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Formáli
JÓNAS BJARNASON, TF3JB
Starfsemi félagsins Íslenskir radíóamatörar gekk vel á starfsárinu
2018/19.1 Á tímabilinu starfaði samhentur kjarni stjórnarmanna
að málefnum félagsins og náði góðum árangri. Félagsandi var
byggður upp á nýtt með aðstoð embættismanna og almennra
félaga og varð niðurstaðan umfram björtustu væntingar. Og með óbilandi trú á félagsmönnum, ástríðu fyrir áhugamálinu og bjartsýnina að vopni, hófst uppbyggingarstarfið.
Kjarninn í stefnu nýrrar stjórnar var frá fyrsta degi að byggja brú á milli félags og
félagsmanna. Markmiðið var að eyða ekki orku í að deila á fyrri stjórn eða stjórnir, heldur
líta björtum augum til framtíðar – með það í fyrirrúmi, að félagsmennirnir eru dýrmætasta
„eign“ félagsins. Þessi grundvallarstefnumörkun hefur reynst með afbrigðum vel.
Í þessu sambandi er ánægjulegt að upplýsa að fækkun á félagaskrá var snúið við á
starfsárinu, þar sem skráðum félagsmönnum fjölgaði um alls 23 á fyrstu níu mánuðum nýrrar
stjórar, þ.e. frá 20. mars út árið 2018. Að mati undirritaðs, hefur ÍRA á ný á að skipa fólki
sem hefur hæfni til að takast á við væntingar þessa hóps og í því ljósi, bjóðum við nýja
félagsmenn velkomna af heilum hug.
Persónulega, fylgdi því góð tilfinning að koma til starfa á ný eftir fimm ára hlé, en
undirritaður gegndi embætti formanns um fjögurra ára skeið, 2009-2013. Þetta er sagt í ljósi
þess að móttökur hafa verið frábærar og því hefur fylgt góð tilfinning að finna fyrir
víðtækum stuðningi félagsmanna. Á þessu stjórnarári hefur verið unnið uppbyggingarstarf
sem hefur heppnast vel og sem á að duga félaginu til framtíðar.
Hér verður ekki sérstaklega fjallað um einstök störf stjórnarinnar á starfsárinu. Þeim þætti
eru gerð skil annarsstaðar í skýrslu þessari. Þó langar mig að nefna örfá atriði sem hafa
staðið uppúr í starfi félagsins á starfsárinu 2018/19.


Í fyrsta lagi, er endurreisn félagsblaðsins CQ TF. 1. tbl. 2018 kom út þann 29. apríl;
aðeins 5 vikum eftir að ný stjórn tók við. Þá hafði félagsblað ekki komið út í fimm ár,
eða frá árinu 2013. Næsta hefti kom út 15. júlí, það þriðja 7. október og loks það
fjórða, 1. tbl. 2019 sem kom út 25. janúar 2019. Viðtökur félagsmanna hafa ítrekað
sýnt, að endurreisn CQ TF var hárrétt ákvörðun. Sérstaklega ber að þakka framlag
félagsmanna sem sendu inn efni og þeirra Sigurbjörns Þórs Bjarnasonar, TF3SB,
ritstjóra og Vilhjálms Í. Sigurjónssonar, TF3VS, sem annaðist uppsetningu blaðsins
og allan frágang.



Í öðru lagi, var efnt var til sérstaks átaks á vegum nýrrar stjórnar við þrif, tiltekt,
fegrun og endurskipulagningu félagsaðstöðunnar í Skeljanesi. Það stóð yfir frá 20.
mars til 20. september. Á sex mánaða tímabili var allt húsnæði félagsins á báðum
hæðum tekið í gegn. Þeirri vinnu lauk þann 20. september þegar uppröðun húsgagna
og tækja í fjarskiptaherbergi TF3IRA var lokið samkvæmt nýju skipulagi. Átakinu
lauk hins vegar ekki formlega fyrr en 6. desember.

1

Starfsár stjórnar ÍRA 2018/19 var 11 mánuðir; frá 20. mars 2018 til 16. febrúar 2019. Í lögum
félagsins er gert ráð fyrir að aðalfundur sé haldinn á tímabilinu 15. febrúar til 15. mars. Þar sem
aðalfundur 2019 er haldinn í byrjun þessa tímabils næst ekki fullra 12 mánaða starfstími.
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Ástæða var sú, að ekki var fyrirséð aukin aðsókn á erindi og fyrirlestra í Skeljanesi.
Því var ákveðið að endurskipuleggja fundarsal með það að markmiði að bæta
aðstöðuna. Á tímabilinu 25. nóvember til 6. desember var því tekið til höndum og
unnið að breytingum. Það var gert með því að færa myndvarpa, taka burt borð á súlu
í miðjum sal, setja upp sýningartjald í fullri stærð og gera aðstöðu fyrir fundarpúlt og
fyrirlesara. Eftir breytingarnar rúmar salurinn þægilega í sæti allt að 40 manns – auk
þess sem verulega munar um bætt myndgæði frá myndvarpa eftir uppsetningu nýs
sýningartjalds í fullri stærð. Í heild komu alls 20 félagar að þessu viðamikla verkefni
ásamt stjórn og er þeim hér með þakkað frábært vinnuframlag.


Í þriðja lagi, er það vetraráætlun ÍRA sem þáttur í félagsstarfinu. Þetta verkefni var
endurvakið eftir fimm ára fjarveru og kynnt í CQ TF, 2. tbl. 2018 og 1. tbl. 2019.
Áætlunin er að mínu mati afar mikilvæg fyrir félagsstarfið. Þetta er metnaðarfullt
verkefni sem skiptist í tvo hluta, október-desember og febrúar-maí. Síðari hlutinn
nær reyndar inn á starfsárið 2019/20. Mikill fjöldi félagsmanna kom að verkefninu
og enn fleiri hafa sótt viðburði. Alls eru 20 vönduð erindi í boði, myndakvöld,
hraðnámskeið og smíðanámskeið, auk opnunardaga á laugardögum og sunnudagsmorgnum; alls um 40 viðburðir.



Í fjórða lagi, er stórvirki sem unnið var í Skeljanesi helgina 24.-25. nóvember, þegar
hópur félagsmanna í ströngu í Skeljanesi. Verkefnið var að skipta út loftnetsturni,
Alfa Spid Rak rótor, Fritzel FB-33 loftneti og fæðilínu.
Nýr turn var settur upp – hærri og öflugri. TF2LL gaf og gerði nýjan turn kláran og
smíðaði öflugar botnfestingar (fellanlegar) sem og rótorsæti sem er rétt staðsett í
turninum. Nýi rótorinn er frá ítalska framleiðandanum Pro.Sis.Tel. af gerðinni PST61 og stóð félagssjóður straum af kostnaði hans. Nýja loftnetið er breytt OptiBeam
OB5-20, einsbands Yagi fyrir 14 MHz. Georg endurvann allar stærðir í samráði við
framleiðanda og er nýtt loftnet í raun 4 elementa OptiBeam OB4-20OWA eftir þær
breytingar. Ný fæðilína er „Hardline 1/2“ frá Andrews.
Sex félagar báru hitann og þungann af uppsetningu og frágangi í Skeljanesi þessa
helgi. Það voru Georg Magnússon, TF2LL sem gaf turninn, 4 elementa einsbands
OptiBeam Yagi loftnet og alla undirbúningsvinnu sem var gríðarlega mikil eða nær
200 tímar – auk vinnu þessa tvo daga. Ólafur B. Ólafsson, TF3ML, sem tengdi og
gaf 40 metra langa fæðilínu og kom að undirbúningsvinnu, auk vinnu þessa tvo
daga. Þórður Adolfsson, TF3DT sem gaf alla vinnu þessa tvo daga og kom með
vörubíl með krana, sem reyndist ómetanlegt framlag. Jón Gunnar Harðarson,
TF3PPN, sem gaf alla vinnu þessa tvo daga, en hann annaðist m.a. alla vinnu uppi í
turninum. Baldvin Þórarinsson, TF3-Ø33, sem kom að undirbúningsvinnu, auk þess
að gefa vinnu þessa tvo daga svo og Ásgeir Bjarnason sem aðstoðaði hópinn fyrri
daginn. Stjórn ÍRA þakkar viðkomandi einstætt og frábært framlag í þágu félagsins.



Í fimmta lagi, tíðnimál. Heimild Póst- og fjarskiptastofnunar barst félaginu þann 9.
október 2018 þess efnis, að íslenskum leyfishöfum er veitt heimild til notkunar á
tíðnisviðinu 70.000-70.250 MHz. Fyrri heimild (frá 19.2.2010) var fyrir sviðið
70.000-70.200 MHz.
Breytingin kom í kjölfar beiðni félagsins til stofnunarinnar um rýmkun tíðniheimildar sem samþykkt var á 5. stjórnarfundi ÍRA 2018/19. Í annan stað var almenn
heimild PFS til notkunar á 70 MHz framlengd til næstu tveggja ára, til 31.12.2020.
Stjórn ÍRA fagnar þessum áfanga sem er einkar mikilvægur fyrir þá leyfishafa sem
stunda tilraunir á 4 metra bandinu.
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Í sjötta lagi. Þótt það hafi ekki verið verkefni félagsins, ber að geta um stórvirki sem
unnið var á vettvangi áhugamáls okkar þegar Ólafur B. Ólafsson, TF3ML, setti
radíóvita í loftið á 50MHz og 70MHz þann 12. maí, QTH er Álftanes á Mýrum í
Borgarfjarðarsýslu. Til hagræðis, nota vitarnir sama kallmerkið (á sitt hvoru
tíðnisviði).
Radíóvitarnir voru hannaðir og smíðaðir af hópi danskra radíóamatöra, undir stjórn
Bo Hansen, OZ2M. Afl sendis er 25W og tegund útgeislunar er þrískipt, þ.e. á
morsi, hefðbundin burðarbylgja og PI4 (Pharus-Ignis-4 digital modulation (MGM)
for beacon purposes). Allur búnaður er fjármagnaður og í eigu TF3ML. Vart þarf að
taka fram að verkefnið kemur til góða í tilraunum leyfishafa innanlands sem utan.
Stjórn ÍRA fagnar þessari framkvæmd og þakkar Ólafi B. Ólafssyni, TF3ML.



Í sjöunda lagi. Á starfsárinu hefur félagið fetað sig nær ungmennastarfi. Í október
var JOTA/JOTI viðburðurinn í boði í Skeljanesi og félagsstöðin virkjuð og
kallmerkið TF3JAM sett í loftið. Það næsta var, að í desembermánuði tók félagið
þátt í verkefni IARU Svæðis 1: „Youngsters on The Air, YOTA“ sem verður rekið í
desembermánuði ár hvert og er hugsað til að auka áhuga ungs fólks á amatör radíói.
Félagið sótti um kallmerkið TF3YOTA af þessu tilefni sem var QRV frá Skeljanesi
1. og 30. desember og frá Borgarfirði 15. desember.
Elín Sigurðardóttir, TF2EQ, var frumkvöðull að Jamboree þátttöku ÍRA og var
YOTA verkefnisstjóri félagsins. Aðstoðarverkefnisstjóri er Árni Freyr Rúnarsson,
TF8RN.
Á stjórnafundi í félaginu þann 16. janúar var Elín Sigurðardóttir, TF2EQ skipuð í
embætti ungmennafulltrúa ÍRA. Elín fluttist erlendis nú um áramótin, en hefur tekið
að sér að móta nýtt embætti ungmennafulltrúa sem er verðmætt verkefni til
framtíðar. Hún mun m.a. annast samskipti við Lisu Leenders, PA2LS sem er Youth
Coordinator í IARU Svæði 1. Stjórn félagsins færir Elínu þakkir fyrir aðkomuna að
þessu viðamikla verkefni og býður hana velkomna til starfa. Hugmyndin er, að þau
Árni Freyr, TF8RN, muni síðan starfa saman að þróun ungmennastarfsemi félagsins.

Fleira mætti telja upp sem staðið hefur upp úr í starfsemi félagsins. Hér vil ég nefna
Starfsáætlun nýrrar stjórnar sem var kynnt í CQ TF þann 15. júlí. Þá höfðu hvorki verið
unnar né samþykktar starfsáætlanir í stjórn ÍRA í fimm ár, eða frá árinu 2013 – þrátt fyrir
skýrt ákvæði þess efnis í lögum félagsins. Það var Óskar Sverrisson, TF3DC, varaformaður
ÍRA sem vann verkefnið og er honum þökkuð vönduð vinnubrögð. Starfsáætlunin hefur
reynst raunhæf og virkur vegvísir stjórnarinnar í starfinu.
Vart er hægt að ljúka þessari umfjöllun án þess að nefna fundargerðir stjórnar eru nú gerðar
opinberar strax eftir að þær hljóta samþykki og er afrit hengt upp á tilkynningatöflu í
félagsaðstöðunni, þær birtar á heimasíðu á netinu, auk þess að fá birtingu í CQ TF.
Fundargerðir stjórnar ÍRA hafa vart eða nánast ekki verið birtar í fimm ár – þrátt fyrir skýrt
ákvæði í lögum félagsins þess efnis. Sem dæmi, kom fram á aðalfundi 2018 að fráfarandi
stjórn hafði læst aðgangi að fundargerðum á heimasíðu ÍRA þar til 4 sólarhringum fyrir
aðalfund, án nokkurra skýringa. Georg Magnússyni, TF2LL, ritara ÍRA er hér með þakkað
fyrir gagnorðar og vandaðar fundargerðir stjórnar.
Loks vil ég nefna nýtt kynningarefni um félagið, Ávarpsbréf til nýrra félaga sem var fullbúið
og kynnt á stjórnarfundi þann 3. október 2018. Ávarpsbréfið er prentað í lit og er 4 blaðsíður
í A4 stærð og veitir kynningu um félagið og hvaða þjónustu það veitir. Það er sent öllum
nýjum félagsmönnum ásamt eintaki af ritinu Siðfræði og samskiptasiðir radíóamatöra, lögum
ÍRA, límmerkjum með félagsmerkinu og reglugerð um starfsemi radíóamatöra.
9

Þegar ég gegndi fyrst embætti formanns 2009-2013 hóf ég útgáfu á nokkuð ítarlegri skýrslu
formanns um starfsemi félagsins – en áður hafði sést. Ársskýrslurnar sem komu út árin 2010,
2011, 2012 og 2013 voru all viðamiklar, eða allt að 158 blaðsíður að stærð. Til skýringar er,
að starfsemi félagsins var mjög mikil á þessum árum. Ástæða þess að ég geri þetta að
umtalsefni hér, er að þessi ársskýrsla, 2018/19, tekur mið af fyrri ársskýrslunum sem
undirritaður samdi í embætti formanns á þeim tíma.
Upphafleg hugmynd var, að hafa þessa skýrslu einfaldari að allri gerð. En eftir því sem liðið
hefur á starfsárið hefur fyrirspurnum og hvatningu félagsmanna um ársskýrsluna fjölgað það
mikið, að ég hef ákveðið að láta til leiðast og halda áfram á fyrri braut og skila ársskýrslu á
svipuðu formi áður um starfsemi félagsins á þessu ári, starfsárinu 2018/19.
Stjórn ÍRA og embættismenn áttu samskipti og samstarf við fjölmarga á starfsárinu 2018/19.
Eðlilega eru okkar eigin félagsmenn fjölmennastir í þeim hópi, en ástæða er til að nefna
farsæl samskipti við starfsmenn Póst- og fjarskiptastofnunar, aðra opinbera aðila, stofnanir
og samtök hér á landi og erlendis, að ógleymdum forsvarsmönnum aðila sem félagið deilir
með húsnæði í Skeljanesi. Hér með er komið á framfæri þakklæti og hlýjum kveðjum fyrir
okkar hönd til þessa hóps.
Að lokum vil ég sérstaklega þakka samstarfsmönnum mínum í stjórn ÍRA, hverjum og
einum, frábært samstarf og ánægjulega persónulega viðkynningu í öllum samskiptum er
varða málefni félagsins.
Reykjavík 16. febrúar 2019,
Jónas Bjarnason, TF3JB,
formaður stjórnar ÍRA.

