2008 til

Friedrichshafen. Síðan fylgdu ferðir 2012, 2013 og

2016. Margir telja að það sé „passlegt“ að heimsækja

sýninguna annað hvert ár. Þetta er þó mjög mis -

munandi eftir leyfishöfum. Þegar þetta er skrifað (í

september) er harðákveðið að fara á sýninguna í

Þýska landi 2019. Það þýðir að hafist verður handa um 

að panta ferð og gistingu í október-nóvember. Dayton 

Hamvention er á dagskrá ári síðar, þ.e. 2020 og Tokyo 

Ham Fair eitthvað síðar.

Fyrir áhugasama, má benda á ítarlega frásögn

greinar höfundar frá heimsókn á Ham Radio sýning -

una í Friedrichshafen árið 2008 sem birtist í 3. tbl. CQ 

TF, bls. 27-34. Sjá meðfylgjandi vefslóð á ira.is

Vefslóð:

http://dev.ira.is/wp-

content/uploads/2016/09/cqtf_27arg_2009_03tbl.pdf
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Collins tækin láta ekkert á sjá þótt áratugir líði. Ljósmynd:

TF3JB.

Collins 75A-4 viðtæki fyrir miðju með „original“ hátalara.

Vinstra megin, R.L. Drake TR-4C sendi-/móttökustöð ásamt

aflgjafa og Yaesu FL-2100Z RF magnari. Hægra megin,

Hallicrafters HT-44 sendir og PS-150 aflgjafi/hátalari. Undir

HT-44 er Collins 75S-31 viðtæki. Ljósmynd: TF3JB.
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Félagið Íslenskir radíóamatörar, ÍRA, var stofnað 14.

ágúst 1946. Hálfu ári síðar, þann 7. febrúar 1947, setja 

stjórnvöld fyrstu reglugerðina um starfsemi

radíóamatöra hér á landi. Félagið hafði enga

húsnæðisaðstöðu fyrstu tvo áratugina, en 1965 rofaði

til og frá þeim tíma hefur ÍRA haft félagsaðstöðu á alls 

sex stöðum í Reykjavík, sbr. meðfylgjandi töflu.

Þennan tíma hefur félagið notið velvildar Íþrótta- og

tómstundasviðs borgarinnar, ÍTR, með útvegun

húsnæðis. ÍRA hefur lengst af haft félagsaðstöðu á

núverandi stað í í Skerjafirði, eða í 15 ár.

1965–1969 Fríkirkjuvegur 11

Húsnæðið að Fríkirkjuvegi 11 var hentugt fyrir

félagið, enda vel staðsett miðað við byggðina í

borginni á þeim tíma. Í annan stað voru strætisvagna-

leiðir innan seilingar, þ.m.t. vagnar Landleiða í

Lækjargötu sem gengu til Hafnarfjarðar.

Félagið hafði til afnota tvö herbergi á 2. hæð

hússins sem snéru að Reykjavíkurtjörn. Fyrra

herbergið, sem var frekar langt og mjótt, var þó það

rúmgott að þar voru m.a. haldin smíðanámskeið á

vegum félagsins. Inn af því (til hægri) var annað

herbergi til afnota fyrir félagsmenn. Þar voru haldnir

stjórnarfundir og geymd gögn félagsins.

Greinarhöfundur á góðar minningar frá því að hafa

sótt námskeið hjá félaginu á Fríkirkjuveginum árið

1967 ásamt Kjartani H. Bjarnasyni, TF3BJ. Bróðir

hans, Ágúst H. Bjarnason, TF3OM, sá þá um

námskeiðin fyrir hönd félagsins. Leiðbeinandi okkar

á námskeiðinu var Birgir Baldursson, TF3BB.

Námskeiðið hjá ÍRA var ákaflega vel heppnað og er

trúlega ástæða þess að við Kjartan erum báðir

leyfishafar í dag; greinarhöfundur er með leyfisbréf

nr. 80 (1974) og Kjartan er með leyfisbréf nr. 100

(1977).

1969–1978 Vesturgata 68

Félagsaðstaðan að Vesturgötu 68 var á jarðhæð.

Aðkoma var ágæt fyrir gangandi og þá sem voru á bíl

og staðurinn var ekki fjærri stoppistöð SVR.

Húsnæðið skiptist í innri og ytri forstofu með WC og
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Húsnæðissaga ÍRA

Jónas Bjarnason, TF3JB

Árabil Félagsaðstaða Póstnúmer Árafjöldi Skýringar/aths.

1946-1965 Ekkert fast húsnæði - 19 ár Fundir mest haldnir á Café Þöll

1965-1969 Fríkirkjuvegur 11 101 R.  4 ár

1969-1978 Vesturgata 68 101 R.  9 ár

1978-1986 Dugguvogur 1.b 104 R.  8 ár

1986-1995 1 gata 4 (Árbæ) 110 R. 10 ár

1995-2003 Holtavegur 11 (Þróttheimar) 104 R.  8 ár

2003- Skeljanes (Skerjafirði) 101 R. 15 ár

Upplýsingar um félagsaðstöðu ÍRA tímabilið 1965-2003.

ÍRA hafði tvö herbergi til afnota á 2. hæð í húsinu að Frí kirkjuvegi

11 í Reykjavík 1965-1969. Ljósmynd: Reykja víkurborg.

ÍRA hafði tvö herbergi til afnota á jarðhæð í húsinu að Vesturgötu

68 í Reykjavík 1969-1978. Til glöggvunar er teiknaður rammi

utan um gluggana sem tilheyrðu húsnæði félagsins. Ljósmyndin

er fengin úr 2. tbl. CQ TF 1969.
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framherbergi (notað sem setustofa). Þar inn af var

fjarskiptaherbergi sem hýsti TF3IRA og (til hægri) –

innaf, var innréttuð smíðaaðstaða (1977). Þrátt fyrir

tiltölulega þröngt húsnæði voru haldnir minni háttar

félagsfundir og fyrirlestrar á Vesturgötunni, en aðal-

fundir voru haldnir úti í bæ, oft á Hótel Esju eða Hótel 

Loftleiðum (á þessum tíma).

1978–1996 Dugguvogur 1b

Starfsemi ÍRA var flutt af Vesturgötu að Dugguvogi 1.b

sumarið 1978. Nýja húsnæðið var mun rýmra en það

sem félagið hafði áður haft til ráðstöfunar og skiptist í

sameiginlegt herbergi fyrir klúbbstöðina, TF3IRA og

bóka- og tímaritsaðstöðu. Þá hafði QSL stofan prýðilegt

rými á sama stað. Inn af því herbergi var ófullgert pláss

sem síðar var innréttað fyrir smíða aðstaða (1981) og var

rúmgott. Loks fylgdi kjallari til geymslu á tækjum og

radíóefni. Aðrir í húsinu voru húsvörður og Skotfélag

Reykjavíkur sem ÍRA deildi með 50 manna sal til

fundar halda og fyrirlestra. Að auki var rúmgott eldhús,

snyrting og geymslur í kyndi herbergi og á háalofti.

Mikil vinna var lögð í sérhúsnæði félagsins allt frá því

félagið flutti inn og lauk því verki ekki fyrr en vorið

1979. Sem dæmi, þá var bæði séraðstaða ÍRA og

fundar salur klæddur viðar þiljum, teppi sett á gólf og

allur ljósabúnaður endurnýjaður.

Starfsemin var með blóma í Dugguvogi. Grund -

völlurinn var húsnæðið og loftnetsturninn og tveggja

ramma Quad loftnetið sem Ingi Sveinsson, TF3SV,

gaf félaginu. Loftnetsturninn féll í miklu óveðri vorið

1980. Quad loftnetið varð gerónýtt, en það tókst að

bjarga turninum. Þegar viðgerð var lokið, gáfu Sig -

urð ur R. Jakobsson, TF3CW og Jónas Bjarna son,

TF3JB, félaginu þrjú ný Yagi loftneti. TF3CW gaf

félaginu 4 elementa ZX20-4 einsbands Yagi loftnet

fyrir 14 MHz á 9.5 metra langri bómu frá ZX

Antennas og 5 elementa Long John LJ-155CA Yagi

loftnet fyrir 21 MHz á 9.8 metra langri bómu. TF3JB

gaf félaginu 5 elementa Long John LJ-105CA eins -

bands Yagi loftnet fyrir 28 MHz á 7.3 metra langri

bómu.

Því miður er lítið til af ljósmyndum frá þessum

árum, en það er þó til teikning sem Bryndís Þórarins -

dóttir listakona (systir Baldvins Þórarinssonar, TF3-

Ø33) gerði árið 1981 af Yagi loftnetunum þremur sem 

hefur varðveist, þar sem hún birtist á forsíðu 1. tbl.

CQ TF 1981.

1986–1995 1. Gata 4 í Árbæ

Félagið flutti úr Dugguvogi í Árbæ haustið 1986.

Húsið sem við fengum til afnota var við 1. götu 4 og

var gamall sumarbústaður. Fyrst var komið inn í litla

forstofu með fatahengi. Á vinstri hönd var nokkuð

stór stofa sem notaðist sem fundarsalur þar sem hægt

var að setjast niður á fimmtudagskvöldum og ræða

málin, auk þess sem þar voru haldnir smærri fundir og 

fyrirlestrar. Í húsinu var einnig WC aðstaða og ágætt

eldhús, auk kjallara.

TF3KB skrifaði eftirfarandi í CQ TF Fréttabréf

2/1988: „Félagsheimilið og uppbygging þess

innanhúss og utan sækist hægt en bítandi með margra

góðra manna hjálp. Baldvin Þórarinsson, TF3-Ø33

hellulagði og innréttaði kjallarann, Stefán Arndal,
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ÍRA hafði rúmgott húsnæði til afnota á jarðhæð í húsinu að

Dugguvogi 1.b í Reykjavík. Á myndinni má sjá félagsmenn við

Quad loftnetið á turninum fyrir utan húsið sem TF3SV gaf

félaginu: Frá vinstri: Axel TF3AX; Ólafur TF3SO; Jónas

TF3JMN; Heimir TF3ANN (W1ANT); Kjartan TF3BJT (TF3BJ);

Loftur TF3LJN (VE2AJ); Guðlaugur TF3GNN (TF3GN);

Mathías TF3-Ø35 (TF3MH); Sæmundur TF3UA; Yngvi TF3YH

(TF3Y); Gísli TF3US (TF3G); Kristinn TF3KX, Halldór

TF3GCN (TF3GC) og Jón TF3-Ø34 (TF3AVT). Á myndina

vantar: Jónas TF3JB, Jón TF3JXN (TF8JX) og Loft TF3NNN.