Í tilefni erindis Póst- og fjarskiptastofnunar þann 9.
október um rýmri heimild til handa íslenskum
radíóamatörum í 70 MHz sviðinu, var ákveðið að
senda fréttatilkynningu til systurfélaga í
nágrannalöndunum sama dag. Tilkynning var jafnframt
send til IARU og á stærri landsfélög utan Svæðis 1.
Viðtökur voru mjög góðar og barst fjöldi tölvupósta
með hamingjuóskum næstu daga. Gaman er að geta
þess, að fyrsti pósturinn barst frá landsfélagi radíóamatöra í Færeyjum, Føroyskir Radioamatørar, FRA.
Upplýsingar voru látnar fylgja með fréttatilkynningunni
til kynningar á radíóvitanum TF1VHF sem varð QRV á
4 metrum þann 12. maí í Borgarfirði. Mikill áhugi var á
vitanum og bárust afar jákvæðar umsagnir með
þakklæti. Radíóvita hafði lengi vantað með staðsetningu hér á landi á 4 metrum þegar TF3LM réðst í
það stórvirki að koma upp vita þar, m.a. á 70 MHz.
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1. Stjórn, embættismenn og fundir
STJÓRN,EMBÆTTISMENN, FUNDIR OG STARFSHÓPAR
1.1 STJÓRN ÍRA
Aðalfundur ÍRA 2018 var haldinn fimmtudaginn 15. mars í félagsheimili TR að Faxafeni 12
í Reykjavík. Í samræmi við 22. gr. félagslaga2 fór fram kjör í stjórn fyrir starfsárið 20182019. Tveir voru í kjöri til formanns, Jón Þ. Jónsson, TF3JA og Jónas Bjarnason, TF3JB.
Jónas hlaut kjör með 17 atkvæðum gegn 16 atkvæðum. Óskar Sverrisson, TF3DC og Georg
Magnússon, TF2LL voru kjörnir stjórnarmenn til tveggja ára. Sæmundur Þorsteinsson,
TF3UA og Elín Sigurðardóttir, TF2EQ voru kjörin varamenn til eins árs.

Aðalfundur ÍRA 2018 var haldinn í félagsheimili TR í Reykjavík 15. mars. Ljósmynd: Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A.

Áfram sitja í stjórn (síðara tímabil), Einar Kjartansson, TF3EK og Jóhannes Hermannsson,
TF3NE. Embættismenn fundarins voru kjörnir þeir Haraldur Þórðarson, TF8HP, fundarstjóri
og Andrés Þórarinsson, TF3AM, fundarritari. Félagsgjald var samþykkt óbreytt fyrir starfsárið 2018/19, 6.500 krónur. Alls mættu 33 félagsmenn á fundinn.
Ný stjórn skipti með sér verkum á fyrsta stjórnarfundi í samræmi við ákvæði í 9. gr.
félagslaga og var fundurinn haldinn í Skeljanesi þann 20. mars.
Eftir skiptingu embætta var stjórnin þannig skipuð starfsárið 2018/19: Jónas Bjarnason,
TF2JB, formaður; Óskar Sverrisson, TF3DC, varaformaður; Georg Magnússon, TF2LL,
ritari; Einar Kjartansson, TF3EK, gjaldkeri, Jóhannes Hermannsson, TF3NE, meðstjórnandi;
2

22. grein. Fyrst skal kjósa formann til eins árs í senn. Næst skal kjósa tvo stjórnarmenn til tveggja ára. Þá skal
kjósa til eins árs í stað aðalmanna sem forfallast. Loks skal kjósa tvo varamenn.

11

Sæmundur Þorsteinsson, TF3UA og Elín Sigurðardóttir, TF2EQ, varastjórn.3 Formaður og
varastjórnarmenn eru kjörnir til eins árs á aðalfundi.
1.2 STJÓRNARFUNDIR
Stjórn ÍRA hélt alls átta formlega fundi á starfsárinu 2018/19 að meðtöldum stjórnarskiptafundi. Fyrsti fundurinn (fundur 1) var haldinn 4. apríl 2018 og síðasti fundurinn (fundur 7)
var haldinn 16. janúar 2019. Allir fundir voru haldnir í félagsaðstöðunni í Skeljanesi.
Stjórnarárið varð í raun 11 mánuðir þar sem valið var að efna til aðalfundar í byrjun þess
tíma sem tilskilið er í félagslögum að aðalfundur skuli haldinn. Auk formlegra stjórnarfunda
sem eru taldir upp í meðfylgjandi töflu, voru haldnir óformlegir fundir stjórnarmanna og með
embættismönnum, eftir þörfum.
Í samræmi við ákvæði í 9. gr. félagslaga4 voru samþykktar fundargerðir stjórnar hengdar upp
í félagsaðstöðu í Skeljanesi.5 Að auki, voru fundargerðir stjórnarfunda birtar jafnóðum í CQ
TF. Þá eru fundargerðir starfsársins birtar í Viðauka-A með ársskýrslu þessari, sem er lögð
fram á prentuðu formi á aðalfundi 2019. Að liðnum aðalfundi er skýrslan aðgengileg á
rafrænu formi heimasíðu félagsins.
Yfirlit yfir fundi stjórnar ÍRA á starfsárinu 2018/19.
STJÓRNARFUNDIR

DAGSETNING

FUNDARSTAÐUR

Stjórnarskiptafundur

20. mars

Skeljanes

Fundur 1/2018

4. apríl

Skeljanes

Fundur 2/2018

2. maí

Skeljanes

Fundur 3/2018

11. júní

Skeljanes

Fundur 4/2018

8. ágúst

Skeljanes

Fundur 5/2018

3. október

Skeljanes

Fundur 6/2018

13. nóvember

Skeljanes

Fundur 7/2019

16. janúar

Skeljanes

1.3 EMBÆTTISMENN
Í samræmi við 19. gr. laga, fór fram kjör á skoðunarmönnum reikninga á aðalfundi fyrir
starfsárið 2018/19. Þessir hlutu kjör: Yngvi Harðarson, TF3Y, Haukur Konráðsson, TF3HK
og Vilhjálmur Ívar Sigurjónsson, TF3VS, til vara. Allir hlutu endurkjör frá fyrra ári.
Stjórn ÍRA skipaði (eða endurskipaði) í önnur embætti innan félagsins vegna nýs starfsárs á
stjórnarfundi nr. 1/2018 (þann 4. apríl). Að stærstum hluta var um að ræða endurskipan,
enda er eitt af markmiðum embættismannakerfis ÍRA að félagið megi njóta vinnuframlags
sérhæfðra starfskrafta sem lengst þegar það hentar báðum.
Ný embætti sem skipað var í á starfsárinu voru m.a. embætti ritstjóra CQ TF, embætti
verkefnisstjóra YOTA og embætti ungmennafulltrúa. Sjá nánar í meðfylgjandi töflu.
3

9. grein (fyrri hluti greinarinnar). Stjórnina skipa: Formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og meðstjórnandi.
Stjórnin hefur umboð aðalfundar til að stýra félaginu og sjá um samskipti við yfirvöld og önnur samtök. Stjórnin
skiptir með sér verkum og setur aðstoðarmenn með skriflegri tilskipun. Þessu skal lokið svo fljótt sem auðið er og
tilkynnt félagsmönnum. Einnig skal tilkynna skipun stjórnar til Póst- og fjarskiptastofnunar, IARU og NRAU.
4
9. grein (hluti greinarinnar sem m.a. varðar fundargerðir). Ritari sér til þess að bréfleg erindi fái afgreiðslu,
sinnir fundargerðum og heldur gögnum til haga. Skrifi aðrir í nafni félagsins er þeim skylt að láta ritara í té
eintak. Ritari sér til þess að afrit af fundargerðum og erindum sem varða marga liggi jafnóðum fyrir í
félagsheimili.
5
Samþykktar fundargerðir voru jafnframt settar til á þar til gert vefsvæði á heimasíðu félagsins, ira@ira.is.
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Stjórn og embættismenn ÍRA starfsárið 2018/19.
EMBÆTTI

NAFN / KALLMERKI

LEYFISBRÉF

Kjö rni r á að al fu n d i
Formaður
Varaformaður
Ritari
Gjaldkeri
Meðstjórnandi
Varamaður í stjórn
Varamaður í stjórn
Skoðunarmaður reikninga
Skoðunarmaður reikninga
Skoðunarmaður reikninga, til vara

Jónas Bjarnason, TF3JB
Óskar Sverrisson, TF3DC
Georg Magnússon, TF2LL
Einar Kjartansson, TF3EK
Jóhannes Hermannsson, TF3NE
Sæmundur E. Þorsteinsson, TF3UA
Elín Sigurðardóttir, TF2LQ
Yngvi Harðarson, TF3Y
Haukur Konráðsson, TF3HK
Vilhjálmur Ívar Sigurjónsson, TF3VS

80
99
309
308
442
90
434
89
215
235

Vilhjálmur Þór Kjartansson, TF3DX
Kristinn Andersen, TF3KX
Þór Þórisson, TF1GW
Einar Kjartansson, TF3EK
Vilhjálmur Ívar Sigurjónsson, TF3VS
Sæmundur E. Þorsteinsson, TF3UA
Gísli G. Ófeigsson, TF3G
Yngvi Harðarson, TF3Y
Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB
Mathías Hagvaag, TF3MH
Brynjólfur Jónsson, TF5B
Ölvir S. Sveinsson, TF3WZ
Jónas Bjarnason, TF3JB
Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A
Jón Björnsson, TF3PW
Mathías Hagvaag, TF3MH
Guðmundur Sigurðsson, TF3GS
Sigurður Harðarson, TF3WS
Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A
Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY
Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY
Einar Kjartansson, TF3EK
Brynjólfur Jónsson, TF5B
Elín Sigurðardóttir, TF2EQ
Elín Sigurðardóttir, TF2EQ
Árni Freyr Rúnarsson, TF8RN
Jónas Bjarnason, TF3JB
Jónas Bjarnason, TF3JB

44
91
41
308
235
90
105
89
69
411
125
438
80
174
451
411
251
218
174
423
423
308
125
434
434
444
80
80

Sk ipað i r af stjó rn
Prófnefnd, formaður6
- Prófnefnd
- Prófnefnd
- Prófnefnd
- Prófnefnd
EMC nefnd, formaður7
- EMC nefnd
- EMC nefnd
Ritstjóri CQ TF
QSL stjóri og LoTW tengsl
Viðurkenningastjóri
Vefstjóri ira@ira.is
Stöðvarstjóri TF3IRA
VHF stjóri
Umsjónarmaður námskeiða
Umsjónarmaður félagsaðstöðu
Umsjónarmaður endurvarpa
- Umsjónarmaður endurvarpa
- Umsjónarmaður endurvarpa
Páskaleikar, umsjónarmaður
VHF leikar, umsjónarmaður
TF útileikar, umsjónarmaður
- TF útileikar
Ungmennafulltrúi
YOTA verkefnisstjóri
YOTA aðstoðarverkefnisstjóri
PFS tengiliður
IARU/NRAU tengiliður

6
7

Stjórn ÍRA skipar prófnefndarmenn, en samkvæmt 24. gr. félagslaga velur nefndin sér formann.
Stjórn ÍRA skipar EMC nefndarmenn, en samkvæmt 25. gr. félagslaga velur nefndin sér formann.
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Eftirfaldir félagsmenn voru skipaðir í ný embætti hjá ÍRA á starfsárinu 2018/19:

Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB
Ritstjóri félagsrits ÍRA, CQ TF

Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A
VHF stjóri ÍRA

Jón Björnsson TF3PW
Umsjónarmaður námskeiða ÍRA

Mathías Hagvaag TF3MH
Umsjónarmaður félagsaðstöðu ÍRA

Hrafnkell Sigurðsson TF8KY
Umsjónarmaður Páskaleika ÍRA

Elín Sigurðardóttir TF2EQ
Ungmennafulltrúi ÍRA

Mathías, TF3MH gegnir jafnframt embætti QSL stjóra TF ÍRA Elín Sigurðardóttir TF2EQ
QSL Bureau. Hrafnkell, TF8KY, gegnir jafnframt embætti ungmennafulltrúi ÍRA
umsjónarmanns VHF leika og Elín, TF2LQ gegnir jafnframt
embætti verkefnisstjóra YOTA.
Í lögum félagsins eru tilvísanir í embætti á vegum ÍRA og
rekstur þeirra. Skoðunarmenn reikninga eru, sem dæmi, kjörnir
á aðalfundi, samkvæmt 19. gr.8
Aðrir embættismenn eru stjórnarskipaðir (yfirleitt á fyrsta
stjórnarfundi nýrrar stjórnar) og er skipunartími að lágmarki eitt
starfsár.
Mjög mismunandi er hversu lengi embættismenn sinna Árni Freyr Rúnarsson TF8RN
trúnaðarstörfum fyrir félagið í tilteknum embættum, enda áhugi Aðstoðarverkefnistjóri YOTA
og tími aflögu til að sinna félagsmálum mismunandi eftir
aðstæðum hvers og eins.

8

19. grein. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga og eins til vara.
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Eftirtaldar nefndir og embætti eiga sér stoð í lögum félagsins:






Prófnefnd. Í henni sitja 5 menn. Sérákvæði um leyfisbréf og útskiptingu, sbr. 24. gr.9
EMC-nefnd. Hún er skipuð 3 mönnum og er sérákvæði um útskiptingu, sbr. 25. gr.10
QSL stjóri. Sérákvæði um fjármál, sbr. 26. gr.11
Ritstjóri CQ TF. Sérákvæði um umsjón með söfnum blaðanna, sbr. 27. gr.12
Vefstjóri. Sérákvæði um uppfærslur vefsins, sbr. 28. gr.13

1.4 STARFSHÓPAR, NEFNDIR
Á 3. stjórnarfundi þann 11. júní, kom til umræðu framlagt minnisblað formanns, TF3JB.
Hann kynnti þá hugmynd, að það gæti verið til þæginda fyrir erlenda leyfishafa sem koma til
landsins sem ferðamenn, að geta skoðað lista yfir gististaði og hótel sem bjóða aðstöðu fyrir
radíóamatöra – þar sem m.a. má setja upp loftnet. Hann sagðist ekki sjá fyrir sér staði
eingöngu á suðvesturhorni landsins, heldur um allt land. Hugsanlegt væri jafnvel að
einhverjir félagsmenna hefðu möguleika á að leiga út sumarbústaði eða annað húsnæði sem
ekki væri í notkun hjá þeim um skemmri eða lengri tíma. Hugmyndin var sett fram ljósi
fyrirspurna þessa efnis sem berast á hverju ári og hefur fjölgað eftir að erlendum
ferðamönnum tók að fjölga. Í lok umræðunnar var samþykkt að skipa nefnd, sem myndi taka
þetta mál til skoðunar. Samþykkt að fela Óskari Sverrissyni, TF3DC, varaformanni að taka
málið til skoðunar. Varaformaður velji sér tvo félagsmenn sér við hlið. Á 7. stjórnarfundi
þann 16. janúar 2019 kom fram hjá Óskari, að nefnd hans og þeirra Elínar Sigurðardóttur,
TF2EQ og Georgs Magnússonar, TF2LL hafi starfað og skýrslu sé að vænta frá þeim alveg á
næstunni.
1.4.1 Nefndir/stjórnir erlendis.
Jónas Bjarnason, TF3JB og Óskar Sverrisson, TF3DC, hlutu skipan sem aðalstjórnarmaður
og varastjórnarmaður í stjórn Nordic Amateur Radio Union, NRAU þann 21. janúar 2019.
1.4.2 Fundur með formanni SRAL í Reykjavík.
Merja „Memma“ Koivaara, OH1EG heimsótti félagsaðstöðu
ÍRA í Skeljanesi laugardaginn 20. október ásamt dóttur sinni
Sini Koivaara, sem einnig er leyfishafi, OH1KDT. Memma er
formaður Suomen Radioamatooriliitto, SRAL, sem er systurfélag okkur í Finnlandi. Þær mæðgur eru búsettar í bænum
Somero í Vestur-Finnlandi.

Merja „Mfemma“ Koivaara OH1EG
formaður SRAL var gestur ÍRA.

Memma og Jónas Bjarnason, TF3JB, formaður ÍRA, áttu
ánægjulegan fund um sameignleg málefni félaganna og ræddu
meðal annars WRC 2019 ráðstefnuna sem verður haldin í
október/nóvember í ár (2019).
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24. grein. Hlutverk prófnefndar félagsins: (1) Halda próf sem ÍRA er falin umsjón með. (2) Veita upplýsingar
um prófkröfur og námsefni. Í prófnefnd sitja 5 menn, G-leyfishafar að meirihluta, skipaðir af stjórn. Til að stuðla
að festu í störfum nefndarinnar skal skipta út einum manni á ári hið mesta. Nefndin velur sér formann.
10
25. grein. Hlutverk EMC-nefndar félagsins (e. Electro Magnetic Compatibility): (1) Vera félagsmönnum til
aðstoðar um EMC málefni, þ.á.m. truflanir. (2) Fjalla um EMC mál fyrir hönd félagsins sem geta komið frá Póstog fjarskiptastofnun, IARU eða öðrum. (3) Starfa með stjórnvöldum að úrlausn EMC mála sem tengjast
radíóamatörum, óski þau slíks samstarfs. (4) Stuðla að fræðslu félagsmanna um EMC. Í EMC nefnd sitja þrír
menn skipaðir af stjórn. Til að stuðla að festu í störfum nefndarinnar skal skipta út einum manni á ári hið mesta.
Nefndin velur sér formann.
11
26. grein. Reka skal QSL þjónustu fyrir félagsmenn. QSL stjóri er skipaður af stjórn og fer með fjármál
þjónustunnar. Reksturinn skal kostaður af hóflegu gjaldi á útsend kort.
12
27. grein. Félagið skal halda úti blaði með heitinu CQ TF. Minniháttar útgáfu blaðsins má auðkenna sem
fréttabréf. Stjórn skipar ritstjóra. Hann sér til þess að haldið sé saman tveimur söfnum blaðanna, annað
aðgengilegt félagsmönnum, en hitt í vörslu ritstjóra á hverjum tíma.
13
28. grein. Félagið skal halda úti vefsíðu með heitinu „ira.is“. Stjórn skipar vefstjóra. Hann sér til þess að efni
vefsins sé uppfært eftir þörfum og aðgengilegt félagsmönnum á hverjum tíma.
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1.5 ELÍN SIGURÐARDÓTTIR, TF2EQ KVÖDD
Um áramótin 2018/2019 urðu þær breytingar í stjórn félagsins að Elín Sigurðardóttir, TF2EQ
flutti búrferlum erlendis. Elín sat sinn síðasta fund í stjórn ÍRA þann 13. nóvember. Þar sem
þetta var síðasti stjórnarfundur ársins, afhenti Jónas Bjarnson, TF3JB, formaður félagsins
henni blómavönd frá félaginu með þakklæti fyrir vel unnin störf og ánægjulega viðkynningu.
Elín var kosin í varastjórn ÍRA á aðalfundi 20. mars 2018 og er að öllum líkindum fyrsta
konan sem setið hefur í stjórn ÍRA í 72 ára sögu félagsins.
Elín færði félaginu að skilnaði unga greniplöntu í hvítum keramikpotti. Með plöntunni
fylgdu leiðbeiningar um hvernig skal annast um hana svo hún megi dafna vel. Elín sagðist
myndi sakna félaganna og veru í stjórn ÍRA. Stjórnarmenn þökkuðu fyrir gjöfina með
lófaklappi.

Jónas Bjarnason TF3JB formaður ÍRA afhendir Elínu Sigurðardóttur TF2EQ stjórnarmanni blómvönd í nafni félagsins með
þakklæti fyrir vel unnin störf í þágu ÍRA. Elín flytur búferlum erlendis í byrjun árs 2019. Ljósmynd: Óskar Sverrisson TF3DC.
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2. Félagsaðstaðan við Skeljanes
FUNDARSALUR, FJARSKIPTAHERBERGI, QSL OG SMÍÐAAÐSTAÐA
2.1 FRAMKVÆMDIR Í FUNDARSAL
Aðsókn félagsmanna að félagsaðstöðunni í Skeljanesi hefur aukist jafnt og þétt frá því ný
stjórn tók við eftir aðalfund 2018. Með tilkomu vetrardagskrár sem tók gildi 11. október náði
aðsókn nýjum hæðum, bæði hvað varðar erindi og aðra viðburði. Eldri aðstaða (þar sem
myndvarpi var áður) bauð upp á rými fyrir 15-20 manns (sem þó var þröngt), auk þess sem
loftræstingu var ábótavant. Þá var mynd kastað á næsta vegg frá myndvarpa enda ekkert
sýningartjald.

Fundarsalur í Skeljanesi eftir breytingar. Búið er að stilla upp stólum fyrir erindisflutning. Myndin er tekin frá vesturvegg þar
sem sýningartjald er staðsett. Alveg efst á myndinni (vinstra megin við súluna) má sjá myndvarpa félagsins sem nú kemur vel
út á nýju sýningartjaldi. Kostur við breytinguna er hversu betur fer um gesti sem nú geta raðað sér sitt hvoru megin við súluna.
Ólafur B. Ólafsson TF3ML vígði nýju aðstöðuna 6. desember. Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF3JB.

Í ljósi þessa, var ákveðið að endurskipuleggja salinn með það að markmiði að bæta aðstöðu
fyrir erindisflutning, fyrirlestra og gesti. Á tímabilinu 25. nóvember til 6. desember var því
tekið til höndum og unnið að breytingum í salnum. Það var gert með því að færa myndvarpa,
taka burt borð á súlu (í miðjum sal), setja upp sýningartjald í fullri stærð og gera aðstöðu
fyrir fundarpúlt og fyrirlesara. Menn eru á einu máli um að vel hafi til tekist. Salurinn rúmar
nú þægilega, allt að 40 manns í sæti – auk þess sem verulega munar um bætt myndgæði frá
myndvarpa á nýju sýningartjaldi.
Þetta var gert: Fyrst var fjarlægt hringborð sem fest var við súlu í miðjum sal og hýsti
kaffikönnu og viðverubók. Þá var NEC np305 myndvarpi félagsins færður úr eldra rými í
suðurhluta salarins í rými um miðbik hans. Þar var lagt rafmagn að honum og
tölvutengingar. Þriðja breytingin var uppsetning nýs sýningartjalds í fullri stærð, 248cm á
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breidd. Tjaldið er á
vesturvegg
(yfir
glugga sem snýr að
bílastæði).
Lokabreytingin var færsla
á fundarpúlti og
uppsetning aðstöðu
fyrir
fyrirlesara
vinstra megin við
sýningartjaldið.
Þangað var ennfremur lagt rafmagn
og
leiðsla
fyrir
samtengingu tölvu og
myndvarpa.
Það stóðst síðan á Fundarsalur í Skeljanesi eftir uppsetningu nýja sýningartjaldsins. Fyrir enda salarins (til
endum að upp úr kl. vinstri) má sjá fundarpúlt félagsins og aðstöðu fyrir fyrirlesara. Ljósmynd: TF3JB.
16:00, fimmtudaginn
6. desember, tókst að ljúka öllum frágangi og málningarvinnu. Ólafur B. Ólafsson, TF3ML,
vígði síðan nýju aðstöðuna um kvöldið þegar hann flutti erindi á vetrardagskrá félagsins.

Tússtaflan er á sínum stað til nota á minni fundum. Gráu stólarnir og kaffiborðið var flutt á þennan nýja stað og kemur vel út.
Eftir að borð á súlu var fjarlægt hefur kaffiaðstaða félagsins og viðverubók nú bætta aðstöðu með betra aðgengi en áður.
Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF3JB.

Það síðasta sem var gert til að bæta aðstöðuna í fundarsalnum var að koma fyrir tveimur
gólfteppum sem lánuð voru til félagsins 15. janúar. Það minna var sett undir borðið við
leðursófasettið og það stærra á gólfið beint á móti sýningartjaldinu.
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Gólfteppin eru líkt og í persneskum stíl og gera mikið fyrir salinn. Annarsvegar hylur stærra
teppið hversu slitinn gólfdúkur er orðinn slitinn í salnum og hinsvegar hefur hann góð áhrif á
hljómburð í salnum.

Vinsælt er að setjast við fundarborðið með kaffibolla í hönd og ræða málin. Það hefur verið mjög til þæginda eftir að skipt var
um rimlagluggatjald fyrir fyrir stóra austurglugganum sem rétt sést í efst í hægra horni myndarinnar. Ljósmynd: TF3JB.

2.2 SALURINN TEKINN Í GEGN
Á fyrri hluta starfsársins, þann 13. maí,
mætti Baldvin Þórarinsson, TF3-Ø33, í
Skeljanes og djúpskúraði gólf í fundarsal og
eldhúsi á 1. hæð.
Nokkrum dögum áður hafði verið tekið til í
salnum og lausu dóti komið í geymslu. Þann
16. maí var síðan mætt í Skeljanes á ný og
gengið frá nýrri uppröðun húsgagna í
nýskúruðum salnum ásamt því að settar voru
upp á ný á veggi rýmisins, svart/hvítar
ljósmyndir úr sögu félagsins, níu talsins, sem
ekki höfðu sést lengi. Þá var ný klukka keypt
í salinn í millitíðinni í stað annarrar, sem
löngu var hætt að ganga.

Baldvin Þórarinsson TF3-Ø33 við þrif í Skeljanesi 13. maí.
Hann hefur yfir að ráða nýjustu þrifavélum. Baldvin
sérblandaði sterkt hreinsiefni til að vinna á óhreinindunum.
Þótt græjurnar væru nýjustu gerðar, tók verkið rúmlega þrjár
klukkustundir. Úrskurður Baldvins var að það þyrfti að þrífa
gólfin oftar, það nægði ekki að gera það á fimm ára fresti.
Ljósmyndir: Jónas Bjarnason TF3JB.
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2.3 TÍMARITAEIGN 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 nafni þess.
ÍRA berast mánaðarlega tímarit 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, 2018 og 2018) liggja
frammi í félagsaðstöðunni á prentuðu formi.
Það eru QST, RadCom, CQ DL, Rado REF
og JARL News.14
Norrænu tímaritin kom einvörðungu út
rafrænt í dag, en eldri prentuð blöð fram til
2013-2015, liggja frammi (sjá upplýsingar í
meðfylgjandi töflu). Hjá okkur, líkt og
systurfélögum á Norðurlöndum, var CQ TF
síðast prentað til dreifingar á pappír í apríl
2012.15
Framangreint lesefni stendur félagsmönnum
til boða öll fimmtudagskvöld, en rafrænn
aðgangur að Norrænu blöðunum er í boði á
borðtölvu
með
stórum
skjá
í
fjarskiptaherbergi á 2. hæð. Félagsmenn geta
ennfremur lesið Norrænu tímaritin í eigin
tölvu heima hjá sér (eða á tölvu
annarsstaðar)
með
aðgengi
gegnum
Erlendu tímaritin eru vel merkt og aðgengileg í fundarsalnum
heimasíðu félagsins.
Í töflunni er yfirlit yfir tímarit erlendra landsfélaga radíóamatöra sem berast reglulega til félagsins.
Tímarit

Útgefandi

Mál

Útgáfutíðni

Árgangar á prenti

QST

ARRL, American Radio Relay League

Enska

1 x mánuði

2014-15-16-17-18

-

RadCom

RSGB, Radio Society of Great Britain

Enska

1 x mánuði

2014-15-16-17-18

-

CQ DL

DARC, Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.

Þýska

1 x mánuði

2014-15-16-17-18

-

Radio REF

REF, Reseau des Emetteurs Francais

Franska

1 x mánuði

2014-15-16-17-18

-

Radio Rivista

ARI, Associazione Radioamatori Italiani

Ítalska

1 x mánuði

2014-15-16-17-18

-

QTC

SSA, Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Sænska

1 x mánuði

2012-13-14-15 (til mar. 2016)

Frá 2016

Amatör Radio

NRRL, Norsk Radio Relæ Liga

Norska

1 x mánuði

2014-15-16-17 (til jan. 2018)

Frá 2018

OZ

EDR, Experimenterende Danske Radioamatörer

Danska

1 x mánuði

2008-09-10-11-12 (út 2012)

Frá 2013

Radioamatööri

SRAL, Suomen Radioamatooriliitto

Finnska

1 x mánuði

2009-10-11-12-13 (til 2013)

Frá 2013

JARL News

JARL, Japan Amateur Radio League

Japanska

4 x ári

2014-15-16-17-18

-

CQ TF

ÍRA, Íslenskir radíóamatörar

Íslenska

4 x ári

2018, 1. og 2. tbl.

Frá 2012

14

Rafræn

JARL News berst ársfjórðungslega til félagsins.
Stjórn ÍRA samþykkti á fundi sínum þann 11. júní 2018 að ráðast skuli í prentum 25 eintaka hvers tölublaðs
CQ TF sem kemur út á starfsárinu 2018/19. Óskar Sverrisson, TF3DC, varaformaður tók að sér að gera tillögu
um fyrirkomulag dreifingar á þessum eintökum.
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2.4 FJARSKIPTAHERBERGI ENDURSKIPULAGT
Þann 20. september lauk tiltekt og uppröðun samkvæmt nýju skipulagi í fjarskiptaherbergi
félagsstöðvarinnar TF3IRA. Notuð voru húsgögn félagsins og þeim endurraðað til að auka
aðgengi og þægindi þeirra sem fara í loftið frá félagsstöðinni. Þrjú fjarskiptaborð bjóðast nú í
aðstöðunni, þ.e. Icom IC-7610 (borð-a), Kenwood TS-2000 og Icom IC-7300 (borð-b) og
Yaesu FT-1000 (borð-c).

Fjarskiptaherbergi TF3IRA 20. september eftir tiltekt. Líkt og myndin ber með sér hefur orðið mikil breyting í herberginu.

Á starfsárinu fjárfesti félagssjóður í tveimur Diamond
GSV3000 25A aflgjöfum, SP41 borðhátalara fyrir IC-7610
og SP-38 borðhátalara fyrir IC7300, auk þess sem keypt var
nýtt Diamond X-200N húsloftnet fyrir Yaesu FT-7900E
VHF/UHF stöð félagsins.
Allt starfsárið var unnið að
uppbyggingu aðstöðunnar og
búnaðarins, m.a. voru báðar
Icom stöðvar félagsins uppærðar
til að vinna á 5.3 MHz (60
metrum) í maímánuði og
annaðist Ari Þórólfur Jóhannes- Fjarskiptaherbergið, séð í austur. Yaesu FT-1000 stöðin er nú staðsett á sér
borði ásamt Ten-Tec 238 loftnetsaðlögunarrásinni. Myndir: TF3JB.
son, TF1A, verkið.
2.5 TF3IRA QRV Á 2 METRUM Á NÝ
Þegar ný stjórn tók við þann 20. mars kom í ljós að rafmagnssnúra við Yaesu FT-7900E FM
VHF/UHF stöð félagsins fannst ekki í húsinu. Stjórnarmaður í fyrri stjórn lét þess getið
þegar hann var spurður út í málið, að hann vissi ekkert um snúruna – en hann vissi að Yaesu
FT-7900E stöðin hafi ekki verið tengd síðastliðin þrjú ár. Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A
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útvegaði nýja snúru og tengdi
stöðina á ný. TF3IRA er því
QRV á ný á 2 metrum og 70
sentímetrum.
Þegar ný stjórn tók við kom
ennfremur í ljós að straumsnúra við Kenwood TS-2000
stöð félagsins fannst ekki í
húsinu. Ari, TF1A, pantaði
nýja snúru fyrir félagið og var
TS-2000 stöðin tengd í
framhaldi og er QRV.

Myndin er af Yaesu FT-7900E VHF/UHF stöð TF3IRA.