Ljósmynd: Guðjón TF3AC. Hafa ber í huga að upptalningin að

ofan á við þá sem voru við vinnu við loftnet félagsins á þessum

tiltekna laugardegi, en margir fleiri komu að loftnetavinnu fyrir

félagið, þ.á.m. Kristján TF3KB og Sigurður TF3CW.

Teikning Bryndísar

Þórarinsdóttur listakonu

af Yagi loftnetunum

þremur var birt á forsíðu

1. tbl. CQ TF 1981.
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TF3SA útvegaði smekklegar bókahillur og sófa, en

Jóhannes Pétursson, TF3JO smíðaði nýjan vel

heppnaðan QSL skáp. Þórður Ívarsson TF3PXT

gekkst fyrir útvegun og uppsetningu tveggja

rafmagns staura fyrir loftnet með aðstoð Lofts E.

Jónassonar, TF3LJ og Elíasar H. Árnasonar. Elías

gekkst einnig fyrir því f.h. nýliðahópsins, að útvega

myndarlega hvíta tússtöflu með aðstoð Bjarna

Sverrissonar, TF3GBN. Bjarni hefur auk þess gengist

í því að hafa samband við borgarstarfsmenn og lagt

drög að því að laga aðkomuna að staðnum, sem þykir

all drullukennd, er þiðna tekur. Allt góð dæmi, um

framtak velviljaðra félagsmanna, til hagsbóta fyrir

félagið, þótt ekki sé upptalningin tæmandi“.

1995–2003 Holtavegur 11; Þróttheimar

Félagið flutti haustið 1995 í húsnæði félagsmið -

stöðvarinnar Þróttheima við Holtaveg. Íþróttafélagið

Þróttur hafði neðri hæð hússins til afnota en á efri

hæðinni var margvísleg starfsemi á vegum Æskulýðs- 

og tómstundaráðs. ÍRA fékk þar fundaherbergi til

afnota á fimmtudagskvöldum, en að auki hafði

félagið leyfi til að koma fyrir fjarskiptatækjum á

skrif stofu félagsheimilisins, næst fundaherberginu.

Við íþróttavöllinn við húsið voru háir staurar sem

síðar voru nýttir við uppsetningu loftneta. 

Og árið eftir (1996) var mikið vírloftnet sett upp og

nefnt Olga. Svo háttaði til, að fjórir háir tréstaurar

voru við íþróttavöllinn utan við húsið sem voru

notaðir til lýsingar. Í þá staura (og á milli þeirra) var

loftnetið strengt. Það var prufukeyrt í nóvember það

ár þegar TF5ØIRA var sett í loftið í tilefni 50 ára

afmælis félagsins í CQ WW DX keppninni á morsi.

Vel gekk í keppninni og náðust yfir 1000 sambönd.

Verkefnið var í höndum þeirra TF3GB, TF3EJ og

TF3DC. Í CQ TF segir ennfremur: „Menn voru

einróma um að OLGA væri sérlega gott loftnet og til

dæmis sagði TF3KM að hann hafi verið að fylgjast

með á 40 metrum þar sem IRA “skóflaði” inn sam -

böndum en hann heyrði ekki í erlendu stöðvunum.

Menn höfðu á orði að sennilega væri þetta besta

loftnetið sem hefði komið upp á 160, 80 og 40

metrum.

Í hugum margra hvað varðar Þróttheima, er minnis -

stæð þátttaka TF3IRA í CQ WW keppninni árið 1997

frá aðstöðunni við Holtaveg. Þá var tekið þátt í

„Multi-multi“ keppnisflokki á morsi. Heildarfjöldi

stiga varð 10.358.889 sem tryggði félaginu 6. sæti

yfir Evrópu. Bjarni Sverrisson, TF3GB, tók þátt í

keppninni ásamt OH1EB, OH1RX, OH2BH,

OH2TA, N6GR og N6HR. 

2003–2018 Skeljanes í Skerjafirði

ÍRA flutti í Skeljanes vorið 2003. Húsnæðið er á 1.

hæð hússins. Gengið upp nokkrar tröppur og þá til

vinstri í sal sem gagnast sem almennur samkomu- og

fundarsalur. Inn af salnum er eldhús. Félagið deilir

þessum vistarverum með öðrum í húsinu. Á efri hæð

hefur félagið til afnota tvö sérherbergi. Annars vegar

fyrir félagsstöðina TF3IRA og hins vegar minna

herbergi fyrir QSL stofu og vísi að smíðaaðstöðu.

Þessu til viðbótar hefur félagið geymslu í kjallara.

Í CQ TF lýsir þáverandi formaður, Haraldur Þórðar -

son, TF3HP, nýju húsnæði félagsins eftirfarandi:

„Þetta húsnæði er á gamla athafnasvæði Skeljungs í

Skerjafirði og var notað eftir að Reykjavíkurborg

eignaðist fyrir nýbúa en þeir hafa nú fengið annað og

betra (hentugra) hús fyrir sína starfsemi. Það verður

að viðurkennast að þetta húsnæði er ekki eins stórt og

það sem við höfðum í Þróttheimum en þar kemur á

móti að annað í húsinu er mjög miklu þægilegra, til

dæmis kaffiaðstaða, aðstaða fyrir fundi og kennslu og 

CQ TF október 2018 42

ÍRA hafði þetta 

hús í Árbæ til

afnota 1986-

1995. Myndin

er af forsíðu

CQ TF frétta -

bréfs nr. 4/86.

ÍRA hafði herbergi á 2. hæð til afnota í þessu húsi ÍTR við

Holtaveg með aðgang að frekari aðstöðu 1995-2003. Ofarlega til

vinstri, má sjá loftnetsturn TF3IRA með Force 12 Yagi loftneti

félagsins. Ljósmynd: Reykjavíkurborg.
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ætti í flestum tilvikum að nægja okkur. Nokkuð þarf

að lagfæra herbergin, taka niður milliveggi og mála.

Við megum setja upp loftnetsturn og má hæsti

punktur vera í 13 metra hæð yfir jörð og virðist mér

það nokkuð ásættanlegt, en þessi hæðartakmörkun er

vegna nálægðar við flugbrautina. Nokkru austar

mætti loftnet fara upp í 20 metra hæð og er kannski

ekki svo fjarlægt að ætla að við getum komið upp

loftneti í þessa hæð“.

Að lokum

Hér hefur verið stiklað á stóru í húsnæðissögu ÍRA.

Upphaflega fór ég að skoða húsnæðismál félagsins út

frá því að bæði ég sjálfur og aðrir voru ekki alltaf

vissir um hvaða ár félagið hafði aðsetur á hverjum af

þessum þessum sex stöðum. Við framsetningu

þessarar samantektar studdist ég að mestu við einstök

hefti CQ TF og fréttabréf ÍRA. Þótt útgáfan hafi ekki

alltaf verið regluleg, tókst að staðfesta þau ártöl sem

fylgja hverjum stað sem félagið hafði aðsetur.

Persónulega þekki ég best til Vesturgötunnar,

Duggu vogsins og Skeljaness, en á öllum þessum

þremur stöðum hef ég komið nokkuð að uppbygg -

ingu, viðhaldi og breytingum á húsnæði félagsins –

ásamt fjölda annarra félagsmanna. M.a. vegna búsetu

erlendis um 5 ára skeið kom ég aldrei í Þróttheima, en

mætti hins vegar nokkrum sinnum í Árbæinn. Þótt ég

hafi aðeins komið á námskeið hjá ÍRA um nokkurra

vikna skeið þegar félagið hafði aðstöðu á Fríkirkju -

vegi 11, þá er húsnæðið þar mér mjög minnisstætt

enda ánægjulegur tími og mikill spenningur fyrir

áhuga málinu hjá okkur félögunum.

Þegar ég lít yfir þessi rúmlega 50 ár sem ÍRA hefur

haft félagsaðstöðu (af einu eða öðru tagi) þá finnst

mér standa upp úr hversu vel félagsmenn hafa ætíð

staðið að baki félaginu – oftast eins og einn maður.

Stuðningur félagsmanna hefur þannig gert félaginu

kleift að koma ótrúlega mörgu jákvæðu verk sem

varðar áhugamálið, miðað við þá miklu orku sem

farið hefur í flutninga og húsnæðisskipti á þessum

árum. Höldum áfram að standa vörð um félagið

okkar! 

Þakkir til Sigurbjörns Þórs Bjarnasonar, TF3SB,

fyrir aðstoð við myndvinnslu.
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ÍRA hefur afnot af 2 herbergjum og aðgang að fundarsal og

eldhúsaðstöðu í þessu húsnæði við Skeljanes í Skerjafirði. Ljós -

mynd: Vilhjálmur Ívar Sigurjónsson, TF3VS. 

Séð inn í hluta sameiginlegrar fundaaðstöðu. Ljósmynd: Jónas

Bjarnason, TF3JB.

Annar hluti sameiginlegrar fundaaðstöðu í Skeljanesi. Ljósmynd: 

Jónas Bjarnason, TF3JB.

Úr fjarskiptaherbergi TF3IRA. TF3DC og TF6JZ ræða málin.
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Í dag býðst að hlusta á fjögur viðtæki á netinu sem eru

staðsett á Íslandi. Þau eru staðsett á eftirfarandi stöð um: 

» Úlfljótsvatni í Grafningi í Árnessýslu; Útilífs -

miðstöð Skáta.

» Álftanesi á Mýrum í Borgarfjarðarsýslu.