2.6 TF3IRA-1Ø QRV Á APRS
Laugardaginn 15. desember var sett upp í fjarskiptaherbergi félagsins í Skeljanesi sambyggð
stafavarpa- og internetgátt fyrir skilaboða- og ferilvöktunarkerfið APRS (e. Automatic
Packet Reporting System). TF3IRA-1Ø varð QRV frá fjarskiptaaðstöðu ÍRA kl. 15:10.

Skeljanesi 15. desember. APRS búnaðurinn tengdur og QRV. Búnaðurinn er staðsettur til hliðar við Yaesu FT-7900E
VHF/UHF stöð félagsins Kallmerki er TF3IRA-1Ø. TF1A lánaði félaginu APRS búnaðinn og IC-208H stöðina. Mynd: TF3JB.

Búnaður er af gerðinni GW-1000 APRS Total Solution frá CG-Antenna og sendi/móttökustöð er Icom IC-208H; sendiafl, 15W. Loftnet er J-póll, smíðaður af Vilhjálmi Í.
Sigurjónssyni, TF3VS. Kerfið hefur verið prófað og vinnur vel. Kallmerki er TF3IRA-1Ø.
Ara Þórólfi Jóhannessyni, TF3A; Guðmundi Sigurðssyni TF3GS og Georg Kulp TF3GZ er
þakkað framlag í efni og vinnu að tengja búnaðinn í félagsaðstöðunni. Þess má geta, að
APRS búnaður hafði ekki verið virkur frá Skeljanesi í fimm ár.
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2.7 NÝJAR TÖLVUR Í FJARSKIPTAHERBEGI
Í lok stjórnarfundar þann 13. nóvember, afhenti Óskar, TF3DC tvær „nýjar“ borðtölvur til
notkunar í fjarskiptaherbergi TF3IRA frá Ölvi, TF3WZ. Þær eru uppsettar og yfirfarnar af
honum og tilbúnar til notkunar. Ölvir vefstjóri ÍRA, hefur verið með verkefnið í undirbúningi
um nokkra hríð og telur þetta bót hvað varðar vinnslugetu og hraða, auk þess sem tölvukassarnir sjálfir eru fyrirferðarminni en núverandi vél, sem einnig barst félaginu fyrir
tilstuðlan Ölvis.

Nýju Dell Optiplex 7010 tölvurnar komnar í fjarskiptaherbergi TF3IRA og bíða þess að verða teknar í notkun. Mynd: TF3JB.

Stjórnarmenn þökkuðu framtakið og eru TF3WZ færðar góðar þakkir fyrir tölvurnar svo og
fyrir yfirferð, „hreinsun“ og uppsetningu til notkunar í þágu félagsins. Nýju tölvurnar eru
Dell Optiplex 7010.
2.8 STÓRVIRKI UNNIÐ Í SKELJANESI
Helgina 24.-25. nóvember stóð hópur félagsmanna í ströngu í Skeljanesi. Verkefnið var að
skipta út turni, Alfa Spid Rak rótor, Fritzel FB-33 loftneti og fæðilínu.
Nýr turn var settur upp – hærri og öflugri. TF2LL gaf og gerði nýjan turn kláran og smíðaði
öflugar botnfestingar (fellanlegar) sem og rótorsæti sem er rétt staðsett í turninum. Nýi
rótorinn er frá ítalska framleiðandanum Pro.Sis.Tel. af gerðinni PST-61 og stóð félagssjóður
straum af kostnaði. Nýja loftnetið er breytt OptiBeam OB5-20, einsbands Yagi fyrir 14
MHz. Georg endurvann allar stærðir í samráði við framleiðanda og er nýtt loftnet í raun 4
elementa OptiBeam OB4-20OWA eftir þær breytingar. Ný fæðilína er „Hardline 1/2“ frá
Andrews.
Sex félagar báru hitann og þungann af uppsetningu og frágangi í Skeljanesi þessa helgi. Það
voru Georg Magnússon, TF2LL sem gaf turninn, 4 staka einsbands OptiBeam Yagi loftnet
og alla undirbúningsvinnu sem var gríðarlega mikil eða nær 200 tímar – auk vinnu þessa tvo
daga. Ólafur B. Ólafsson, TF3ML, sem tengdi og gaf 40 metra langa fæðilínu og kom að
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undirbúningsvinnu, auk vinnu þessa tvo daga. Þórður Adolfsson, TF3DT sem gaf alla vinnu
þessa tvo daga og kom með vörubíl með krana, sem reyndist ómetanlegt framlag. Jón
Gunnar Harðarson, TF3PPN, sem gaf alla vinnu þessa tvo daga, en hann annaðist m.a. alla
vinnu uppi í turninum. Baldvin Þórarinsson, TF3-Ø33, sem kom að undirbúningsvinnu, auk
þess að gefa vinnu þessa tvo daga svo og Ásgeir Bjarnason sem aðstoðaði hópinn fyrri
daginn. Stjórn ÍRA þakkar viðkomandi frábært framlag í þágu félagsins.

Skeljanesi 25. nóvember. Nýtt 4 elementa einsbands 14 MHz Yagi loftnet TF3IRA á nýjum turni með nýjan rótor og nýja fæðilínu. Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF3JB.

2.9 VIÐURKENNINGARSKJÖL TF3IRA
Innrömmuð DXCC og WAS viðurkenningarskjöl
TF3IRA sem héngu á vesturvegg í fjarskiptaherbergi
frá árunum 2011 og 2012 voru illa farin eftir sólarskemmdir og höfðu upplitast það mikið að letur var
að verða ólæsilegt. Haft var samband við ARRL í
maímánuði sem brást vel við og fékk félagið send ný
viðurkenningarskjöl fljótt og vel og án kostnaðar.
Nýju skjölin voru endurinnrömmuð og stóð sami
félagsmaður straum af þeim kostnaði og gaf
innrömmun viðurkenninganna á sínum tíma. Fjórða Sýnishorn af Digital DXCC viðurkenningarskjali.
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DXCC viðurkenningarskjal félagsstöðvarinnar barst til landsins 10. janúar. Nýja skjalið er
„DIGITAL“ (sbr. mynd) en fyrir á félagið skjöl fyrir „MIXED“, „PHONE“ OG „CW“.
2.10 TILTEKT Í HERBERGI KORTASTOFU
Þann 7. ágúst lauk tiltekt í herbergi á 2. hæð sem notast fyrir kortastofu félagsins, vísi að
smíðaaðstöðu ásamt því að hýsa bókahillur fyrir handbækur. Herbergið var tekið í notkun í
nóvember 2011 þegar flutt var úr minna herbergi á sömu hæð. Aðgangur að QSL skáp
kortastofunnar er loks greiður á ný, svo og að handbókum félagsins og borði sem notast sem
vísir að smíðaaðstöðu.

Mynd úr herbergi fyrir kortastofu ÍRA, vísi að smíðaaðstöðu og handbækur. Aðgangur að QSL skáp kortastofunnar og bókaskápnum er mjög góður á ný. Alls eru 110 félagsmenn með merkt hólf hjá TF ÍRA QSL Bureau. Ljósmyndir: TF3JB.

Myndin er af borði í sama
herbergi sem notast sem
vísir að smíðaaðstöðu. Á
borðinu er m.a. aflgjafi,
lóðbolti og búnaður sem
nota má til minni háttar
viðgerða.
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2.11 INNGANGUR Í SKJELANES
Á höfuðborgarsvæðinu líkt og annars
staðar á landinu hefur rignt mikið í
sumar. Við höfum ekki farið varhluta
af því í Skeljanesi við innganginn í
húsið. Stéttin þar fyrir framan hefur
sigið og var farinn að myndast
misdjúpur pollur beint fyrir framan
útidyrahurðina – allt eftir magni og
lengd úrkomu.
Þar sem ekkert linnti rigningum eftir
að hausta tók var afráðið að leita til
BM Vallár ehf. með útvegun á
gangstéttarhellum til úrbóta. TF3JB
og TF3-Ø33 gerðu ferð þangað og
festu kaup á hellum til niðurlagningar
við innganginn. Það gekk eftir og
skömmu fyrir myrkur þann 19.
október hafði gangvegur inn í húsið
verið „brúaður“.

Efri mynd. Baldvin Þórarinsson TF3-Ø33 gerir sig
kláran til að leggja hellu nr. 2 við dyrnar. Greinilega
má sjá umfang pollsins sem var farinn að verða
viðvarandi rigningarsumarið 2018.
Neðri mynd. Verkinu lokið. Sex gangstéttarhellur
komnar niður og Baldvin ánægður. Nú má ganga
þurrum fótum á „blankskóm“ inn í félagsaðstöðu
ÍRA. Ljósmyndir: Jónas Bjarnason TF3JB.

2.12 MÁLAÐ Í NEPJUNNI
Um sex mánuðum fyrr eða 7. apríl
var hresst upp á innganginn að
Skeljanesi, þegar TF3JB og TF3MH
fóru á staðinn og máluðu timburvegginn sem er á hægri hönd þegar
gengið er inn í húsið.

Kalt var þennan dag, 4°C og má sjá TF3JB munda
málningarrúlluna í norðannepjunni. Ljósmynd:
Mathías Hagvaag TF3MH.
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3. Vetrardagskrá; erindi í Skeljanesi
FLUTNINGUR ERINDA OG JOTA/JOTI VIÐBURÐURINN 2018
3.1 INNGANGUR
Vetrardagskrá ÍRA starfsárið 2018/19 var í tveimur hlutum, fyrir tímabilið október-desember
og febrúar-maí. Fyrri hluti erindisflutnings hófst 18. október og lauk 13. desember. Síðari
hlutinn hófst fimmtudaginn 7. febrúar, en þar sem stjórnarárinu lauk á aðalfundi þann 16.
febrúar verður því sem eftir er af erindum á Vetrardagskrá-II gerð skil í næstu ársskýrslu
(2019/20). Í þessum kafla er birt stutt yfirlit yfir þau erindi sem flutt voru á vetrardagskrám
starfsársins og féllu innan starfsársins.
3.1.1 Erindi 18. október. Anna Henriksdóttir, TF3VB, mætti í Skeljanes fimmtudaginn 18.
október og sagði ferðasögu þeirra Völu Drafnar Hauksdóttur, TF3VD með YL-leiðangri til
eyjunnar Noirmoutier í Frakklandi 25.-31.16 ágúst. Þær Anna og Vala voru hluti af 14
kvenna hópi frá Frakklandi, Þýskalandi, Sviss og Íslandi sem virkjuðu kallmerkið TM64YL
(IOTA EU-064). Hópurinn hafði alls yfir 5000 QSO þrátt fyrir óhagstæð skilyrði.

Skeljanesi 18. október. Anna Henriksdóttir TF3VB sagði ferðasögu þeirra Völu Drafnar Hauksdóttur TF3VD til Frakklands í
ágúst 2018. Frá vinstri: Bjarni Sverrisson TF3GB, Ölvir Sveinsson TF3WZ, Höskuldur Elíasson TF3RF, Stefán Arndal TF3SA
og Wilhelm Sigurðsson TF3AWS. Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF3JB.

Anna sagði frá ferðinni í máli og myndum. Henni tókst afburða vel upp og fengu viðstaddir
góða innsýn í heim kvenamatöra, franska menningu og amatör radíó í Frakklandi. Var lengi
klappað í lok erindisins eftir greið svör við spurningum félagsmanna. Vala Dröfn, TF3VD
átti ekki heimagengt að þessu sinni.
Mæting var góð og hvert sæti setið. Alls voru 29 félagar í húsi og 1 gestur þetta ágæta
fimmtudagskvöld.

16

Fram kom m.a. í erindi Önnu, að eyjan Noirmoutier er 49 km2 og að byggð var brú yfir til fastalandsins 1971.
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3.1.2 Erindi 25. október. Jón G. Guðmundsson TF3LM mætti í Skeljanes fimmtudaginn
25. október og fór yfir niðurstöður mælinga alls 19 VHF og VHF/UHF handstöðva, auk 2
VHF bílstöðva, sem gerðar voru á laugardagsopnum í félagsaðstöðunni þann 1. september
2018. Um var að ræða sameiginlegt verkefni þeirra Ara Þórólfs Jóhannessonar, TF1A.

Skeljanesi 25. október. Jón G. Guðmundsson TF3LM ræddi yfirsveiflur. Frá vinstri: Heimir Konráðsson TF1EIN, Óskar
Sverrisson TF3DC, Sigurður Óskar Óskarsson TF2WIN, Wilhelm Sigurðsson TF3AWS og Jón G. Guðmundsson TF3LM.

Skýrt var frá helstu niðurstöðum í máli og myndum. Athyglisvert var hve mikill gæðamunur
kom fram á milli einstakra stöðva hvað varðar „hreinleika“ sendis (þ.e. yfir- og
undirsveiflur). Samkvæmt því virðast kínverskir framleiðendur ekki vanda sig nægjanlega
vel við smíðarnar. Jón gerði nánar grein fyrir niðurstöðunum í 1. tbl. CQ TF 2019. Ágæt
mæting var í Skeljanes þetta fimmtudagskvöld og mættu 14 félagar og 1 gestur.
3.1.3 Erindi 1. nóvember. Andrés Þórarinsson TF3AM mætti í Skeljanes fimmtudaginn 1.
nóvember og hélt erindi undir heitinu „Ferðaloftnet á stuttbylgjuböndum“.
Andrés opnaði kvöldið
með fljúgandi góðum
inngangi í máli og
myndum um jeppa og
fjallabíla
utan
alfaraleiðar og bestan
loftnetsbúnað
til
fjarskipta innanlands á
lágu böndunum, 80, 60
og 40 metrum. Síðan
fór
hann
yfir
loftnetafræðina
og
mismunandi
gerðir
bílneta og hvernig má
sem best útbúa þau
með
tilliti
til
Skeljanesi 1. nóvember. Andrés Þórarinsson TF3AM kynnir ferðaloftnet á HF böndum.
hámarksárangurs.
Loftnet í resónans er málið því nýtni t.d. á 80 metrum væri iðulega mjög lág, eða 2-3%.
Hann skýrði ennfremur að það væri mikilvægt að hafa í huga að skipta á milli banda eftir
skilyrðum til að hámarka styrk merkis yfir lengri vegalengdir hverju sinni; sem væri
skynsamara en að auka aflið. Þá þyrfti að gera sér grein fyrir, að stundum gætu aðstæður
verið slíkar í háloftunum að það væru hreint engin skilyrði til fjarskipta innanlands.
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Ferðaloftnetið stillt í resónans eftir MFJ loftnetsgreininum. TF3NH framkvæmir stillingar samkvæmt leiðbeiningum TF3AM. Frá
vinstri: Ársæll Óskarsson TF3AO, Höskuldur Elíasson TF3RF, Þórður Adolfsson TF3DT, Wilhelm Sigurðsson TF3AWS, Elín
Sigurðardóttir TF2LQ, Andrés Þórarinsson TF3AM og Njáll H. Hilmarsson TF3NH. Ljósmynd: Óskar Sverrisson TF3DC.

Eftir kaffihlé kallaði Andrés til sjálfboðaliða sem voru fengnir til að skipta um tíðnir á
bílloftneti í fullri lengd (þ.e. stilkur, spóla og toppur) sem hafði verið komið fyrir í salnum
(sjá mynd). Andrés leiðbeindi og mátti greinilega sjá á loftnetsgreini hve auðvelt það er í
raun að eigintíðnistilla loftnet þessarar gerðar.
Andrés fékk mikið af fyrirspurnum og í lokin var klappað vel og lengi og honum þakkað
fróðlegt erindi. Alls voru 27 félagar í húsi og 1 gestur þetta frábæra fimmtudagskvöld.
3.1.4 Erindi 8. nóvember. Sæmundur Þorsteinsson TF3UA mætti í Skeljanes fimmtudaginn
8. nóvember og hélt erindi um Flutningslínur. Fram kom í upphafi, að fæðilínur eru jöfnum
höndum kallaðar flutningslínur og að þær flytja afl (merki) á milli sendis og loftnets, yfirleitt
í báðar áttir. Fram kom einnig, að flutningslínur þykja lítt áhugaverðar þegar bylgjulengdin
er miklu lengri en línan sjálf. Farið var yfir mismunandi gerðir lína, hraðastuðul í
kóaxköplum og margt fleira.

Skeljanesi 8. nóvember. Sæmundur Þorsteinsson TF3UA flytur erindi um flutningslínur. Mynd: Sigurbjörn Bjarnason TF3SB.

Sæmundur fór á áhugaverðan hátt (með dæmum) út í “praktíska” þætti eins og t.d. gerð
línuspenna úr kóaxköplum og aðlögun sendis og loftnets. Þá útskýrði hann „balun“, „unun“
og standbylgjur enda áhugi mikill hjá viðstöddum á efninu. Að lokum var klappað lengi og
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Sæmundi þakkað fróðlegt og vel heppnað erindi. Alls mættu 28 félagsmenn og 2 gestir í
Skeljanes þetta ágæta fimmtudagskvöld.

Skeljanesi 8. nóvember. Frá Vinstri: Njáll H. Hilmarsson TF3NH, Mathías Hagvaag TF3MH, Þórður Adolfsson TF3DT,
Vilhjálmur Ívar Sigurjónsson TF3VS, Sigmundur Karlsson TF3VE, Heimir Konráðsson TF1EIN, Einar Kjartansson TF3EK,
Bjarni Sverrisson TF3GB, Óskar Sverrisson TF3DC, Sigurður Óskar Óskarsson TF2WIN, Wilhelm Sigurðsson TF3AWS og
Ólafur Örn Ólafsson TF1OL. Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF3JB.

3.1.5 Erindi 15. nóvember. Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A mætti í Skeljanes 15. nóvember
og hélt erindi undir heitinu: „Þetta FT8 sem er svo vinsælt um þessar mundir“. Ari Þórólfur
svipti leyndardómnum röggsamlega af þessari „nýju“ tegund útgeislunar sem hefur náð
gríðarlegri útbreiðslu undanfarið eitt og hálft ár.

Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A í Skeljanesi 15. nóvember. Frá vinstri: Óðinn Þór Hallgrímsson TF2MSN, Garðar Valberg
Sveinsson TF8YY, Mathías Hagvaag TF3MH, Snorri Ingimarsson TF3IK, Wilhelm Sigurðsson TF3AWS, Þórður Adolfsson
TF3DT, Einar Kjartansson TF3EK, Baldvin Þórarinsson TF3-Ø33, Sigurður Smári Hreinsson TF8SM, Ari Þórólfur
Jóhannesson TF1A og Sigurður Kolbeinsson TF3-Ø66. Ljósmynd: TF3JB.
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Hann sýndi okkur hve bráðsnjallt og aðgengilegt stafrænt forrit K1JT er fyrir FT8, en þegar
tal og morsmerki eru t.d. ekki lengur til staðar á bandinu eru stafrænu merkin enn „bullandi“
sterk, enda mögulegt að hafa sambönd jafnvel niður í -24 dB undir suði.

Skeljanesi 15. nóvember. Þétt setinn bekkurinn. Sigurður Kolbeinsson TF3-066, Óðinn Þór Hallgrímsson TF2MSN, Vilhjálmur
Ívar Sigurjónsson TF3VS, Ólafur Örn Ólafsson TF1OL, Sigmundur Karlsson TF3VE, Haraldur Þórðarson TF8HP, Guðmundur
Sigurðsson TF3GS, Garðar Valberg Sveinsson TF8YY, Mathías Hagvaag TF3MH, Snorri Ingimarsson TF3IK, Wilhelm
Sigurðsson TF3AWS, Einar Kjartansson TF3EK, Þórður Adolfsson TF3DT, Baldvin Þórarinsson TF3-Ø33 og Sigurður Smári
Hreinsson TF3SM. Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF3JB.

Ari hafði lifandi sýnikennslu
úr fundarsal á 40 metrunum
og tengdist eigin stöð yfir
netið. Strax komu inn merki
frá S-Ameríku og allt gekk
fumlaust og fljótt fyrir sig.
Um leið benti hann okkur á
hvernig forðast má algeng
mistök á FT8, þ.m.t. hve
mikilvægt er að hafa
klukkuna rétt stillta í tölvunni
(grunnforsenda) sem bjarga
má bjarga með innsetningu
þar til gerðs forrits. Hann fór
sérstaklega yfir stillingar
Ekki voru til stólar fyrir alla. Frá vinstri: Bjarni Sverrisson TF3BG, Hans Konrad sendis fyrir þessa tegund
Kristjánsson TF3FG, Sigurður Óskar Óskarsson TF2WIN og Guðmundur Birgir útgeislunar og sýndi okkur á
Pálsson TF3AK. Aðrir í sal hafa verið taldir upp áður. Ljósmynd: TF3JB.
skjámynd muninn á merkjum
þegar ekki er notuð rétt ALC stilling – sem helst þarf að vera þannig að ALC vísunin rétt tifi
til að brengla ekki merkið. Ari Þórólfur leysti snöggt og vel úr fyrirspurnum jafn óðum auk
þess að fá margar spurningar í lokin. Um kl. 22:30 var klappað vel og lengi og Ara þakkað
vel heppnað erindi. Flestir viðstaddra geta tekið undir umsögn Garðars Valbergs
Sveinssonar, TF8YY á Facebook, þar sem hann náði að orða upplifunina stutt og vel: „Flott,
fræðandi og gaman“. Alls mættu 32 félagsmenn og 2 gestir í Skeljanes þetta vel heppnaða
fimmtudagskvöld.
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3.1.6 22. Erindi 22. nóvember. Vilhjálmur Í. Sigurjónsson mætti í Skeljanes 22. nóvember
og fjallaði um möguleika radíóamatöra til að smíða eigin búnað af ýmsu tagi í erindi sínu.
Fyrst fór hann yfir hefðbundin sendi- og viðtæki og skipti þeim í þrjá smíðaflokka:
Framleidd ósamsett tæki, hálf-framleidd tæki og tæki smíðuð alveg frá grunni.

Skeljanesi 22. nóvember. Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF3VS í fjallaði um möguleika radíóamatöra til smíða á eigin búnaði af
ýmsu tagi. Frá vinstri: Sæmundur Þorsteinsson TF3UA, Þórður Adolfsson TF3DT og Vilhjálmur Í. Sigurjónsson. Ljósmynd:
Óskar Sverrisson TF3DC.

Þá fjallaði hann um ýmis önnur tæki sem nýtast í fjarskiptunum, s.s. magnara, loftnetsaðlögunarrásir og margt fleira í þeim dúr. Í framhaldi af því tók hann fyrir ýmsar aðferðir til að
útfæra tæki, fyrirkomulag á prentplötum og frágangsmöguleika í kassa og aðrar umbúðir.

Setið var í öllum rýmum. Frá vinstri: Stefán Arndal TF3SA, Eiður Kristinn Magnússon TF3-Ø71, Einar Kjartansson TF3EK,
Óskar Sverrisson TF3DC, Bjarni Sverrisson TF3GB, Elín Sigurðardóttir TF2EQ, Mathías Hagvaag TF3MH, Kristján
Benediktsson TF3KB, Wilhelm Sigurðsson TF3AWS, Ágúst H. Bjarnason TF3OM, Sæmundur Þorsteinsson TF3UA, Þórður
Adolfsson TF3DT og Sigurður Kolbeinsson TF3-Ø66. Ljósmynd: TF3JB.
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Vilhjálmur sýndi dæmi um það sem
hann fjallaði um – ýmist með myndum
og ekki síður, með heimasmíðuðum
tækjum sem hann dró fram meðan á
erindinu stóð. Í lokin gafst svo tækifæri
til að skoða búnaðinn nánar, spyrja og
spjalla.
Að lokum (kl. 22:35) var vel klappað og
Vilhjálmi þakkað fróðlegt og vel
heppnað erindi. Alls mættu 33
félagsmenn í Skeljanes þetta frábæra
fimmtudagskvöld.

Tækin og búnaðurinn á borðinu er allt saman smíðað af
Vilhjálmi. Ólafur Örn Ólafsson TF1OL skoðar með
Vilhjálmi. Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF3JB.

3.1.7 Erindi 29. nóvember. Ágúst H. Bjarnason, TF3OM, mætti í Skeljanes fimmtudaginn
29. nóvember með erindið: „Að fjarstýra stöð yfir netið.“ Hann var með afar greinargott
erindi um reynslu sína í þessum efnum, en Ágúst hefur aðstöðu fyrir loftnet og búnað í
sumarhúsi á suðurlandi í u.þ.b. 100 km fjarlægð frá heimili sínu í Garðabæ.

Skeljanesi 29. nóvember. Ágúst H. Bjarnason TF3OM fjallaði um fjarstýringar yfir netið. Fjær, Þórður Adolfsson TF3DT.
Ljósmynd: Jónas Bjarnson TF3JB.

Hann notar Kenwood TS-480 stöð og tengibúnað frá RemoteRig. Stöðin er með laustengdu
stjórnborði, þannig að RF hlutinn er hafður í sumarhúsinu og stjórnborðið heima. Kosturinn
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við þetta fyrirkomulag er, að ekki þarf sérstaka tölvu í sveitinni. Ágúst nefndi, að
sambærilegt fyrirkomulag sé í boði fyrir fleiri gerðir af stöðvum sem eru með laustengd
stjórnborð, t.d. Icom IC-7100. Hefðbundnar stöðvar þurfa hins vegar flestar tölvur á báðum
endum. Meginvandinn hefur verið netþjónustan sem er í boði á landssvæðinu þar sem
sumarhúsið er staðsett. Aukin samkeppni og þróun í netbúnaði hefur hins vegar auðveldað
málið í seinni tíð og gat Ágúst þess, að í dag sé tengingin yfir netið hnökralaus og kostnaður
ásættanlegur.

Setið í öllum sætum. Frá vinstri: Þorvaldur Bjarnason TF3TB, Njáll H. Hilmarsson TF3NH, Mathías Hagvaag TF3MH, Elín
Sigurðardóttir TF2EQ, Óskar Sverrisson TF3DC og Kristján Benediktsson TF3KB. Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF3JB.

Ágúst hafði með sér fjarstýribúnað í fundarsal og sýndi virkni hans eftir erindið og mátti
greinilega heyra að truflanir eru litlar sem engar í sveitinni. Hann fékk fjölda fyrirspurna sem
hann leysti greiðlega úr. Að lokum var klappað vel og Ágústi þakkað fróðlegt og vel heppnað erindi. Alls mættu 24 félagar og 1 gestur í Skeljanes þetta frábæra fimmtudagskvöld.
3.1.8 Erindi 6. desember. Ólafur B. Ólafsson, TF3ML, mætti í Skeljanes fimmtudaginn 6.
desember með erindið „6 metrar á sterum – árið 2018 gert upp“.
Ólafur
flutti
skemmtilegt,
afar fróðlegt og
myndrænt erindi
um stórverkefni
sumarsins, sem
var uppsetning
stærsta 50 MHz
loftnets hér á
landi hingað til,
24 elementa –
fjögurra samfasaðra 6 elementa
einsbands Yagi
loftneta. Hann
lýsti vel þeirri Skeljanesi 6. desember. Ólafur B. Ólafsson TF3ML flutti erindi um 6 metrana. Ljósmynd: TF3JB.
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gríðarmiklu vinnu sem var samfara verkefninu á Eyrarbakka, sem upphaflega átti að taka
nokkra daga – en endaði með að taka heilan mánuð með daglegri viðveru. Hvorutveggja var,
að loftnetin sem keypt voru erlendis frá stóðust ekki gæði, auk þess sem umbúnaðurinn
kallaði á næstum stöðuga endurhönnun á staðnum. Þá gerði mikið rigningarsumar verkefnið
ekki auðveldara. Hann þakkaði Baldvin Þórarinssyni TF3-033 ómetanlega aðstoð við verkefnið og sagði að oft þegar hann hafi verið við það að gefast upp hafi Baldi rekið þá áfram.

Á myndinni má sjá hluta fundargesta í breyttum fundarsal. Ólafur TF3ML vígði nýju fundaraðstöðuna og sagðist topp ánægður
með hana út frá sjónarhóli fyrirlesara. Fundargestir, aftast frá vinstri: Baldvin Þórarinsson TF3-033, Ari Þórólfur Jóhannesson
TF1A, Þórður Adolfsson TF3DT, Garðar Valberg Sveinsson TF8YY, Mathías Hagvaag TF3MH, Þorvaldur Bjarnason TF3TB,
Valgeir Pétursson TF3VP, Einar Kjartansson TF3EK, Sigmundur Karlsson TF3VE, Anna Henriksdóttir TF3VB, Vilhjálmur Í.
Sigurjónsson TF3VS, Guðmundur Ingi Hjálmtýsson TF3IG, Ársæll Óskarsson TF3AO, Einar Kjartansson TF3EK, Wilhelm
Sigurðsson TF3AWS, Óskar Sverrisson TF3DC, Sigurður Óskar Óskarsson TF2WIN og Yngvi Harðarson TF3Y.

Ólafur B. Óafsson lýsti síðan
ævintýralegum árangri í DX á
6 metrunum þegar „loftnetavirkið“ var loks tilbúið og farið
að virka. Útgeislunin var það
þröng að hann gat hann nánast
beint merkinu niður á einstakar
sýslur í Japan og sýndi m.a.
skjámyndir af merkjarunu
japanskra FT8 merkja á
bandinu. Hann lýsti einnig vel
daglegum opnunum á Bandaríkin (og víðar um heim).
Ólafur sýndi félagsmönnum Frá vinstri, Njáll H. Hilmarsson TF3NH, Jón Björnsson TF3PW, Hrafnkell
hvað er mögulegt að gera í DX Sigurðsson TF8KY, Jón Gunnar Harðarson TF3PPN, Guðmundur Ingi Hjálmtýsson TF3IG, Anna Henriksdóttir TF3VB og Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF3VS.
á 50 MHz með djörfung,
áræðni og stórhug í loftnetamálum, með „loftnetavirki“ sem gefur 24 dBi ávinning í 20 metra
hæð yfir jörðu.
Hann leysti greiðlega úr fjölda fyrirspurna og var að lokum þakkað fróðlegt og vel heppnað
erindi með lófaklappi. Alls mættu 32 félagar og 1 gestur í Skeljanes þetta frábæra
fimmtudagskvöld.
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3.1.9 Erindi 13. desember.
Guðmundur Sigurðsson, TF3GS, mætti í Skeljanes
fimmtudaginn 13. desember og flutti erindi um APRS skilaboða- og ferilvöktunarkerfið (e.
Automatic Packet Reporting System). Hann sagði á lifandi hátt frá APRS sem var fundið var
upp og þróað af bandarískum radíóamatör, Robert E. Bruinga WB4APR sem smíðaði og
gangsetti fyrsta APRS kerfið fyrir 36 árum (1982), með Apple II heimilistölvu.

Skeljanesi 13. desember. Guðmundur Sigurðsson TF3GS flutti erindi um APRS. Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF3JB.

Frá vinstri: Þorvaldur Bjarnason TF3TB, Hans Konrad Kristjánsson TF3FG, Georg Kulp TF3GZ, Einar Kjartansson TF3EK,
Óskar Sverrisson TF3DC, Þórður Adolfsson TF3DT, Mathías Hagvaag TF3MH og Georg Magnússon TF2LL.

APRS náði þó fyrst útbreiðslu og vinsældum um áratug síðar (1992) þegar GPS varð
aðgengilegt (vegna kostnaðar). Síðastliðinn aldarfjórðung hefur APRS verið stöðugt í þróun
og er í dag m.a. grundvöllur staðarákvörðunarkerfa í flugi og á sjó um allan heim.
Guðmundur lýsti vel uppbyggingu APRS sem ferilvöktunarkerfis fyrir radíóamatöra og
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hvernig t.d. má líka senda stutt textaskilaboð í samskiptum, án aðkomu tölvu. Kerfið er ekki
dýrt í uppsetningu og sú reynsla sem íslenskir radíóamatörar hafa aflað nú í meir en áratug
sýnir, að koma má upp samtengdu kerfi stafvarpa (e. digipeters) sem veita vöktun á stórReykjavíkursvæðinu (og víðar) – allt eftir fjölda stafvarpa og staðsetningu þeirra, en kerfið
vinnur á 144.800 MHz í metrabylgjusviði.