» Bjargtöngum í Vesturbyggð, vestasta tanga Íslands

og ysta oddi Látrabjargs. 

» Otradal í Vesturbyggð.

Viðtækin eru öll af sömu tegundar, KiwiSDR, nota

sama hugbúnað, sama viðmót og hafa sömu getu og

vinna frá 10 kHz upp í 30 MHz. Hægt er að hlusta á

AM, FM, SSB og CW sendingar og velja má á band -

breidd sem hentar hverri mótun.

1. Fyrirkomulag

Menn tengja sig inn á vafra á netinu og má t.d. skrá sig 

inn undir nafni eða kallmerki svo aðrir sem eru að

hlusta geti „séð“ þig. Allir sem eru inni á móttakaran -

um geta séð aðra notendur og hvað þeir eru að hlusta

á. Í raun er engin skylda að skrá sig með auðkenni;

menn geta allt eins notað viðtækið sem óþekktir,

sérstaklega þegar fyrirhugað er að hlusta í stuttan

tíma. 

Rekstraraðili viðtækis getur ákveðið hversu lengi

hver og einn getur notað viðtækið. Hérlendis eru

engin takmörk, en erlendis er víða 15 mínútna tak -

mörkun. Þá skrá menn sig einfaldlega inn aftur ef þeir

vilja halda áfram að hlusta. Þetta er gert í góðum

tilgangi, t.d. ef menn gleyma viðtækinu á þegar geng -

ið er frá tölvunni. Hafa þarf í huga að þótt notkun sé

ókeypis ber að umgangast tækin með góðri háttsemi.

2. Viðtækin

Hægt er að horfa á allt tíðnisviðið samtímis á einni

skjámynd og ef áhugi er fyrir hendi, má stilla inn

tiltekna tíðni, t.d. 3637 kHz, eða heilt tíðnisvið

(band). Það eykur notagildi þessara viðtækja, að það
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Viðtæki yfir netið

Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A

Dæmigerð skjámynd á

KiwiSDR viðtæki á

netinu. Auðvelt er að

gera hinar ýmsu

stillingar eins og lesa

má um í textanum.

Mynd af KiwiSDR vðtækinu.Lágmarksbúnaður kostar um £200 á

innkaupsverði frá Bretlandi. Ekki er mælt með a lesandinn kaupi

KiwiSDR viðtæki. Þessar upplýsingar eru birtar hér til kynningar

þar sem viðtækin eru þegar hérlendis og öllum aðgengileg til

notkunar á netinu, án greiðslu.
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YFIRLIT



er búið að merkja inn á skjámyndina amatörbönd,

nafn útvarpsstöðva og/eða tegund mótunar.

Spennandi möguleiki er einnig, að viðtækin búa yfir

eiginleika til að þýða sendingar sem nota ýmsar

mótanir, t.d. CW, RTTY, FAX, SSTV og FSK. Þær

mótanir sem ekki bjóðast í viðtækjunum í dag, eins og 

t.d. FT8, er þó hægt að lesa með því að hafa FT8

forritið í tölvunni.

FAX möguleikinn gerir kleift að taka á móti

veðurkortum beint frá veðurstofum í heiminum og

birtist veðurkortið á skjánum – allan sólarhringinn.

Veðurstofur á Norðurlöndum senda t.d. kort yfir

Norður-Atlantshafið sem gagnast okkur hér á landi.

Hafa þarf í huga, að menn geta ekki skemmt viðtækin

með röngum stillingum. Ef áhugi er á að „hreinsa út“

stillingar, skrá menn sig einfaldlega inn aftur og byrja

upp á nýtt.

3. Tæknileg atriði

Viðtækin eru GPS tengd og fyrir vikið búa þau yfir

einhverri bestu tíðninákvæmi sem völ er á. Hægt er

t.d. að stilla stöð á ákveðna tíðni, senda út og bera

saman við aflestur á móttakaranum því hann er réttur.

Viðtækin geta líka unnið sem tíðnirófsskoðarar (e.

spectrum analyzers) á stuttbylgjusviðinu og bjóða

upp á einfaldar stillingar. Þá er hægt er að tengja alla

mótakarana saman með einfaldri aðgerð og nota þá

síðan til að finna staðsetningu tiltekins merkis, sem

gæti t.d. verið týndur sendir eða truflun í loftinu eða

eitthvað annars eðlis.

4. Íslensku viðtækin; vefslóðir

Úlfljótsvatn: http://utvarp.com

Álftanes á Mýrum: http://myrar.utvarp.com

Bjargtangar: http://bjarg.utvarp.com

Otradalur: http://otra.utvarp.com:8073

5. Íslensku viðtækin; búnaður

Hver móttakari getur afgreitt allt að átta notendur

samtímis. Hver notandi er óháður öðrum að öllu leyti,

þ.e. hvað varðar tíðni, mótun o.s.frv. Hér á eftir eru

birtar upplýsingar um loftnetsbúnað á hverjum

viðtökustað eins og hann er í dag (20.9.2018), önnur

umsögn og upplýsingar um eiganda viðtækis (sem

yfirleitt er líka rekstraraðili).

5.a Úlfljótsvatn.

Loftnet: 3 staka 3 banda Yagi loftnet á 14, 21 og 28

MHz sem beint er í suðaustur í 10 metra hæð.

Umsögn: Truflanir eru frá þráðlausu neti sem

nýlega var tengt.

Eigandi viðtækis: Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A.

5.b Álftanes á Mýrum.

Loftnet: 25 metra

lóðréttur langur vír.

Umsögn: Viðtækið er 

ekki eins næmt og ella

vegna truflana frá

langbylgjusendi RÚV

á Gufuskálum og frá

millibylgjusendi RÚV

á Vatnsenda. Tilraunir

hafa staðið yfir til að

sía þessi merki út ásamt 

öðrum truflunum sem

verða til á staðnum.

Eigandi viðtækis: Georg 

Kulp, TF3GZ.

5.c Bjargtangar.

Loftnet: Lóðréttur vír með loftnetshatti (e. top

loaded), 8 metra hár.

Umsögn: Viðtækið er að mestu leyti laust við trufl -

an ir (vegna staðsetningar) sem gerir það að verkum

að auðvelt er að lesa jafnvel mjög dauf merki.

Eigandi viðtækis: Árni Helgason, TF4-Ø11.

5.d Otradalur.

Loftnet: TCI Model 701-1 loftnetsvirki. 

Umsögn: Viðtækið er að mestu leyti laust við trufl -

anir (vegna staðsetningar) sem gerir það að verkum

að auðvelt er að lesa jafnvel mjög dauf merki. Eigandi 

viðtækis: Þorvaldur Stefánsson, TF4M.
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Viðtækið utvarp.com er staðsett í Útilífsmiðstöð skáta við

Úlfljótsvatn í Grafningi. Ljósmynd: Bandalag íslenskra skáta.

Viðtækið myrar.utvarp.com er

staðsett á húsi Neyðarlínunnar á

Álftanesi á Mýrum. Mynd: TF3ML.
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6. KIWI viðtæki um heiminn

Kort og upplýsingar yfir KiwiSDR viðtæki í

heiminum má sjá á þessari vefslóð:

http://rx.linkfanel.net/ Í dag (20.9.2018) eru alls

skráðir 292 KiwiSDR virk viðtæki þar sem hægt er að

skrá sig inn og hlusta á netinu.

7. Að lokum

Greinarhöfundur las í amatörblaði fyrir u.þ.b. þremur

árum að leitað væri fjármögnunar á KiwiSDR

viðtækinu. Jafnframt kom fram, að leitað væri eftir

sjálfboðaliðum til að taka að sér viðtæki til að tengja

og setja upp til að kynna fjárfestum verkefnið vegna

áforma um fjöldaframleiðslu. 

Ég sótti um og fékk viðtækið en ekki BeagleBone

stýritölvuna.1 En fann svo eina í Bandaríkjunum á

netinu á 20 dollara en pöntun frá Íslandi var stöðvuð,

þar sem hún var flokkuð sem hátæknibúnaður sem

ekki var til útflutnings. Það fyndna er hins vegar, að

ég fann kínverska BeagleBone tölvu (nákvæmlega

eins) á eBay sem var meira að segja ódýrari og sem ég

pantaði strax án vandkvæða.

Viðtækin sem eru í boði á netinu, hér heima og

erlendis, nýtast vel þeim sem hafa áhuga á að kynna

sér fjarskipti. Þeir radíóamatörar og hlustarar sem

ekki hafa aðstöðu til að setja upp loftnet heima hjá sér

geta valið úr viðtækjum og hlustað um allan heim.

Þannig má t.d. auðveldlega athuga hvernig skilyrði

eru annarsstaðar í heiminum. Radíóamatör sem

stundar loftnetstilraunir getur t.d. sent út burðarbylgju 

og kannað hvar og hve vel hann heyrist. Þeir sem búa

við truflanir (suð) geta nýtt sér hlustun á viðtæki sem

er í umhverfi þar sem ekki er suð og þannig stundað

áhugamálið. Áður en menn afla sér búnaðar til

viðtöku má t.d. prófa þennan möguleika því

KiwiSDR tækin eru ekki síðri heldur en þau viðtæki

(og sendi-/viðtæki) sem eru í boði á markaðnum. 

Með ósk um gott gengi,
73 de TF1A.

1  BeagleBone eru „hobbýtölvur“ ekki ósvipaðar og t.d.
Raspberry Pi sem margir íslenskir radíóamatörar eiga og
hafa gert tilraunir með.
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Viðtækið bjarg.utvarp.com er staðsett við Bjargtöngum á Látra-bjargi, vestasta tanga Íslands og ysta odda Látrabjargs (sjá dökka

dropann vinstra megin á Vestfjarðakjálkanum.

 Viðtækið otra.utvarp.com:873 er staðsett í Otradal í Vestur-byggð, skammt frá Bíldudal (sjá gula dropann á kortinu, hægra megin við

dökka dropann sem er fyrir Bjargtanga). Kort: TF1A.
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Hér á eftir ætla ég að lýsa loftneti sem ég hef búið til

og hefur komið vel út. Í þessari útfærslu er þetta í

einni heild, bæði loftnet og balun.