Frá vinstri: Þorvaldur Bjarnason TF3TB, Georg Kulp TF3GZ, Pier Albert Kaspersma TF3PKN, Wilhelm Sigurðsson TF3AWS,
Einar Kjartansson TF3EK og Þórður Adolfsson TF3DT. Næst myndavél: Georg Magnússon TF2LL. Ljósmyndir: TF3JB.

Guðmundur svaraði fjölmögum spurningum
og eftir kaffihlé sýndi hann búnað sem þarf
til uppsetningar á APRS. Hann hlaut að
lokum gott klapp fyrir fróðlegt og
skemmtilega flutt erindi. Umræður héldu
síðan áfram fram undir kl. 23. Alls mættu 24
félagar
í
Skeljanes
þetta
frábæra
fimmtudagskvöld.
Til fróðleiks: APRS var fyrst sett upp í
Skeljanesi árið 2011, en hefur ekki verið í
rekstri í nokkur ár. Fram kom í lok fundar,
að TF1A og TF3JB eru reiðubúnir að lána
félaginu búnað svo gangsetja megi APRS á
ný frá Skeljanesi.

Eftir erindið sýndi Guðmundur viðstöddum margskonar
APRS búnað og svaraði spurningum.
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3.1.11 Jólakaffi ÍRA 20. desember.
Stjórn ÍRA efndi til jólakaffis, viðhafnarkaffis, fimmtudagskvöldið 20. desember og
var það síðasta opnunarkvöld í Skeljanesi á
árinu (2018).
Í boði voru rjómatertur frá Reyni bakara,
stundum kenndar við Hressingarskálann í
Reykjavík (Hressó) og af dönskum uppruna.
Síðan voru flatkökur frá Kökugerð HP á
Selfossi með taðreyktu hangiáleggi frá
Kjarnafæði á Svalbarðseyri, brúnar og hvítar
lagkökur og jóla hringkökur frá Brauðgerð Kr. Jónssonar í Hrísalundi á Akureyri. Loks voru
jólapiparkökur frá Kexverksmiðjunni Frón í Reykjavík. Kvöldið heppnaðist vel. Alls mættu
28 félagsmenn og 1 gestur í Skeljanes þetta friðsæla fimmtudagskvöld í Reykjavík.

Jólakaffi ÍRA í Skeljanesi 20. desember. Jón G. Guðmundsson TF3LM velur veitingar. Ljósmynd: TF3JB.

Mathías Hagvaag
TF3MH, Sigurður
Óskar Óskarsson
TF2WIN og
Guðmundur Birgir
Pálsson TF3AK.
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Garðar Vilberg Sveinsson TF8YY og Óðinn Þór Hallgrímsson TF2MSN.

Óðinn Þór Hallgrímsson TF2MSN, Sigmundur Karlsson TF3VE og Guðmundur Birgir Pálsson TF3AK.

Sigmundur Karlsson
TF3VE, Guðmundur
Birgir Pálsson
TF3AK, Ari Þórólfur
Jóhannesson TF1A
og Þórður Adolfsson
TF3DT.
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Hrafnkell Sveinsson TF8KY og Jón Björnsson TF3PW.

Hrafnkell Sigurðsson TF8KY og Jón Björnsson TF3PW.

Heiðursgestur kvöldsins, Guttormur Guðmundsson VE8TF, kom frá Kanada og Guðmundur Sigurðsson TF3GS.
Frá vinstri: Georg
Kulp TF3GZ, Jón
G. Guðmundsson
TF3LM, Ari Þórólfur
Jóhannesson
TF1A, Guðmundur
Sigurðsson
TF3GS, Guttormur
Guðmundsson
VE8TF (snýr baki í
myndavél), Wilhelm
Sigurðsson
TF3AWS og Jón
Björnsson TF3PW.
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Þorvaldur Bjarnason TF3TB og Óskar Sverrisson TF3DC.

Jón Björnsson TF3PW, Wilhelm Sigurðsson TF3AWS, Jón Svavarsson TF3JON og Garðar Vilberg Sveinsson TF8YY.

Sigurður Óskar Óskarsson TF2WIN skoðar ICOM ID-31E handstöð Guðmundar TF3AK eftir jólakaffið.
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3.2 JOTA/JOTI VIÐBURÐURINN 2018
Líf og fjör var í félagsaðstöðunni í Skeljanesi laugardaginn 20. október þegar skátar
fjölmenntu á staðinn. Tilefnið var JOTA „Jamboree-On-The-Air“ 2018. JOTA er, þegar
skátar tala við aðra skáta í heiminum um fjarskiptastöðvar í tíðnisviðum radíóamatöra undir
eftirliti og með aðstoð þeirra.

Vinsælt var hjá yngri hópnum að lóða saman einföld og hagnýt verkefni undir leiðsögn. Ljósmynd: TF3JB.

Mathías Hagvaag TF3MH settist við borðið með kaffibollann og var fljótlega farinn að gefa góð ráð og
leiðbeina. Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF3JB.
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Skilyrði til fjarskipta voru ágæt enda voru höfð sambönd um allan heim, þ.á.m. við Ástralíu.
Samhliða því að virkja kallmerkið TF3JAM, var boðið upp á smíðar úr einföldum íhlutum,
auk þess sem eldri skátar höfðu sambönd um JOTI „Jamboree-Over-The-Internet“.
Verkefnið var undir stjórn radíóskátanna Völu Drafnar Hauksdóttur TF3VD, Elínar
Sigurðardóttur TF2EQ og Árna Freys Rúnarssonar TF8RN.

Elín Sigurðardóttir TF2EQ og Árni Freyr Rúnarsson TF8RN virkjuðu kallmerkið TF3JAM í fjarskiptaherbergi félagsins.

Þegar fréttist af samböndum vð Hawai og Ástralíu, vildu allir fara í loftið og tala við aðra skáta hinum
megin á hnettinum. Ljósmyndir: Jónas Bjarnason TF3JB.
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Stund á milli stríða. Arnlaugur Guðmundsson, Vala Dröfn TF3VD og Árni Freyr TF8RN fá sér hressingu. Á myndinni má sjá
örbylgjuofninn sem var notaður við tilraunir og voru m.a. “soðin” egg í bland við álpappír. Þetta var mjög vinsælt atriði hjá
krökkunum. Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF3JB.

Samanlagður fjöldi þátttakenda og félagsmanna á staðnum var yfir 40 talsins. Viðburðurinn
fór fram frá kl. 9 árdegis til kl. 19 síðdegis. Fulltrúar félagsins á staðnum voru Jónas
Bjarnason TF3JB, formaður ÍRA, Óskar Sverrisson TF3DC, varaformaður ÍRA og Mathías
Hagvaag TF3MH, QSL stjóri og umsjónarmaður félagsaðstöðu ÍRA.

Eldri hópurinn kom sér fyrir í sófasettinu og hafði m.a. JOTI sambönd. Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF3JB.

„Jamboree-On-The-Air“ (JOTA) og „Jamboree-Over-The-Internet“ (JOTI) viðburðirnir eru
haldnir árlega, þriðju helgina í október. JOTA er eldri og hefur verið haldinn árlega í 61 ár
eða frá árinu 1957. JOTI hefur verið haldinn árlega í 22 ár eða frá árinu 1987.
Þátttökuþjóðirnar voru alls 159 árið 2018 og talið er að 1,9 milljónir skáta hafi tekið þátt á
viðburðinum á því ári. Talið er að alls um 4 þúsund radíóamatörar hafi aðstoðað það ár. ÍRA
hefur stutt átak skátanna hér á landi í nær 50 ár (þó ekki á hverju ári) og stundum hefur
JOTA verið rekið frá allt að fimm mismunandi stöðum á landinu.
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4. Vetrardagskrá; námskeið og fleira
NÁMSKEIÐ, LAUGARDAGS- OG SUNNUDAGSOPNANIR, MYNDAKVÖLD
4.1 INNGANGUR
Í þessum kafla eru til kynningar aðrir viðburðir á vetrardagskrám ÍRA heldur en erindi (sem
voru kynnt í 3. kafla). Um er að ræða námskeið, myndakvöld og laugardags- og
sunnudagsopnanir.
4.1.1 Námskeið.
Hraðnámskeiðið „Fyrstu skrefin, farið í
loftið með leiðbeinanda“ var haldið í Skeljanesi laugardaginn 17. nóvember. Námskeiðið
var í tveimur hlutum og fór síðari hlutinn
fram laugardaginn 13. desember.
Óskar Sverrisson, TF3DC, var leiðbeinandi
og sagði hann námskeiðið hugsað til að
hjálpa leyfishöfum sem eru með nýtt eða
nýlegt leyfisbréf til að byrja í loftinu.
Hugmyndin er að skapa afslappað
andrúmsloft þar sem menn geta spurt allra
spurninga og prófað sig áfram með reyndum Skeljanesi 17. nóvember. Þorvaldur Bjarnason TF3TB,
leiðbeinanda og öðlast öryggi til að fara í Mathías Hagvaag TF3MH, Óskar Sverrisson TF3DC og
Wilhelm Sigurðsson TF3AWS.
loftið.

Mikill áhugi! Wilhelm TF3AWS, Óskar TF3DC, Mathías TF3MH og Þorvaldur TF3TB. Ljósmyndir: Jónas Bjarnason TF3JB.
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Að þessu sinni voru þátttakendur þrír. Óskar sagði að það væri þægilegur fjöldi til að menn
fái sem mest út úr námskeiðinu – en reiknað er með fjórum að hámarki. Þegar tíðindamann
bar að garði um hádegisbilið var verkefnið í fullum gangi, sbr. meðfylgjandi ljósmyndir.
Fyrirkomulag var þannig, að fyrst fengu menn sér kaffi í fundarsal á meðan leiðbeinandi fór
yfir grundvallaratriði, s.s. reglugerðina og viðauka hennar, uppsetningu stöðvar og loftnets,
tæknileg öryggisatriði, mikilvægi þess að hlusta, skráningu í fjarskiptadagbók o.m.fl. U.þ.b.
hálftíma síðar var síðan farið upp í fjarskiptaherbergi á 2. hæð, stillt á böndin og farið yfir
helstu stillingar stöðvarinnar á morsi, tali og FT8 (stafrænni tegund útgeislunar). Rækilega
var farið yfir virkan sendisins og tekin sambönd á FT8 – sem gekk mjög vel.
Í síðari hluta námskeiðsins réðu nemendur ríkjum og var farið dýpra í fjarskiptin sjálf og
spurningum um fjarskiptavenjur svarað; m.a. farið yfir „bandplön“ IARU. Rætt var einnig
um nýjustu uppfærslu WSJT-X FT8 forritsins, útgáfu 2.0.0, sem gerð var opinber frá því
hópurinn hittist síðast.
Óskar kynnti einnig helstu dagbókarforrit. Svo vel vildi til, að Georg Magnússon, TF2LL,
var staddur í Skeljanesi á þessum tíma og var hann sérstaklega fenginn upp í
fjarskiptaherbergi til að segja sína skoðun á forritinu „Logger32“ sem er það dagbókarforrit
og hann notar. Georg lýsti gæðum og getu forritsins vel og sagði það bæði öflugt og fjölhæft
og að einn af stórum kostum þess væri að leyfishafar geta sótt það ókeypis á netið. Þess má
geta, að Logger32 er fyrsta dagbókarforritið af þessu tagi sem vitað er um að hafi verið þýtt á
íslensku og hefur það síðan verið í boði ókeypis til íslenskra radíóamatöra (á íslensku) frá
árinu 2012. Það var Vilhjálmur Í. Sigurjónsson, TF3VS, þýddi forritið.

Síðari hluti hraðnámskeiðsins var haldinn í Skeljanesi síðdegis 13. desember. Létt var yfir mönnum þegar dagbókarforrit voru
rædd. Frá vinstri: Wilhelm Sigurðsson TF3AWS, Óskar Sverrisson TF3DC leiðbeinandi, Þorvaldur Bjarnason TF3TB, Mathías
Hagvaag TF3MH og Georg Magnússon TF2LL sem var gestur á námskeiðinu og sagði frá reynslu sinni af að nota Logger32
forritið. Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF3JB
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4.1.2 Loftnetatilraunir á laugardegi.
Jón Björnsson, TF3PW, umsjónarmaður
námskeiða
félagsins
efndi
til
loftnetatilrauna við félagsaðstöðuna í
Skeljanesi laugardaginn 12. maí.
Efnt var til viðburðarins sérstaklega fyrir
nemendur sem sátu námskeið félagsins til
amatörprófs, en aðkoma var opin fyrir
félagsmenn sem hefðu áhuga. Verkefni
dagsins var að „skera“ og setja upp
loftnet á túninu fyrir framan húsið – og Jón Björnsson TF3PW segir mönnum til. TF3AWS snýr baki í
myndavél en TF3LM er honum á hægri hönd. Ljósmynd: TF3JB.
helst að hafa DX-sambönd, sem tókst.

Þórður Adolfsson TF3DT og Haukur hlusta á böndin. Þórður Þórður Adolfsson TF3DT, Yngvi Harðarson TF3Y og Davíð.
stillir Icom IC-7300 stöðina á 14 MHz á neðri myndinni. Yngvi hafði DX-sambönd á 10W Elecraft KX2 stöðina á morsi.
Ljósmynd: Wilhelm Sigurðsson TF3AWS.
Ljósmynd: Wilhelm Sigurðsson TF3AWS.
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4.1.3 Laugardagsopnun 30. júní.
Félagsaðstaðan í Skeljanesi var opin laugardaginn 30. júní. Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A,
stjórnaði mælingum á VHF/UHF stöðvum, bæði bíl- og handstöðvum fyrir radíóamatöra og
„commercial“ stöðvum. Ari tók með sér mælitæki á staðinn og Ólafur Örn Ólafsson, TF1OL,
sýndi m.a. nýjan RigExpert 600 loftnetsgreini.

Skeljanesi 30. júní. Frá vinstri: Ólafur Örn Ólafsson TF1OL, Páll B. Jónsson TF8PB, Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A og Jón
G. Guðmundsson TF3LM. Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF3JB.

Mælingarnar ræddar. Frá vinstri: Jóhannes Tómasson TF3JM, Ólafur Örn Ólafsson TF1OL, Jón G. Guðmundsson TF3LM og
Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A. Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF3JB.

Mikil ánægja var með þennan laugardag, sem best er lýst með orðum Jóns G.
Guðmundssonar, TF3LM, sem sagði „Alveg gríðarlega upplýsandi hittingur...verð að muna
eftir myndavélinni næst...“.
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4.1.4 Laugardagsopnun 28. júlí.
Félagsaðstaðan í Skeljanesi var opin laugardaginn 28. júlí. Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A,
mætti á staðin með mælitæki. Byrjað var á að rannsaka kóaxkapal sem orðið hafði fyrir
skemmdum. Með því að nota RigExpert AA-1400 loftnetsgreini tókst á augnabliki að
staðsetja bilunina/skemmdina.

Skeljanesi 28. júlí. Frá vinstri (sitjandi) Mathías Hagvaag TF3MH, Ari Þórólfur Jónsson TF1A og Þórður Adolfsson TF3DT. Frá
vinstri (standandi): Jón Björnsson TF3PW, Jón G. Guðmundsson TF3LM, Baldvin Þórarinsson TF3-Ø33, Ólafur Örn Ólafsson
TF1OL og Erling Guðnason TF3EE. Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF23JB.

Að þessu sinni voru sérstaklega til skoðunar loftnet á VHF/UHF handstöðvum sem félagar
mættu með á staðinn. Í ljós kom að loftnet handstöðvar frá þekktum framleiðendum reyndust
yfirleitt í lagi, en loftnet á kínverskum handstöðvum þörfnuðust öll styttingar við og beitti
Ari klippunum af nákvæmni. Ávinningur af „klippingunni“ kom strax í ljós og var staðfestur
með samanburðarmælingum – fyrir og eftir mælingar. Mæting var góð, alls 20 félagar.
4.1.5 Laugardagsopnun 1. september.
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. Jón G. Guðmundsson,
TF3LM, aðstoðaði Ara með skráningu
upplýsinga. Mæting var góð, alls 20
manns.