Tilgangur balunsins er að varna því að straumur

berist til baka utan á kaplinum og aftur niður í talstöð

og neyðir strauminn til þess að fara jafnt út í

elementin hvort heldur sem um er að ræða víra dípóla, 

Yagi eða lóðréttar stangir með radíölum.

Fræðilega er þessi útfærsla ekki balun í orðsins

fyllstu en gerir sitt gagn. Sérstaklega ef armarnir á

dípólnum eru eitthvað mislangir og um er að ræða

loftnet fyrir lægri böndin. Ótal margar gerðir af

balún um eru notaðar það er að segja með mismunandi 

hlut falli, inn og út og má þar nefna balun með

hlutfallinu 4:1, 6:1, 9:1 allt eftir því hvað hentar

hverju sinni þannig að sendirinn sjái þau 50 Ohm sem

hann vill endilega sjá. Balun eru gjarnan undin á ferrit 

hólka eða kjarna en þetta sem ég fjalla um er undið á

plaströr og heitir á ensku „air core 1:1 choke balun“

en er líka oft kallað „ugly balun“.

Á meðfylgjandi myndum má sjá loftnet sem er sett

saman fyrir 160 m notkun. Því nota ég RG-213 kóax

kapal en í honum er heldur minna tap en í grönnum

kapli og einnig þolir hann meira afl en er fyrir bragðið 

frekar óþjáll og þungur. Að sjálfsögðu er líka hægt að

nota grannan kóax kapal eins og RG-58 og hef ég

útbúið nokkur þannig til þess að nota við dípóla

heima við og á ferðalögum. Prinsippið er það sama.

Menn hafa fundið út að balun fyrir 160 til 10 metra

sé æskilegt að lengd kóax kapalsins sem undin er upp

sé einhvers staðar á bilinu 5,5 til 6,5 metrar. Það er

lengdin á kaplinum sem skiptir máli en ekki vafninga -

fjöldinn. Í þessu tilfelli mældi ég og merkti upp 6,5

metra af kaplinum.Vafði honum síðan til bráðabirða

upp á 100 mm svert plaströr sem ég átti og sagaði í

lengd. Það er hægt að nota nánast hvaða plast rör sem

er, skólp og drenör, grá, rauð og svört. Skiptir ekki

máli með gerðina en ef menn vilja vera vissir að rörið

henti má einfaldlega stinga bút af  því í örbylgjuofn.

Ef það hitnar hentar það ekki. Það er þægilegt að nota

t.d. 100 mm skólpröramúffu í balun undið úr grönn -

um kóax kapli því það eru kantar á endunum sem

halda þægilega að kaplinum.

Sumir segja að betra sé að hafa færri vafninga á

hring með 20–30 cm þvermáli en auðveldara er að

nálgast niðurfalls eða drenrör. 100 mm svert rör

hentar yfirleitt vel fyrir flestar gerðir af kóaxköplum

þannig að beygjurnar verði ekki of krappar en of

kröpp beygja getur skemmt kapalinn.

Á meðfylgjandi myndum má sjá hversu einfalt er að 

útbúa svona balun. Ég nota heilan kóax kapal og lóða

loftnetsvírana við og einangra með suðubandi. Einnig 

er hægt til dæmis að setja skrúfbolta út í gegn um
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Dípóll fyrir 160 m með balun

Georg Magnússon, TF2LL

Þarna má sjá hvernig gengið er frá efri endanum. Ég set plast (

nylon ) ofan í rörið og skrúfa það fast með ryðfríum tréskrúfum.  Í

plastið eru síðan boruð nokkur göt. Tvö samliggjandi til endanna

þar sem loftnetsvírinn er þræddur í og það þriðja aðeins fyrir innan.

Þar koma síðan endarnir sem lóðast við kóax kapalinn. Með þessu

er tryggt að loftnetsvírinn dragist ekki til. Eitt sverara gat er síðan

borað í mitt plastið til þess að hífa þetta upp. Ég set einangrunar -

band utan um loftnetsvírinn þar sem álagið er mest á hann.

Undir neðri endann setti ég hring, sagaðan úr sama plaströra

efninu en þetta geri ég til þess að álagið sem stafar af þyngd

kapalsins og sveiflum vegna veðurs komi ekki á hann í neðstu

festingunni við plaströrið því þar er vinkilbeygja á kaplinum.Sé

notaður grannur kapall og eða kapallinn festur upp er óþarfi að

hafa þennan auka hring að neðan.  En engu að síður að hafa í

huga að forðast  krappar beygjur á kóax kapali
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plaströrið að ofanverðu og festa miðju og skerm undir 

sitthvorn boltann og festa síðan loftnetsvírinn við

boltana að utanverðu. Þá má líka hafa tengi að neðan

fyrir fæði línuna upp í balúnið en ég kýs að hafa þetta

sem einfaldast,  lóða í stað þess að nota tengi og bolta

og einangra með suðulímbandi (Schotch 130 M) til

þess að minka hættuna á lélegu sambandi þeg ar fram

líða stundir. Ágæta grein um „ugly balun“ má finna á

www.hamuniverse.com og þar má einnig sjá margar

útfærslur. Aðalmálið er að vefja kaplinum jafnt og

þétt í einfalda röð. Ekki hringa þetta einhvernvegin og 

einhvern vegin upp. Það gerir ekkert gagn! Sumir

kjósa að vera með balun uppi við loft net og annað inni 

við stöð og stundum helmingi styttra vaf inni við

stöðina. Það er því einfalt að koma sér upp dípól eða

öfugu vaffi t.d. fyrir 80 metra innanlandstíðnina og

160 metrana kjósi menn svo. Hvorki dípóll né öfugt

vaff þurfa að tróna upp í hæstu hæðum og þeir þurfa

heldur ekki að vera beinir. Hann má brjóta og beygja

og aðlaga að því plássi sem menn hafa og þá er eimitt

gott að hafa „ugly balun“ til þess að koma í veg fyrir

að straum ur inn flæði til baka utan á kóaxkaplinum inn 

í stöð. Í þessu tilfelli er um að ræða hálfbylgju dípól

fyrir 160 m. Miðjan dregin upp í ca 20 metra hæð og

endarnir slúta niður hvor til sinnar áttar. Með þessu

loftneti hef ég náð ágætis árangri í „nær“ umhverfið,

Evrópa austur-vestur, Azoreyjar, USA og Kanada

austur ströndin og miðríkin, Asía hingað og þangað

svo eitthvað sé nefnt og allt á SSB.

160 m hálfbylgju dípóll hefur langa arma, ca 40 m

og því mikið álag á vírinn sem er notaður. Í þessu

tilfelli var er ég að nota vír sem heitir Flexwave 14

AWG. Eftir nokkurn tíma kom í ljós að vírinn þoldi

ekki álagið og slitnaði ca 10 cm frá fæðipunkti. 

Til þess að létta og dreyfa álagið á vírinn fléttaði ég

nylon band ca 1 metra á lengd saman við vírinn.

Bandið fer í einangrarann og með smá lykkju inn á

tengipunktinn sem ætti að nægja til þess að taka af

sveiflur vegna vinds.

73 de TF2LL, Georg.

CQ TF október 2018 48

Loftnetið með  „ugly balun“ tilbúið til uppsetningar. Ég bora tvær 

gataraðir sitt hvorumegin eftir endilöngu rörinu og nota  víra -

bindi til þess að festa kapalinn við rörið.Vírabindin sem ég nota

eiga að þola frost og sólarljós. Það er líka hægt að festa fyrsta

vafning með vírabindi, vefja síðan kaplinum þétt saman upp á

rörið, festa síðan síðasta vafið með vírabindi og vefja síðan allan

hólkinn með einangrunarband.

Þarna er ég búinn að flétta nylon band saman við loftnetsvírinn.

Ca meters langt.

Búið að lóða víra við kóax og einangra. Tilbúið til uppsetningar

prufu og notkunar.
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Loftnet geta verið margskonar. Radíóamatörar smíða

þau ýmist sjálfir eða kaupa tilbúin. Þau geta verið

tengd beint í sendi eða aðlögunarrás (t.d. langir vírar), 

en margir nota loftnet sem þurfa fæðilínu á milli

loftnets og sendis. Þá er gjarnan notaður 50W kóax -

kapall (sammiðjukapall) þar sem flestar sendistöðvar

eru gerðar til að senda út í það álag.1

Á myndinni má sjá teikningu af algengu sendi-

/móttökuloftneti. Þetta er ½l tvípóll. Klipptir eru

niður tveir leiðarar2 og er hvor þeirra hafður ¼l

langur. Síðan er tengd fæðilína í miðjuna (sbr. mynd).

Fæði línan endar svo þar sem senditæki er staðsett, t.d. 

í íbúð leyfishafa. 

Það góða við kóaxkapal er, að hann má leggja

næstum því hvar sem er. Ágætt er samt að hafa hann

ekki lengri en þörf krefur vegna taps í honum sem er

háð lengd, tíðni loftnets og standbylgju (ef einhver

er). Mælt er með að kaupa vandaðan kapal, enda

markmiðið að fæðilínan nái að flytja sem mest af

sendiaflinu til loftnetsins.

Hálfbylgjutvípólar eru vinsæl loftnet hjá radíó ama -

törum, enda ódýr, einföld og koma vel út. Þegar sníða

á vír í þannig loftnet á 20 metrum er notuð jafnan l =

300/tíðni í MHz. Þegar miðað er við eigintíðni loft -

nets á talhluta bandsins, er útreikning ur inn eftirfar -

andi: 300/14.200 = 21.13 : 4 = 5.25 metrar (hvor

leggur). Þar sem tvípóll er miðjufætt loftnet verður

heildarlengd hans 10.5 metrar. 

Fræðilega séð, er sýndarviðnám í fæðipunkti 72W.

Hæð yfir jörðu, nálægar byggingar og mannvirki hafa 

hins vegar áhrif á sýndarviðnámið, þannig að það

getur hækkað, jafnvel í 80-90W. Til að losna sem mest 

við slík áhrif er ákjósanlegt að koma loftnetinu frá

mannvirkjum og a.m.k. upp í ½l hæð yfir jörð (eða

hærra). Óþarfi er samt að hafa áhyggjur þótt aðstæður

bjóði ekki upp á þá hæð yfir jörðu; aðalatriðið er fyrir

flesta að koma upp loftneti sem vinnur á þeirri tíðni

sem það er gert fyrir. 

En þá kemur að því sem margir kalla mál málanna.

Það er að tvípóllinn er „jafnvægt“ loftnet (e. balanced 

antennna) en fæðilínan sem hugmyndin er að nota er

„ójafnvæg“ fæðilína (e. unbalanced feedline) og þá

þarf að gera ráðstafanir.

BALÚN

Lausnin er að búa til eða kaupa svokallað balún (e.

balun).3 Balún minnkar hættu á að straumur streymi á

ytra byrði kóaxkapals (skermingunni) og valdi út -

geisl un – sem gæti truflað rafeindatæki nágranna eða

amatörinn sjálfan, þ.e. RF gæti „flotið“ inn í fjar -

skipta herbergið eins og TF3KX orðaði það um árið.
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Fræðsluhorn ÍRA: Balun eða unun?

Jónas Bjarnason, TF3JB

Mynd af hefðbundnum ½l tvípól. Notaðir eru einangrarar til sitt

hvors enda (e. insulators). Tvípóllinn er  festur í skorstein á húsi

og í stöng í húsagarði. Hann er búinn til úr tveimur ¼l leiðurum.

Loftnetið er miðjufætt með 50W kóaxkapli, RG-58 eða RG-8. Til

að loftnetið virki vel í sendingu er notað balún sem jafnframt er

1:1 spennir. Hæð loftnetsins yfir garðinum er um 12 metrar. Í

sjálfu sér myndi loftnetið koma ágætlega út þótt það væri bara

helming þeirrar hæðar frá jörðu, en hærra er betra. Þakkir til Ian, 

G3YWX, fyrir myndina.

Glæsilegt 21m

stangarloftnet

TF3SG (ferða -

loftnet) sem var

reist fyrir utan

Skeljanes og

Guðmundur

lánaði félaginu

fyrir TF3W í

ARRL DX

keppninni á morsi 

2012. TF3CW og

TF3-Ø33 í

fjarska. Mynd:

TF3JB
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Balún má búa til eða kaupa með eða án spennis. Nota

má t.d. ferritkjarna sem balun á kóax. Þá verður til

dvalvefja (sjók) gagnvart ytri straumnum, en sem

hefur engin áhrif á strauminn inni í kóaxinum.4

Sömuleiðis má vefja fæðilínuna í spólu, t.d. 10-12

snúninga utan um miðjuna á 2 lítra gosdrykkjaflösku,

sem hægt er að staðsetja nærri sendi.5 Þegar nota á

balún og spenni (1:1) er hins vegar tengt beint í loftnet 

á fæðistað.

Þegar fæða á ½l tvípól með 50W kóaxkapli er

ódýrt, fljótlegt og einfalt að búa til ¼l línubalún úr

kóaxi, sem er 1:1 spennir. Áskilið er, að loftnet sé

klippt fyrir eigintíðni (e. resonance). Þegar fæða á til

dæmis tvípól á 20 metrum er fyrst notaður 75W kóax,

t.d. RG-59. Hvað lengd áhrærir, er sama jafna er

notuð við útreikning og að ofan og 5.25 metrar

margfaldaðir 0.83 sem er hraðastuðull fyrir þennan

75W kapal.6 Útkoma er 4.36 metrar. Þessi lengd (af

RG-59) er síðan tengd til þá lengd sem þörf er fyrir af

50W kóaxkapli til að tengja saman loftnet og stöð.

Áríðandi að ganga vel frá samskeytum því

sambandsleysi er slæmt og ekki er heldur gott að fá

raka/regnvatn í samskeytin. Hafa þarf jafnframt í

huga að balún eru gefin upp fyrir að vinna á ákveðnu

tíðnisviði og tilteknu hámarksafli.

UNUN

Í hnotskurn er unun spennir á milli tveggja

„óbalanseraðra“ kerfa.7 UnUn8 er tilvalið til tengingar

við langa víra, lóðrétt uppsetta víra sem oft eru festir á

rápstangir,9 svo og önnur loftnetsmannvirki sem standa 

lóðrétt, t.d. fjölbanda stangarloftnet. Unun aðlagar í

raun „ójafnvægt“ loftnet (e. unbalanced antenna)

„ójafn vægri“ fæðilínu (e. unbalanced feedline). Al -

geng ustu unun spennar eru 1:1 og 4:1. Unun gerir

mönnum kleift að vinna út í stangarloftnet með því að

nota innbyggðar loftnetsaðlögunarrásir í stöðvunum.

Þau má búa til eða kaupa tilbúin.

Vel þekkt loftnet sem nota unun eru t.d. 43 feta

(13,1 metra löng) stangarnet sem eru ekki stillt á

neina eigintíðni (þ.e. ekki í resónans á tilteknu bandi). 

Þegar nota á þau sem fjölbanda loftnet er nauðsynlegt

að nota unun til að tryggja að sem mest afl fari út í

loftnetið frá sendi. Loftnet þessarar gerðar hafa reynst 

vel hér á landi og eru t.d. seld af ZeroFive-Antennas.

Unun sem eru 9:1 eru ennfremur vel þekkt til

aðlögunar á löngum vírum til aðlögunar við

sendistöðvar sem eru gerðar fyrir 50W álag.

Að lokum

Fyrir áhugasama sem vilja lesa meira um „BalUn“ og

„UnUn“ er t.d. bent á „ARRL Antenna Book“ og

„Simple and Fun Antennas for Hams“ frá ARRL.

Fjölmargar aðrar bækur koma til greina, m.a. frá

RSGB, svo sem „HF Antennas for Everyone“ og

„Antennas for MF and Above“. Þá er netið hafsjór af

fróðleik um umfjöllunarefnið.

1 Margar sendi-/móttökustöðvar radíóamatöra hafa innbyggðar 
loftnetsaðlögunarrásir sem gefa möguleika á að senda út í

álag á bilinu 16-160W. Aðlögunarrásin gerir það að verkum

að sendirinn sér ávallt 50W álag og getur unnið á
hámarksafköstum þegar slíkt hentar. Hafa þarf í huga að hafa 
aðlögunarrás ekki tengda þegar hennar er ekki þörf vegna
taps í slíkum rásum.

2  Nota má margar tegundir af vír. Greinarhöfundur hefur oft
notað 1,5mm2 ídráttarvír. 2,5mm2 endist lengur og þolir
meiri tognun, en er dýrari. Fá má mismunandi gerðir af
loftnetsvír hér heima og á netinu.

3  Balun er samsett úr orðunum: „Balanced to unbalanced“.
4 Heimild: Erindi TF3UA: „Flutningslínur“ hjá ÍRA 25.2.2012.
5 Stundum getur þurft að prófa sig áfram með staðsetningu á

fæðilínunni.
6 Hraðastuðull fyrir kóaxkapla er mismunandi eftir fram leið -

end um.
7 Heimild: Erindi TF3UA: „Flutningslínur“ hjá ÍRA 25.2.2012.
8 Unun er samsett úr orðunum „unbalanced to unbalanced“
9  Rápstöng er samsett stöng úr glertrefjarörum, oftast reist

lóðrétt (jafnvel allt upp í 26 metra hæð). Radíóamatörar festa
gjarnan vír utan á samsetta stöngina (eða hafa vírinn innan í
rörunum) og nota sem stangarloftnet (e. vertical).
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TF3SG vinnur við teng -

ingu netsins viku fyrir

keppn ina 11. febrúar

2012. Í vinstra horni

myndarinn ar má sjá gott

dæmi um heima til búið

unun, þar sem kóax -

kapall inn sem er vafinn á 

brúna plaströr bút inn.

Unun‘ið gerði mögulegt

að ná fullri nýtni á loft -

netinu á 80 metra band -

inu í keppninni.

Ljósmynd. TF3JB.

Unun á 13 metra háu

stangarloftneti frá

ZeroFive-Antennas.
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3. stjórnarfundur haldinn í Skeljanesi 11. júní

2018 kl. 20:00.

Mættir voru: TF3JB formaður, TF3DC varaformaður, 

TF3EK gjaldkeri, TF2LL ritari og TF2EQ varamaður. 

TF3NE meðstjórnandi sat seinni hluta fundarins.

1. Fundarsetning og dagskrá.

Formaður, TF3JB, setti fund kl. 20:00 og lagði fram

eftirfarandi tillögu að dagskrá sem var samþykkt

samhljóða.

Tillaga að dagskrá

1. Setning fundar og samþykkt tillögu að dagskrá.

2. Fundargerð 2. fundar stjórnar frá 2.5.2018 lögð

fram.

3. Erindi – innkomin og/eða send frá síðasta stjórnar -

fundi.
› Mótt. 09.5. / Sent 10.5.; til IARU Svæðis 1 og IARU

vegna atkvæðagreiðslu um inngöngu SKNAARS
› Sent 14.5. / Mótt. 22.5; til PFS með upplýsingum um

TF1VHF radíóvitana á 50 MHz og 70 MHz
› Sent 15.5. / Mótt. 17.5.; til PFS með ósk um að

stofnunin gangist fyrir prófi til amatörleyfis 26. maí
› Sent 17.5. / Erindi til PFS með upplýsingum um aðila

sem hafa skráð sig í prófið
› Mótt. 17.5. / Sent 17.5.; til PFS um kallmerki

klúbbstöðva
› Mótt. 17.5. / Sent 07.6.; til PFS v/umsóknar um

gagnkvæmnisleyfi fyrir KC9NXL
› Mótt. 11/6 / Erindi frá PFS v/útgáfu heimildar til

KC9NXL/TF
› Kynningarskjal með gagnkvæmnissamningi Ís lands

og Bandaríkjanna
› Mótt. 22.5. / Sent 22.5.; frá IARU Svæði 1 v/beiðni

um upplýs. um fj. félagsmanna með leyfi (26.1.2018)
› Mótt. 22.5. / Sent 22.5.; frá IARU Svæði 1 v/beiðni

um upplýs. um stöðvar- o. notendaleyfi (26.1.2018)
› Sent 26.5. / Hamingjuóskir sendar til þeirra sem náðu

prófi til amatörleyfis 26.5. ásamt kynningarbréfi
› Mótt. 30.5. / Sent 07.6.; frá PFS; Yfirlit yfir umsagnir

ÍRA um kallmerki 30.6.-7.6
› Mótt. 01.6. / Sent 10.6.; frá IARU Svæði 1; spurninga -

listi til aðildarlanda að „Recommendation (05)06“
› Mótt. 03.6. / Erindi frá IARU Svæði 1; „Spurious

emissions from WPT for electric vehicles“ (a) (b)

(a) Lesist með Word skjali: R15-WP1B-C-028311MSW-E 
Study IARU (sent sérstaklega til stjórnarmanna í tölvu -
pósti).
(b) Lesist með Power Point skjali: WPT for MS-v2brief
(sent sérstaklega til stjórnarmanna í tölvupósti).