Skeljanesi 1. september. Skeggrætt um mælingar.
Frá vinstri: Jón Björnsson TF3PW, Ari Þórólfur
Jóhannesson TF1A, Jón G. Guðmundsson TF3LM,
Heimir Konráðsson TF1EIN, Wilhelm Sigurðsson
TF3AWS, Mathías Hagvaag TF3MH og Einar Þór
Ívarsson TF3PON. Ljósmynd: TF3JB.
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Hver segir að mælingar séu ekki
skemmtilegt verkefni? Frá vinstri:
Wilhelm Sigurðsson TF3AWS,
Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A,
Elín Sigurðardóttir TF2EQ, Jón
Björnsson TF3PW og Þórður
Adolfsson TF3DT og Jón G.
Guðmundsson TF3LM (snúa
baki í myndavél). Ljósmynd:
Jónas Bjarnason TF3JB.

4.1.6 Laugardagsopnun 29. september.
„Fínn óformlegur laugardagur!“ sagði TF1A þegar félagsaðstaðan í Skeljanesi var yfirgefin
laugardaginn 29. september, rétt fyrir kl. 18. Alls höfðu 19 félagar (og 1 gestur) mætt á
staðinn þennan ágæta laugardag áður en yfir lauk.

Skeljanesi 29. september. Skeggrætt um Wellbrook lúppuna. Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A, Jón G. Guðmundsson TF3LM
og Þórður Adolfsson TF3DT (eigandi Wellbrook lúppunnar). Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF3JB.

Það helsta (af mörgu) sem komst í framkvæmd á tímanum frá því um hádegi var eftirfarandi:
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Nýtt Diamond SX-200N VHF/UHF
húsloftnet félagsins var sett upp og
staðfest (með mælingum) að RG-8/U
fæðilínan var í lagi.



Árni Þór Ómarsson, TF3CE var með
sýnikennslu í ásetningu N-tengja.



Kenwood TS-2000 stöð félagsins var
tengd á ný og er notast nú við Heil
Goldline GM-5 hljóðnema félagsins (sem
er festur á borðgrind) og tengdur við Heil
fótrofa. Stöðin var prófuð á VHF í
samböndum við þá TF3VP og TF8V og
kom vel út.



Staðfest að Yaesu G-5400B, sambyggður
rótor félagsins fyrir gervihnattaloftnetin
(og MS/EME) er í góðu lagi. Loftnetin
eru ekki af verri endanum, þ.e. frá M2; af
2MCP14 og 436CP30 gerðum. Eftir er að
prófa VHF og UHF formagnarana frá
SSB-Electronic.



TF3DT
mætti
með
Wellbrook
viðtökuloftnet fyrir 10 kHz til 30 MHz
sem er „lúppuloftnet“ rúmlega 1 metri í
þvermál (e. magnetic loop), hafði til sýnis
og sem vakti athygli.



Loks kom TF3GB færandi hendi með Jón G. Guðmundsson TF3LM gengur frá nýju
ýmsa radíóhluti sem vinna á GHz bandinu Diamond SX-200N VHF/UHF húsloftneti fyrir TF3IRA.
Ljósmynd: Jonas Bjarnason TF3JB.
og bauð viðstöddum að fá gefins. Þeir
fengu sem fyrstir voru og gekk allt út.

Árni Þór Ómarsson
TF3CE sýndi réttu
aðferðina við
ásetningu N-tengja.
Ljósmynd: Jónas
Bjarnason TF3JB.
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4.1.7 Laugardagur 5. janúar.
Laugardagsopnun var í Skeljanesi 5. janúar. Ari Þórólfur
Jóhannesson TF1A mætti með
mælitækin og að þessu sinni
voru til skoðunar gæði í sendingu á einhliðarbandsmótun
(SSB) á nokkrum þekktum
amatörstöðvum á 14 MHz:
ELECRAFT KX-2, ICOM IC706, IC-7300 og IC-7610, KENWOOD TS-2000 og YAESU
FT-1000. Allar stöðvarnar stóðust lágmarkskröfur.
Gæði í sendingu voru skoðuð á
mismunandi afli. Skoðuð var
m.a. afleiðing þess að skrúfa upp
mögnun til að kalla fram bjögun
og fylgst með aflestri á ALCmæli um leið.

ICOM IC-706 til mælingar. Frá vinstri: Jón G. Guðmundsson TF3LM, Mathías
Hagvaag TF3MH, Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A, Þórður Adolfsson TF3DT,
Yngvi Harðarson TF3Y, Jón Björnsson TF3PW, Heimir Konráðsson TF1EIN og
Þorvaldur Bjarnason TF3TB. Á myndina vantar Sigurð Kolbeinsson TF3-Ø66.

Prófuð voru áhrif á gæði í
sendingu með innsetningu talpressu (e. processor) og prófanirnar gerðar á mismunandi afli.
Fram kom m.a. að venjulegur
aflmælir sýnir kannski mest 10W
þegar notuð er einhliðabandsstöð
á fullu afli (100W) út í loftnet
eða gerviálag, en til að fá
„raunverulega“ aflmælingu þarf
að nota PEP aflmæli.
Mælingarnar kalla á fulla einbeitingu! Frá vinstri: Mathías Hagvaag TF3MH, Ari

Alls mættu 12 félagar og 2 gestir Þórólfur Jóhannesson TF1A og Þórður Adolfsson TF3DT.
í Skeljanes þennan ágæta
laugardagseftirmiðdag.
Ara
Þórólfi Jóhannessyni TF1A eru
hér með færðar bestu þakkir fyrir
skemmtilegan
viðburð
og
fróðlegar tilraunir.
4.2 Sunnudagsopnanir.
Efnt var til opnunar á sunnudegi
þann 4. nóvember, þar sem í boði
voru „sófaumræður á sunnudegi“.
Jónas Bjarnason, TF3JB, leiddi
umræður, ræddi reglugerðarmál
og kynnti fyrirhugaða umfjöllun
um tíðnimál radíóamatöra á Elecraft KX-2 stöðin kom vel út á innbyggðu rafhlöðunum en betur þegar búið
tíðniákvörðunarráðstefnu Alþjóða- var að tengja hana við aflgjafa. Yngvi sagði að rafhlöðurnar hafi ekki verið
fjarskiptasambandsins
(ITU) fullhlaðnar. Ljósmyndir: Jónas Bjarnason TF3JB.
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„World Radiocommunication Conference“ (WRC-19). Hann opnaði umfjöllunina með erindi
sem skiptist í inngang og fimm stutta kafla:
1) Yfirlit yfir settar reglugerðir 1947-2017.
2) Yfirlit yfir helstu breytingar á þessum 7 áratugum samkvæmt settum reglugerðum,
reglum og sérákvörðunum.
3) Yfirlit yfir umsóknir ÍRA til Póst- og fjarskiptastofnunar 2018.
4) Yfirlit yfir fyrirhugaðar umsóknir ÍRA til póst- og fjarskiptastofnunar 2019.
5) Yfirlit yfir WRC-19 og framtíðina.

Skeljanesi 4. nóvember. Jónas Bjarnason TF3JB ræddi reglugerðarmál „WRC-19“ í sófaumræðum á sunnudegi. Ljósmynd:
Óskar Sverrisson TF3DC.

Jónas bendi m.a. á að 70 ár hafi verið
liðin á síðasta ári (2017) frá því fyrsta
reglugerð um starfsemi radíóamatöra
var sett þann 8. febrúar 1947.
Af því tilefni dreifði hann til fróðleiks
útprentun af fyrstu reglugerðinni til
viðstaddra. Líflegar umræður urðu í
framhaldi af flutningi erindisins og var
m.a. fjallað um einstök tíðnisvið,
tegundir útgeislunar, sendiafl, truflanir,
eftirlitshlutverk opinberra aðila o.m.fl.
Efnistökum eru gerð skil í sérstakri
samantekt í 1. tbl. CQ TF 2019. Alls mættu 10 félagar og 1 gestur í Skeljanes þennan sólríka
sunnudagsmorgun þann 4. nóvember.
4.2.1 Sófaumræður á sunnudegi?
„Sófaumræður á sunnudegi“ hafa verið skýrðar á þann veg, að um sé að ræða fyrirkomulag
umræðna á messutíma sem eru hugsaðar sem afslappaðar, þ.e. þar sem menn sitja með
kaffibolla í stóra sófasettinu og ræða amatör radíó. Tiltekinn leyfishafi sem hefur staðgóða
þekkingu á viðkomandi umræðuefni, leiðir síðan umræðuna og svarar spurningum.
Efnt var til fyrstu sófaumræðna ÍRA í Skeljanesi á starfsárinu 2010/11.
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SVIPMYNDIR ÚR FÉLAGSSTARFINU

Skeljanesi 20. júní 2018. Mathías Hagvaag TF3MH QSL stjóri ÍRA, flokkar QSL kort og fær aðstoð frá Brynjólfi Jónssyni TF5B
og Gísla Ófeigssyni TF3G. Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF3JB.

Skeljanesi 21. júní 2018. Óskar Sverrisson TF3DC sýnir Jóhanni Zoëga TF6JZ nýju Icom IC-7610 stöðina í fjarskiptaherbergi
ÍRA. Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF3JB.
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5. Námskeið og próf til amatörleyfis
NÁMSKEIÐ TIL AMATÖRP RÓFS, PRÓF TIL AMATÖ RLEYFIS
5.1 NÁMSKEIÐ TIL AMATÖRPRÓFS
Námskeið ÍRA til amatörprófs sem haldið var í ársbyrjun 2018 lauk þann 25. maí. Það stóð
yfir í 12 vikur og var kennt tvo daga í viku. Líkt og fyrr, bauðst félaginu til afnota
kennslustofa tækni- og verkfræðideildar í Háskólanum í Reykjavík. Aðstaða í húsnæði HR
við Menntaveg í Reykjavík er til fyrirmyndar, bæði fyrir kennara og nemendur.
5.2 Próf til amatörleyfis.
Próf til amatörleyfis fór fram í Háskólanum í Reykjavík laugardaginn 26. maí. Alls þreyttu
níu prófið. Allir náðu fullnægjandi lágmarksárangri, tveir til N-leyfis og 7 til G-leyfis.
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 þráðlaus fjarskipti sem
stóð til kl. 14. Bæði prófin voru skrifleg en einn próftaki þreytti munnlegt próf.

Tilbúnir í prófið. Mynd af próftökum sem voru mættir snemma í HR að morgni prófdagsins 26. maí. Frá vinstri: Sigmundur
Karlsson TF3VE, Jón Grétar Bergþórsson TF5LT, Ólafur Örn Ólafsson TF1OL, Jón Björnsson TF3PW umsjónarmaður
námskeiða ÍRA, Davíð Víðisson og Haukur Guðmundsson TF3SK. Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF3JB.

Fulltrúar prófnefndar ÍRA á prófstað: Vilhjálmur Þór Kjartansson, TF3DX, formaður;
Kristin Andersen, TF3KX; Einar Kjartansson, TF3EK; Vilhjálmur Í. Sigurjónsson, TF3VS;
Þór Þórisson, TF1GW, auk Óskars Sverrissonar, TF3DC. Fulltrúi Póst- og
fjarskiptastofnunar á prófstað: Bjarni Sigurðsson, verkfræðingur. Fulltrúar stjórnar ÍRA á
prófstað: Jónas Bjarnason, TF3JB og Jón Björnsson, TF3PW.
Nöfn próftaka í stafrófsröð:
Daggeir Pálsson, TF7DHP, 600 Akureyri.
Davíð Víðisson, 101 Reykjavík.
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Haukur Guðmundsson, TF3SK, 105 Reykjavík.
Hinrik Vilhjálmsson, TF3VH, 200 Kópavogur.
Huldar Hlynsson, TF3GR, 210 Garðabær.
Jón Grétar Borgþórsson, TF5LT, 311 Borgarnesi.
Ólafur Örn Ólafsson, TF1OL, 200 Kópavogur.
Sigmundur Karlsson, TF3VE, 112 Reykjavík.
Sveinbjörn Guðjohnsen, TF3PIE, 110 Reykjavík.
Stjórn ÍRA óskar próftökum innilega til hamingju og býður þá velkomna í loftið.

Háskólinn í Reykjavík er staðsettur við Menntaveg í Öskjuhlíð skammt frá Reykjavíkurflugvelli. Ljósmynd: HR.

5.3 Námskeið til amatörprófs október-desember.
Í samræmi við starfsáætlun nýrrar stjórnar ÍRA og að höfðu samráði við Prófnefnd og
Umsjónarmann námskeiða, var auglýst eftir þátttöku í námskeiði til amatörprófs á tímabilinu
12. október til15. desember. Tilkynning þessa efnis var birt á heimasíðu, Facebook síðum og
m.a. í báðum háskólunum í Reykjavík. Miðað var við kennslu tvo daga í viku í húsnæði
Háskólans í Reykjavík. Áhugasömum var boðið að skrá nafn og tölvupóstfang á “ira hjá
ira.is” án skuldbindingar. Skráning var opin til 25. september. Frestur var síðan framlengdur
til 2. október. Fyrirspurnir voru nokkrar, en aðeins tvær skráningar. Í ljósi þessarar
niðurstöðu var ákveðið að falla frá námskeiðshaldi að sinni, en stefna að námskeiði síðar.
5.3.1 Námskeið til amatörprófs febrúar-maí 2019.
Á ný var auglýst námskeið til amatörprófs á tímabilinu febrúar-maí á sömu miðlum þann 6.
janúar. Veittur er frestur fyrir áhugasama að skrá sig til 20. janúar, en reiknað er með að
fresturinn verði framlengdur til 31. janúar n.k.
SVIPMYNDIR ÚR FÉLAGSSTARFINU.

Andrés
Þórarinsson
TF3AM og
Richard
Desauliners
VE2DX í
Skeljanesi 13.
september
2018.
Ljósmynd:
Jónas Bjarnason TF3JB.

56

6. TF útileikar, vitahelgin, keppnir
TF ÚTILEIKAR, VITAHELGIN, SÉRSTÖK KALLMERKI, KEPPNIR
6.1 TF ÚTILEIKARNIR 2018
TF útileikarnir voru kynntir í 2. tbl. CQ TF 2018 sem kom út 15. júlí. Leikarnir voru
jafnframt kynntir í félagsaðstöðunni í Skeljanesi á sérstökum kynningarfundi þann 26. júlí
sem var vel sóttur. Þá voru leikarnir kynntir á heimasíðu félagsins í vikunni fram að
viðburðinum sjálfum sem fram fór 4.-6. ágúst um verslunarmanna 2018.
Alls voru 15 íslensk kallmerki virk um skemmri eða lengri tíma í útileikunum 2018. Þau
voru: TF1A, TF1BT, TF1EIN, TF2AO, TF2LL, TF3DT, TF3DX, TF3EK, TF3IG, TF3IRA,
TF3JA, TF3SG, TF3VS, TF8KY og TF8HP. Af þessum kallmerkjum var keppnisdagbókum
skilað inn fyrir eftirtalin 9 kallmerki, samanber meðfylgjandi töflu.
Kallmerki sem keppnisdagbókum var skilað fyrir.
KALLMERKI
TF2LL
TF3EK
TF8KY
TF1EIN
TF3DT
TF3JA
TF1BT
TF3IRA
TF8HP

QSO
25
16
20
19
22
7
8
6
1

STIG
182
64
98
78
75
35
29
15
3

MARGF.
4
5
3
3
3
3
3
3
3

ALLS
728
320
294
234
228
105
87
45
9

Georg Magnússon, TF2LL, varð sigurvegari
TF útileikanna 2018. Hann var með 728
heildarstig. Í öðru sæti var Einar Kjartansson,
TF3EK, með 320 heildarstig og í þriðja sæti
Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY, með 294
heildarstig.
Ágæt dreifing var á stöðvunum þetta árið.
TF2LL var staddur við Skála á Langanesi,
TF3DT/P að Sólheimum í Grímsnesi, 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
StórReykjavíkursvæðinu.