4. Yfirlit yfir nýja félagsmenn og ný og breytt kallmerki.

5. Skýrsla gjaldkera til stjórnar, staða innheimtu o.fl.

6. Próf PFS til amatörleyfis 26.5.2018.

7. VHF leikar 7.-8. júlí n.k.

8. Fundur með W6NV 7. júní, minnisblað.

9. Stofnun upplýsingabanka um möguleg QTH f. erl.

leyfishafa sem ferðast til landsins.

10. Skipting verkefna í stjórn.

11. Önnur mál.

a. Heimasíða félagsins.

b. CQ TF, 2. tbl. 2018. 

c. Prentun á CQ TF í takmörkuðu upplagi.

d. Tíðnimál, 50 MHz og 70 MHz.

e. Samningur við ORG.

12. Næsti fundur stjórnar.

13. Fundarslit.

2. Fundargerð 2. fundar frá 2.5.2018 lögð fram.

TF3EK gerir athugasemd um að ekki hafi komið fram 

í stjórnarfundargerðinni athugasemd sem hann gerði

við verklag síðustu aðalfundargerðar, atriði sem hann

telur að skipti máli. Formaður, TF3JB, útskýrði, að

verklag það sem vísað sé til sé óbreytt frá því sem þeir 

TF3AM hafi áður viðhaft sín á milli þegar Andrés

hafi ritað fundargerðir aðalfunda (þ.e. í fyrri tíð

TF3JB sem formanns). Þá hafi TF3JB lesið yfir

fundar gerðaruppkast með tilliti til stafsetningarvillna

og hvort allt væri til talið. Vinnubrögð nú hafi verið

þau sömu. Á milli aðila ríki traust sem byggi á fyrri

samvinnu af þessu tagi og sagði formaður, TF3JB,

eingöngu heiðarleg félagleg sjónarmið hafa einkennt

samvinnu þeirra Andrésar nú líkt og í fyrri tíð – þegar

hann var áður í embætti formanns (2009-2013). Hann

sagðist bera fullt traust til Andrésar og sagðist ekki

vita annað en hann bæri fullt traust til sín. Formaður,

TF3JB, kvaðst að lokum vilja undirstrika að sam -

vinna þeirra tveggja hafi nú (líkt og áður) að öllu leyti

reynst ánægjuleg – enda skilningur beggja að hagur

félagsins skuli ætíð hafður í fyrirrúmi. 

Varaformaður, TF3DC, benti á að fundargerðin hafi

þegar verið birt í CQ TF og ekki hafi neinar athuga -

semdir borist og að félagar hafi 6 mánuði til að gera
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Íslenskir radíóamatörar; starfstímabilið 2018/19
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athugasemdir. Formaður, TF3JB, útskýrði hvern ig

form legt ferli samþykktar aðalfundargerðar er sam -

kvæmt félagslögum og telur ekki þörf á að stjórn ÍRA

eyði tíma í umræður um uppkast að aðalfundar gerð

sem þegar hefur verið lagt fram.

3. Erindi – innkomin og/eða send frá síðasta

stjórnarfundi.

Formaður, TF3JB, fór yfir innkomin og útsend erindi

frá síðasta stjórnarfundi (sjá yfirlit í tillögu að dagskrá 

á fyrri blaðsíðu). Hann skýrði afgreiðslu hvers og

eins. Vegna fyrirspurnar um radíóvita útskýrði hann,

að allir radíóvitar í tíðnisviðum radíóamatöra hér á

landi væru skráðir á ábyrgð ÍRA, sem væri vinnu -

fyrirkomulag Póst- og fjarskiptastofnunar. 

Þá skýrði formaður frá tilurð gagnkvæmisleyfis til

handa KC9NXL. Þegar um er að ræða kallmerki sem er

í loftinu frá Íslandi á grunni CEPT – þá er forskeyt ið TF/ 

notað á undan erlenda kallmerkinu. Hinsvegar, þegar

heimild er gefin út af Póst- og fjarskiptastofnun til

handhafa erlends kallmerkis á grundvelli gagn kvæmni -

samnings, er erlenda kallmerki notað hér á landi með

/TF sem viðskeyti. Aðspurður, sagðist for mað ur telja að

í gildi væru alls 7 gagnkvæmnis samningar sem varða

leyfisveitingar til radíóamatöra. Samningarnir gilda að

sama skapi fyrir Íslendinga erlendis. 

Undir dagskrárliðnum, skýrði TF2EQ frá því, að

formaður prófnefndar, TF3DX, ætli að taka saman

lista yfir alla próftaka síðastliðin ár. Samþykkt að vísa 

erindi frá IARU um hleðslustöðvar fyrir rafmagns -

bifreiðir til EMC nefndar félagsins. 

4. Yfirlit yfir nýja félagsmenn og ný og breytt

kallmerki.

Formaður, TF3JB, kynnti yfirlit yfir nýja félaga í ÍRA

sem gerðust félagsmenn á tímabilinu 20.3.-15.5.2018

annarsvegar, og á tímabilinu 16.5-11.6.2018, hins -

vegar. Í annan stað kynnti hann lista yfir ný kallmerki

og breytt á sama tímabili.

Nýir félagsmenn ÍRA 20.3.-15.15.2018:

Frímann Baldursson, TF1TB, Selfossi.
Hjálmar Ólafsson, TF9-004, Blönduósi.
Carl Jóhann Lilliendahl, TF3KJ, Reykjavík.
Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB, Reykjavík.

Nýir félagsmenn ÍRA 16.5.-11.6.2018:

Haukur Guðmundsson, TF3SK, Reykjavík.
Jón Grétar Borgþórsson, TF5LT, Borgarnesi.
Ólafur Örn Ólafsson, TF1OK, Kópavogi.
Rúnar Þór Valdimarsson, TF3RJ, 200 Kópavogi.
Sveinbjörn Guðjohnsen, TF3PIE, Reykjavík.

Kallmerki, breytingar/ný 20.3.-15.15.2018 (í röð eftir 

kallmerkjum):

TF1VHF – Radíóvitar á 50 og 70 MHz á Álftanesi á
Mýrum.

TF8RN – Árni Freyr Rúnarsson, Keflavík (áður TF8RNN).

Kallmerki, breytingar/ný 16.5.-11.6.2018 (í röð eftir

kallmerkjum):

TF1OL – Ólafur Örn Ólafsson, Kópavogi.
TF3GR – Huldar Hlynsson, Garðabæ.
TF3PIE – Sveinbjörn Guðjohnsen, Reykjavík.
TF3VE – Sigmundur Karlsson, Reykjavík.
TF3VH – Hinrik Vilhjálmsson, Kópavogi (áður TF3VHN).
TF5LT – Jón Grétar Borgþórsson, Borgarnesi.
TF7DHP – Daggeir Pálsson, Akureyri.

Stjórn ÍRA fagnar nýjum félagsmönnum og býður

nýja leyfishafa velkomna í loftið.

5. Skýrsla gjaldkera til stjórnar, staða innheimtu o.fl.

Fram kom hjá gjaldkera, TF3EK, að alls 399.750

krónur hafi innheimst til þessa dags (11. júní). Þá hafi

80.000 krónur af námskeiðsgjöldum innheimst.

TF3DC spurði hvort rétt sé, að þeir sem ekki hafi

greitt námskeiðsgjald (en staðist próf) fái útgefin

leyfisbréf? Nokkur umræða varð um þetta atriði, m.a.

hvort ætti að taka upp sérstakt próftökugjald. TF3EK

benti á að öll vinna við námskeiðin væri gerð í

sjálfboðavinnu og svo hafi ætíð verið. TF2EQ ætlar

að skoða þetta fram að næsta fundi, hvort æskilegt sé

að skipta upp gjöldum í próftöku- og námskeiðsgjöld. 

Formaður, TF3JB, kvaðst vilja benda á, að próf til

amatörleyfis væru haldin af Póst- og fjarskipta stofn -

un, þótt ÍRA kæmi vissulega að framkvæmd og undir -

búningi prófa. Námskeið til undirbúnings prófa væru

hins vegar óviðkomandi prófunum sjálfum og á veg -

um og á ábyrgð félagsins.

6. Próf PFS til amatörsleyfis 26.05.2018.

Formaður, TF3JB, kynnti úrslit úr prófi Póst- og fjar -

skipta stofnunar til amatörleyfis sem haldið var í Háskól -

an um í Reykjavík laugardaginn 26. maí s.l. Fram kom, að 

tíu hafi skráð sig til prófs en níu mætt á prófstað. Allir níu

sem þreyttu prófið náðu full nægjandi árangri, 2 til N-

leyfis og 7 til G-leyfis. Nöfn aðilanna níu (í staf rófs röð):

Daggeir Pálsson, Akureyri.
Davíð Víðisson, Reykjavík.
Haukur Guðmundsson, Reykjavík.
Hinrik Vilhjálmsson, Kópavogi.
Huldar Hlynsson, Garðabæ.
Jón Grétar Borgþórsson, Borgarnesi.
Ólafur Örn Ólafsson, Kópavogi.
Sigmundur Karlsson, Reykjavík.
Sveinbjörn Guðjohnsen, Reykjavík.
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Prófnefnd ÍRA annaðist framkvæmd að viðstöddum

fulltrúa Póst- og fjarskiptastofnunar. Prófið hófst kl.

10 árdegis á prófi í rafmagns- og radíófræði sem stóð

til kl. 12 á hádegi. Um stundarfjórðungi síðar hófst

próf í innlendum og erlendum reglum um viðskipti og 

aðferðum og reglum um þráðlaus fjarskipti, sem stóð

til kl. 14. Bæði prófin voru skrifleg en einn próftaki

þreytti munnleg próf.

Fulltrúar prófnefndar ÍRA á prófstað: Vilhjálmur Þór

Kjartansson, TF3DX, formaður; Kristinn Ander sen,

TF3KX; Einar Kjartansson, TF3EK; Vilhjálmur Í.

Sigur jónsson, TF3VS; Þór Þórisson, TF3GW og Óskar

Sverrisson, TF3DC. Fulltrúi Póst- og fjar skipta stofn -

unar á prófstað: Bjarni Sigurðsson, verk fræð ingur. Full -

trúi stjórnar ÍRA á prófstað: Jónas Bjarna son, TF3JB.

Stjórn ÍRA færir Jóni Björnssyni, TF3PW, um -

sjónar manni námskeiðsins svo og leiðbeinendum

þakkir fyrir vel unnin störf. Það sama á við um

Vilhjálm Þór Kjartansson, TF3DX, formann próf -

nefndar og prófnefndarmenn, sem sinntu störfum fag -

lega og af alúð. Þá er Bjarna Sigurðssyni, fulltrúa

Póst- og fjarskiptastofnunar, þökkuð viðvera í próf -

inu. Síðast, en ekki síst, sendir stjórn félagsins inni -

legar hamingjuóskir til nýrra leyfishafa.

7. VHF leikar 7.-8. júlí n.k.

Formaður, TF3JB, skýrði stjórnarmönnum frá að

hann hafi verið í sambandi við Hrafnkel Sigurðsson,

TF8KY, umsjónarmann VHF/UHF leikanna. Niður -

staða hans sé, eftir að hafa ráðfært sig við helstu

áhugamenn um viðburðinn, að leikarnir verði haldnir

helgina 7.–8. júlí n.k. Keli ætlar í millitíðinni að

endurbæta rafrænu keppnisdagbókina á vefnum, en

þar eru sambönd skráð í rauntíma. Stjórnarmenn

fögn uðu þessum fréttum. Samþykkt að félagsstöðin,

TF3IRA, verði starfrækt í leikunum hliðstætt við

starf rækslu í Páskaleikunum 2018.

8. Fundur með W6NV 7. júní; minnisblað.

Formaður, TF3JB, kynnti framlagt minnisblað um fund

nokkurra félagsmanna með Oliver Sweningsen, W6NV, 

í Skeljanesi 7. júní. Málið snýst um fyrir hugaða þátttöku 

hans og tveggja annarra leyfishafa í IARU HF

Radiosport keppninni, sem er sólar hrings keppni. Þeir

munu taka þátt frá heimastöð TF2LL í Borgarfirði og

óskað hefur verið eftir því að fá að nota kallmerkið

TF3HQ. Einnig er fyrirhugað að nota kall merkið TF2R

sem er keppniskallmerki Radíó refanna og hefur verið

notað frá heimastöð TF2LL. Georg, TF2LL, verður

ábyrgðarmaður fyrir kallmerki félags ins, TF3HQ, frá

heimastöð sinni. Samþykkt samhljóða.

9. Stofnun upplýsingabanka um möguleg QTH f.

erl. leyfishafa sem ferðast til landsins.

Formaður, TF3JB, kynnti framlagt minnisblað.

Hugmyndin er, að það gæti verið til þæginda fyrir

erlenda leyfishafa sem koma sem ferðamenn til

landsins, að geta skoðað lista yfir hvaða gististaðir og

hótel bjóða aðstöðu fyrir radíóamatöra – þar sem setja 

má upp loftnet. Hugmyndin er sett fram ljósi

fyrirspurna þessa efnis sem berast á hverju ári og

hefur fjölgað eftir að erlendum ferðamönnum tók að

fjölga. TF2EQ segist vera tilbúin til að hringja út og

kanna málið. Upplýsingarnar yrðu þá aðgengilegar á

heimasíðu félagsins. Í umræðunni kom fram að

æskilegt væri að reglugerðin sé aðgengileg á ensku.

TF3EK telur að þessu þurfi að koma á framfæri við

Póst- og fjarskiptastofnun. Samþykkt að fela

varaformanni, TF3DC, að vera formaður í þriggja

manna nefnd sem skoði þetta mál. Óskar velji tvo

félagsmenn sér við hið. Nefndin skili af sér til stjórnar 

fyrir lok september n.k. 

10. Skipting verkefna í stjórn.

Formaður, TF3JB, ræddi skiptingu verkefna á fram -

lögðu skjali sem búið var að merkja inn á helstu

viðburði í félaginu út ágústmánuð. Hann sagðist telja

mikilvægt að a.m.k. 2 stjórnarmenn væru viðstaddir

hverju sinni í félagsaðstöðunni í Skeljanesi á fimmtu -

dagskvöldum. Oft væri aðsókn væri það mikil að full

þörf væri á að einn stjórnarmaður væri uppi í fjarskipta -

herbergi og einn niðri í sal. Fram fór umræða um það

hvernig best væri fyrirkomið að skipuleggja viðveru

stjórnarmanna með það að leiðarljósi að nýta tölvu -

tæknina til þess, t.d. Google Calandar o.fl. Formaður,

TF3JB, kom inn á að framundan væru VHF/UHF leikar, 

TF Útileikar og Alþjóðlega vita- og vitaskipahelgin.

Spurningin var látin ganga á milli fundarmanna hvort

einhver myndi vilja virkja félagsstöðina á þessum

viðburðum. Dræmt var um undirtektir og niðurstaða sú

að stjórnarmenn munu hugsa málið.

11. Önnur mál.

a. Heimasíða félagsins. Umræða varð um nýtingu

teljara á heimasíðu félagsins. Hversu margir

innlendir og erlendir aðilar skoði síðuna.

Ennfremur, hvort hægt sé að telja þá sem t.d. hala

niður CQ TF. Varaformaður, TF3DC, tekur að sér

að hafa samband við TF3WZ, umsjónarmann

síðunnar.

b. CQ TF 2. tbl. 2018. Formaður, TF3JB, skýrði frá

því að efnisöflun gangi vel og í raun sé komið það

mikið efni að ritstjórinn hafi haft á orði að það
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væri hægt að gefa út aukablað. Þá greindi

formaður frá því að meðal efnis í nýja blaðinu

væri ágrip af sögu TFA (fyrstu íslensku

loftskeytastöðvarinnar)  í tilefni 100 ára afmælis

hennar, viðtal við TF3ML og fleira.

c. Prentun á CQ TF í takmörkuðu upplagi. Ritari,

TF2LL og varaformaður, TF3DC, skoðuðu

prentkostnað á blaðinu. TF3DC sagði að þar sem

hann hafi athugað myndi kosta 20 þúsund krónur

að prenta 25 eintök í lit (heftuð saman). TF2LL

sagði, að þar sem hann kannaði hafi kostnaður við 

að prenta í lit og gormbinda 50 eintök verið 65

þúsund krónur, án virðisaukaskatts. TF2EQ vakti

athygli á, að hægt væri að hlaða blaðinu niður á

spjaldtölvu og láta tölvuna liggja frammi í

félagsaðstöðunni til að félagar gætu skoðað

blaðið. Fram kom, að TF3WZ ætli að færa

félaginu öfluga tölvu (notaða) og þá myndi losna

um fartölvu (sem nú er í fjarskiptaherbergi

TF3IRA) sem mætti síðan færa niður í sal.

Umræða varð í framhaldi um, hvort menn myndu

frekar lesa blaðið í tölvu eða á pappír. TF3DC

sagði að hann myndi vilja senda hagsmunaaðilum 

og velunnurum félagsins prentað eintak af blað -

inu. Einnig þeim félögum sem óskuðu eftir því að

fá póstsent eintak af CQ TF. Þá kom fram að á

sínum tíma hefðu prentuð eintök legið frammi hjá 

fyrirtækinu Íhlutum til dreifingar til áhugasamra

og ÍRA og félagar notið góðs af því. Umræða varð 

um hversu mörg eintök þyrfti að prenta (með

tilliti til kostnaðar félagssjóðs) og einnig var

minnst á hvort rétt væri að safna auglýsingum, en

auglýsingar voru gjarnan í CQ TF hér á árum

áður. Í lok umræðunnar dró TF3DC, mjög óvænt,

upp úr pússi sínu nokkur prentuð eintök af

blaðinu og færði stjórnarmönnum og félaginu að

gjöf. Stjórn ÍRA þakkar Óskari, TF3DC, þessa

óvæntu og rausnarlegu gjöf.

d. Tíðnimál 50 MHz og 70 MHz. Ekki hafa borist

fréttir frá Noregi af framvindu mála þar, sem er

forsenda aðgerða ÍRA hvað varðar 50 MHz

bandið. 

e. Samningur við ORG ehf. Oddur Helgason hefur

margítrekað að ÍRA hafi ekki staðið við gert

samkomulag um þátttöku í rekstri á sameiginlegu

húsnæði. Gjaldkeri, TF3EK, segir að staðið hafi

verið við samkomulagið sem hafi verið gert í

votta viðurvist þeirra TF3JA og TF3WZ.

f. Undir dagskrárliðnum varð umræða um inn -

leiðingu nýrra persónuverndarreglna Evrópu-

sambandsins. TF2EQ tekur að sér að skoða

hvernig þarf að haga þessum málum með tilliti til

félagatals, póstfanga o.fl.

12. Næsti fundur stjórnar.

Miðað er við seinnihluta júlí eða byrjun ágúst, með

fyrirvara um að fólk sér ekki í sumarfríi.

13. Fundarslit.

Formaður, TF3JB, sleit fundi kl 22:40.

Georg Magnússon, TF2LL, ritari ÍRA.
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Stjórnarfundur í ÍRA. Frá vinstri: Jóhannes TF3NE meðstjórnandi, Georg TF2LL ritari, Óskar TF3DC varaformaður, Sæmundur

TF3UA varastjórn, Einar TF3EK gjaldkeri og Elín TF2EQ varastjórn. Ljósmynd: Jón Svavarsson TF3JON.



Í eftirfarandi töflu hafa verið teknar saman upp -

lýsingar um helstu DX keppnir í nóvember og

desember 2018, auk janúar 2019. Hafa þarf í huga að

ýmsir minni viðburðir fara fram nánast um hverja

helgi sem ekki eru taldir til hér. Eftirfarandi vefsíður

eru með nánari upplýsingar, auk þess sem hver keppni 

er með eigin heimasíðu á netinu. Vefslóðir:

http://contestcalendar.com 

og

http://sk3bg.se/contest/index.htm
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Helstu DX keppnir út janúar 2019

Dags.  Tími Heiti keppni Mótun Bönd Skilaboð

3.-4. nóv. 12:00-12:00 Ukranian DX Contest CW/SSB 160-10m RS(T) + raðnúmer

10.-11. nóv. 00:00-23:59 WAE DX Contest RTTY 80-10m RST + raðnúmer

10.-11. nóv. 12:00-12:00 OK/OM Contest CW-hluti 160-10m RST + raðnúmer

17.-18. nóv. 12:00-12:00 LZ DX Contest CW/SSB 80-10m RS(T) + ITU svæði (TF = 17)

24.-25. nóv. 00:00-24:00 CQ WW DX Contest CW-hluti 160-10m RST + CQ svæði (TF = 40)

30. nóv.-2. des. 22:00-16:00 ARRL 160 Meter Contest CW 160m RST 

8.-9. des. 00:00-24:00 ARRL 10-Meter Contest CW/SSB 10m RS(T) + raðnúmer

15. des. 00:00-23:59 OK DX RTTY Contest RTTY 80-10m RST + CQ svæði (TF= 40)

15.-16. des. 14:00-14:00 Croatian CW Contest CW-hluti 160-10m RST + raðnúmer

23. des. 00:00-11:59 RAEM Contest CW-hluti 80-10m RST+raðnúmer+hnit (64, 21)

29. des. 00:00-23:59 RAC Winter Contest CW/SSB 160-2m RS(T) + raðnúmer

29.-30. des. 15:00-15:00 Stew Perry Topband Challenge RTTY 160m RST+ 4 stafa hnit tala

2019

6.-7. jan. 20:00-07:00 EUCW 160 Meter Contest CW 160m RST + nafn + NM 1)

12. jan. 00:00-23:59 YB DX Contest SSB-hluti 80-10m RS + raðnúmer

19.-20. jan. 12:00-12:00 Hungarian DX Contest CW/SSB 160-10m RS(T) + raðnúmer

25.-27. jan. 22:00-21:59 CQ WW 160 Meter Contest CW-hluti 160m RS + CQ svæði (40)

26.-27. jan. 13:00-13:00 UBA DX Contest SSB-hluti 80-10m RS + raðnúmer

1)
 NM = „Non member“ ella er gefið upp félagsnúmer í EUCW.

Skátar koma í Skeljanes

JOTA „Jamboree-On-The-Air“ viðburðurinn verð -

ur haldinn í 61. sinn helgina 19.–21. október. Á

sama tíma verður JOTI, „Jamboree-On-The-Inter -

net“ starfrækt.

Búist er við þátttöku um einnar milljónar skáta

og 25 þúsund radíóamatöra í a.m.k. 150 þjóð lönd -

um. JOTA er, þegar skátar tala við aðra skáta í

heiminum um fjarskiptastöðvar í tíðnisviðum

radíó amatöra undir eftirliti og með aðstoð þeirra.

TF3IRA verður starfrækt í JOTA laugardaginn

20. október. 

TF3VD og TF2EQ annast verkefnið í Skeljanesi.
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DXCC heildarstaða TF stöðva 22. september 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

DXCC
15m

DXCC
12m

DXCC
10m

DXCC
Challenge

DXCC
Honor Roll

Mixed

1. TF3Y 343 - 315 121 - - - 127 - 115 - 110 - - 342

2. TF4M 315 235 293 104 229 131 167 131 247 129 158 128 133 1447 -

3. TF3DC 310 - 296 147 - - - 180 - 223 - 204 210 1648 -

4. TF8GX 309 290 239 - - - 130 - 275 132 215 110 187 1313 -

5. TF5B 294 283 - 199 - - 104 103 190 113 159 101 135 - -

6. TF2LL 265 - - - - - 160 - 216 136 165 - 117 - -

7. TF3JB 252 177 235 100 - 101 117 126 228 170 146 142 116 1200 -

8. TF3IRA 212 179 179 - - - - - - - - - - - -

9. TF3G 186 133 138 - - - - - - - - - - - -

10. TF1A 157 143 - 121 - - - - 116 - 103 - - - -

11. TF3DT 150 121 - - - - - - - - - - - - -

12. TF3MH 114 - - 100 - - - - - - - - - - -

13. TF3EK 104 - - 101 - - - - - - - - - - -

14. TF3SG 5 - - - - 109 208 169 - - - - - - - -

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).

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).

EFNIS-
YFIRLIT



OKTÓBER Viðburður Upplýsingar Fyrirlesarar/umsjón Tímasetning Skýringar/annað

11. okt. – fimmtud. TF útileikar Uppskeruhátíð 2018 – verðlaunaafhending Einar Kjartansson, TF3EK 20:30-21:00 Kaffiveitingar
18. ok. – fimmtud. Ferða- og reynslusaga TM64YL; Isle de Noirmoutier í Frakklandi 25.-31. ágúst Anna Henriksdóttir, TF3VB og Vala Dröfn Hauksdóttir, TF3VD 20:30-21:30 Kaffiveitingar
20. okt. – laugard. JOTA í Skeljanesi Jamboree-on-the-Air viðburðurinn Elín Sigurðardóttir, TF2EQ og fleiri 10:00-17:00 Almenn opnun
25. okt. – fimmtud. Erindi Mælingar á yfirsveiflum VHF/UHF stöðva Jón Guðmundur Guðmundsson, TF3LM 20:30-22:00 Kaffihlé kl. 21:15

NÓVEMBER Viðburður Upplýsingar Fyrirlesarar/umsjón Tímasetning Skýringar/annað

 1. nóv. – fimmtud. Erindi Ferðaloftnet á stuttbylgjuböndum Andrés Þórarinsson, TF3AM 20:30-22:00 Kaffihlé kl. 21:15
 4. nóv. – sunnud. Sófaumræður Reglugerðarmál, þ.m.t. kynning á WRC-19 Jónas Bjarnason, TF3JB 10:30-12:00 Kaffiveitingar
 8. nóv. – fimmtud. Erindi Flutningslínur Sæmundur Þorsteinsson, TF3UA 20:30-22:00 Kaffihlé kl. 21:15
15. nóv. – fimmtud. Erindi Þetta „FT8“ sem er svo vinsælt um þessar mundir Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A 20:30-22:00 Kaffihlé kl. 21:15
17. nóv. – laugard. Hraðnámskeið Fyrstu skrefin; farið í loftið með leiðbeinanda Óskar Sverrisson, TF3DC1 10:00-12:30 Kaffiveitingar
22. nóv. – fimmtud. Erindi Möguleikar radíóamatöra til smíða á eigin búnaði Vilhjálmur Ívar Sigurjónsson, TF3VS 20:30-21:30 Kaffiveitingar
24. nóv. – laugard. Hraðnámskeið-II Fyrstu skrefin; farið yfir efnisatriði að ósk þátttakenda Óskar Sverrisson, TF3DC1 10:00-12:30 Kaffiveitingar
29. nóv. – fimmtud. Erindi Fjarstýring á amatörstöð yfir netið Ágúst H. Bjarnason, TF3OM 20:30-21:00 Kaffiveitingar

DESEMBER Viðburður Upplýsingar Fyrirlesarar/umsjón Tímasetning Skýringar/annað

 6. des. – fimmtud. Erindi 6 metrar á „sterum“; árið 2018 gert upp Ólafur B. Ólafsson, TF3ML 20:30-22:00 Kaffihlé kl. 21:15
13. des. – fimmtud. Erindi APRS3 Guðmundur Sigurðsson, TF3GS 20:30-22:00 Kaffiveitingar
20. des. – fimmtud. Opið hús Jólakaffi ÍRA; viðhafnarkaffi Almennar umræður; síðasti opnunardagur ársins 20:00-22:00 Kaffiveitingar

1 Í boði er að leyfishafar taki með sér eigin stöð og búnað ef þeir óska. Farið verður loftið á CW, SSB eða FT8 – allt eftir óskum þeirra sem sækja námskeiðið (Ath. skráning fyrirfram – takmarkaður fjöldi).
2 Námskeið-II er hugsað fyrir þá sem sóttu námskeiðið viku fyrr. Þátttakendur ráða ferðinni og spyrja spurninga og fá sýnikennslu í því sem þeir óska til að öðlast öryggi í fjarskiptum upp á eigin spýtur. (Skráning fyrirfram, takmarkaður fjöldi).

3 APRS = Automatic Packet Reporting System

    VETRARDAGSKRÁ ÍRA TÍMABILIÐ OKTÓBER – DESEMBER 2018

Jónas  TF3JB Ágúst TF3OM Vilhjálmur TF3VS Guðmundur TF3LM Óskar TF3DC Sæmundur TF3UA Andrés TF3AM

Vala Dröfn TF3VD Anna TF3VB Elín TF2EQ Ólafur TF3ML Ari Þórólfur TF1A Einar TF3EK Guðmundur TF3GS
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