Georg Magnússon TF2LL með verðlaunaskjöldinn fyrir 1.
sætið í TF útileikunum 2018. Óskar Sverrisson TF3DC
annaðist afhendingu. Georg fékk jafnframt afhenda skildi i
fyrir 1. sætið í TF útileikunum árin 2015 og 2017 sem láðst
hafði að afhenda í tíð fyrri stjórnar félagsins.. Ljósmynd:
Jónas Bjarnason TF3JB.

6.1.1 Afhending viðurkenninga.
Viðurkenningar fyrir útileikana 2018 voru afhentar í Skeljanesi 11. október og var
viðburðurinn fyrsta atriði á vetrardagskrá félagsins á tímabilinu október til desember. Jónas
Bjarnason, TF3JB, formaður félagsins bauð viðstadda velkomna. Síðan kynnti Einar
Kjartansson, TF3EK, umsjónarmaður útileikanna úrslit og Óskar Sverrisson, TF3DC,
varaformaður félagsins, afhenti viðurkenningar.
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Viðurkenningar í útileikunum eru tvennskonar. Annars vegar er skrautritað viðurkenningarskjal fyrir fyrstu þrjú sætin og hins vegar verðlaunaplatti, ágrafinn á viðargrunni, fyrir bestan
árangur. Skjölin eru útbúin af viðurkenningastjóra ÍRA, Brynjólfi Jónssyni, TF5B, en
viðurkenningarplattinn af fyrirtækinu Marko-merki ehf. Í Hafnarfirði.

Viðurkenningarskjölin og plattarnir sem biðu afhendingar í Skeljanesi 11. október. Ljósmynd: TF3JB.

Einar Kjartansson TF3EK tekur við viðurkenningarskjali frá TF3DC fyrir 2. sætið í TF útileikunum 2018.

Hrafnkell Sigurðsson TF8KY tekur við viðurkenningarskjali frá TF3DC fyrir 3. sætið í TF útileikunum 2018.
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6.1.2 Verðlaunaplattar.
Á stjórnafundi í félaginu
þann 8. ágúst 2018 var
ákveðið að hefja á ný
framleiðslu og afhendingu sérstaks verðlaunaplatta fyrir fyrsta sætið,
en sú hefð hafði fallið
niður s.l. fimm ár.
Þann 11. október voru
því afhentir verðlaunaplattar fyrir árin 2015,
2016 og 2017, auk 2018.
Georg Magnússon TF2LL
fékk
verðlaunaplatta
afhenta fyrir 1. sætið árin
2015, 2017 og 2018 og
Vilhjálmur Þór Kjartansson, TF3DX fyrir árið
2016 (sem var afhentur á
heimili hans síðar, þar
sem hann var ekki Vilhjálmur Þór Kjartansson TF3DX fékk afhendan verðlaunaskjöld fyrir 1. sætið í TF
staddur á landinu á útileikunum árið 2016 fyrir TF3DX/3. Óskar Sverrisson TF3DC annaðist afhendingu á
heimili Vilhjálms þar sem þau hjónin voru stödd erlendis þann 11. október þegar
þessum tíma).
afhending verðlauna fór fram í Skeljanesi. Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF3JB.

6.1.3 TF útileikarnir verða 40 ára 2019.
Að lokinni afhendingu viðurkenninga voru almennar umræður um
útileikana. Meðal annars var bent á að þeir sem væru á
fjölskylduferðalagi ættu e.t.v. ekki svo gott með að ferðast áfram til
að hafa sambönd frá fleiri hnitum/staðarreitum til að afla
margfaldara. Menn nefndu skemmtilega hlið leikanna sem væri að
upplifa og gera tilraunir frá nýjum stöðum á landinu, sem margir
hverjir hefðu góða aðstöðu til fjarskipta og suð (QRN) væri hverfandi
samanborið við þéttbýlisstaði. Aðrir sögðu, að það væri upplifun að
fara út á mörkina með einföld loftnet og hafa sambönd um landið.
TF3JB ræddi tilurð útileikanna og benti m.a. á að næsta sumar, 2019, yrðu 40. útileikarnir en
fyrsti viðburðurinn var haldinn árið 1979 í formannstíð Kristjáns Benediktssonar, TF3KB,
sem var aðalhöfundur TF útileikanna. Viðraðar voru ýmsar hugmyndir um 1. verðlaun þá og
m.a. hvort tilhlýðilegt væri að bjóða upp á veglegan verðlaunabikar í tilefni 40 ára afmælis
leikanna. Málinu var vísað til stjórnar ÍRA til ákvörðunar.
6.1.4 TF útileikarnir – keppnisreglur 2019.
TF útileikarnir eru haldnir um verslunarmannahelgina ár hvert. Tilgangur þeirra er að örva
áhuga og hæfni íslenskra radíóamatöra í fjarskiptum innanlands og auka þekkingu þeirra á
útbreiðslu radíóbylgna notkun færanlegra stöðva. Leyfishafar sem eru staddir á landinu geta
tekið þátt.
Skipulagning leikanna er með keppnissniði, því markmiðið er að hafa sambönd við eins
mörg önnur TF kallmerki og frekast er unnt. Útileikarnir standa yfir í þrjá sólarhringa, þ.e. á
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laugardag, sunnudag og mánudag. Fjögur þátttökutímabil eru gefin upp til að þétta virknina,
en sambönd utan þeirra skrást jafnt til stiga. Tímabilin eru:





17-19 á laugardag.
09-12 á sunnudag.
21-24 á sunnudag.
08-10 á mánudag.

6.1.5 Úr keppnisreglum 2019.
Hafa má sambönd á fjórum böndum:
160 metrum, 80 metrum, 60 metrum
og 40 metrum. Sambönd á hærri
tíðnum teljast eins og sambönd á 40
metrum.
Þótt hafa megi samband hvenær sem
er þessa þrjá sólarhringa má
heildarþátttökutími hverrar stöðvar
ekki fara yfir 9 klukkustundir miðað
við höfð QSO. Ef haft er samband
telst tíminn minnst 30 mínútur,
jafnvel þótt aðeins sé um eitt
samband að ræða. Hver byrjaður
hálftími til viðbótar reiknast 30
mínútur. Þrjú sambönd er hámarks
fjöldi sambanda sem er heimilaður
við sömu stöð á sama bandi.
Lágmarksupplýsingar sem skipst er á
eru QSO raðnúmer (001 o.s.frv.) og
QTH (staðsetning). Viðbótarstig fæst
ef einnig er skipst á RS(T) og afli.
RS(T) táknar læsileika, styrk og tón
merkis (tónn er aðeins notaður á
morsi). Miðað er við afl í wöttum frá
sendi í loftnet.
Vilhjálmur Þór Kjartansson TF3DX er sá leyfishafi sem hefur tekið þátt í
QTH má gefa upp sem sem fjögurra
eða sex stafa hnit/staðarreiti (e.
Maidenhead locator) t.d. HP94bc (sjá
t.d. http://www.arrl.org/grid-squares)
eða breidd og lengd, í heilum
gráðum, t.d. 6421.

flestum TF útileikum í 39 ára sögu þeirra. Myndin var tekin þegar
honum var afhendur ágrafinn verðlaunaskjöldur sem sigurvegari í TF
útileikunum 2012 ásamt tilheyrandi viðurkenningarskjali. Á myndinni
heldur hann einnig á skjali fyrir XYL, Guðrúnu Hannesdóttur, TF3GD
sem hann tók við fyrir þátttöku hennar í leikunum sama ár. Ljósmynd:
Jón Svavarsson, TF3JON.

Stigafjöldi fyrir hvert samband fer eftir staðsetningu í reitum sem skilgreindir eru með 4 stafa
hnit/staðarreit, t.d. HP94. Eitt eða tvö stig fást fyrir sambönd innan sama reits, fyrir sambönd
milli reita bætist við samanlagður mismunur á númerum reita norður og austur, þannig gefur
fullt samband milli HP83 og HP94 4 stig en samband milli HP94 og IP04 gefur 3 stig.
Einn margfaldari, sem fer eftir fjölda reita sem sent er frá er notaður, til að reikna
endanlegan stigafjölda. Margfaldarinn er 3 ef öll sambönd eru frá sama reit, ef sent er frá
fleiri reitum bætist 1 við fyrir hvern reit; margfaldari verður þó ekki hærri en 6.
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6.2 ALÞJÓÐLEGA VITA- OG VITASKIPAHELGIN
Alþjóðlega Vita- og vitaskipahelgin 2018 fór fram helgina 18.-19. ágúst. Viðburðurinn er
haldinn á vegum Ayr Amateur Radio Group í Skotlandi. Helgin er 2 sólarhringa viðburður,
en miðað er við að flestir sem koma til dvalar í vita eða í vitaskipi hafi komið sér fyrir upp úr
hádegi á laugardag.
Þegar fengist hefur heimild til fjarskipta frá tilteknum vita (eða innan lóðar vita) þarf að skrá
kallmerki og aðrar upplýsingar hjá skoska klúbbnum. Best er að ganga frá skráningu með
góðum fyrirvara. Skrá þarf eftirfarandi upplýsingar:
(1) Nafn leyfishafa (eða handhafa sameiginlegrar stöðvar); (2) þjóðland; (3) tölvupóstfang
ábyrgðaraðila; (4) kallmerki sem verður notað; (5) nafn á vita eða vitaskipi; (6)
skráningarnúmer ILLW (t.d. IS0001 sem er fyrir Knarrarósvita); (7) QSL upplýsingar; (8)
heimasíða eða QRZ.COM síða og (9) aðrar upplýsingar.
Viðburðurinn fór fyrst af stað innan Skotlands í ágúst 1995 undir nafninu „Northern
Lighthouse Activity Weekend“ en þróaðist síðan í að verða alþjóðlegur viðburður undir
nafninu „International Lighthouse / Lightship Weekend“ og hefur verið haldinn sem slíkur
frá 1998. Síðustu ár hafa um 500 tilgreind kallmerki verið starfrækt þessa helgi frá yfir 40
þjóðlöndum. TF1IRA tók þátt strax fyrsta árið frá Knarrarósvita.
Teknar voru saman upplýsingar um þátttöku TF kallmerkja í vitahelginni frá upphafi,
samanber meðfylgjandi töflu.
Alþjóðlega vita- og vitaskipakeppnin; þátttaka frá Íslandi 1998-2017 eftir vitum og kallmerkjum.
Viti

Kallmerki

Ár

Akranes

TF3DT

2016

Garðskagi
Garðskagi
Garðskagi

TF8IRA
TF8RX
TF7ØIRA

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2001, 2003
2016

Knarrarós
Knarrarós

TF1IRA
TF6ØIRA

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2006

Reykjanes

TF8RX

2000

Vatnsnes

TF8GX

2004
Heimild: Ayr Amateur Radio Group.

Mynd af hópi leyfishafa sem starfrækti
TF1IRA frá Knarrarósvita árið 2015. Frá
vinstri: Haraldur Þórðarson TF8HP, Þór
Þórisson TF1GW, Guðmundur Sveinsson TF3SG, Svanur Hjálmarsson TF3AB
og Bjarni Sverrisson TF3GB.
Ljósmynd: TF3AO.
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6. 3 SÉRSTÖK KALLMERKI, TF18FWC
ÍRA sótti um og fékk úthlutað kallmerkinu TF18FWC hjá Póst- og
fjarskiptastofnun í tilefni heimsmeistaramótsins í knattspyrnu í
Rússlandi sumarið 2018. Hugmyndir að tilhögun og fyrirkomulagi
rekstrar
kallmerkisins
voru
til
kynningar
í
Skeljanesi
fimmtudagskvöldið 14. júní (og næstu fimmtudagskvöld). TF18FWC
var QRV frá félagsaðstöðunni í Skeljanesi í einn mánuð, eða til 15. júlí.
6.3.1 Kallmerkið TF3YOTA.
ÍRA sótti um og fékk úthlutað kallmerkinu TF3YOTA hjá Póst- og fjarskiptastofnun í tilefni
verkefnis IARU Svæðis 1 um „Youngsters on the air, YOTA“. Viðburðurinn er rekinn í
desembermánuði ár hvert og var árið 2018 árið sem verkefnið byrjaði.

Skeljanesi 1. desember. Elín Sigurðardóttir TF2EQ og Árni Freyr Rúnarsson TF8RN verkefnisstjórar YOTA. Þau settu
kallmerkið TF3YOTA í loftið frá fjarskiptaherbergi ÍRA bæði 1. og 30. desember og Árni Freyr frá Borgarfirði 15. desember.
Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF3JB.

Elín Sigurðardóttir, TF2EQ, var verkefnisstjóri og Árni Freyr Rúnarsson, TF8RN,
aðstoðarverkefnisstjóri. Þau settu kallmerkið
í loftið 1., 15. og 30. desember. Þann 30.
desember bættist þeim liðsauki, þegar
Lennart De Vries, PA3L, var gestur í Skeljanesi og var ásamt þeim í loftinu þann dag.

Lennart De Vries PA3L á hljóðnemanum frá TF3YOTA í
Skeljanesi 30. desember. Ljósmynd: TF3JB.
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6.4 KEPPNIR
Kallmerki félagsins,
TF3HQ, var QRV í
IARU HF Radiosport
keppninni sem fram
fór helgina 14.-15.
júlí 2018.
Kallmerkið var starfrækt frá heimastöð
Georgs Magnússonar
TF2LL í Norðtungu í
Borgarfirði. Georg
var ábyrgðarmaður,
en þrír aðrir leyfishafar tóku þátt í
keppninni
ásamt
Georg. Það voru þeir
Oliver Sweningsen, Hópurinn sem starfrækti TF3HQ í IARU HF keppninni 14.-15. júlí 2018. Frá vinstri: Oliver
W6NV;
Denny W6NV, Al F5VHJ, Georg TF2LL og Denny KX7M. Ljósmynd: Steinunn Júlía XYL TF2LL.
Sahovie, KX7M og
Alberg Crespo F5VHJ. 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.
Sundurgreindur árangur TF3HQ í IARU HF keppninni 2018.
BAND
80
40
20
15
-

CW QSO
95
730
1401
151
2.377

SSB QSO
8
242
629
32
911

CQ SVÆÐI
7
19
32
9
67

Georg á tali og Denny
á morsi í IARU HF keppninni.
Ljósmynd: Oliver Sweningsen,
W6NV.
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HQ MARGFALDARAR
18
39
37
29
123

6.4.1 TF3IRA í TF útileikunum.
Félagsstöðin TF3IRA var starfrækt í TF útileikunum 2018.
Stöðin var ein af 15 kallmerkjum
sem tóku þátt í leikunum 4.-6.
ágúst. Jónas Bjarnason, TF3JB,
setti stöðina í loftið og var QRV
frá Skeljanesi alla þrjá dagana.
Skilyrði voru þokkaleg þessa
helgi, en í ljós kom að loftnet
félagsstöðvarinnar á 80 metrum
var bilað. Engu að síður náðust 6
QSO og 3 margfaldarar sem gerði
alls 45 heildarstig.
TF3JB var á vakt í Skeljanesi. Ljósmynd: Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB.
6.4.2 TF3W í alþjóðlegum keppnum.
Félagsstöðin TF3W tók þátt í nokkrum alþjóðlegum keppnum á starfsárinu, þ.á.m. í
morshluta CQ World Wide DX keppninnar í einmenningsflokki, aðstoð, 20 metrum, háafli í
nóvember 2018 og í RAC Canada Winter Contest, þann 29. desember 2018.
ÚR FÉLAGSSTARFINU.

Skeljanesi 13. september 2018. Andrés Þór Róbertsson og Elín Sigurðardóttir TF2EQ undirbúa JOTA/JOTI viðburðinn sem
efnt var til 20. október í félagsaðstöðu ÍRA. Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF3JB.
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7. Páskaleikar, VHF/UHF leikar
TÍÐNISVIÐ, TEGUNDIR ÚTGEISLUNAR, MARGFARDARAR
7.1 PÁSKALEIKAR ÍRA 2018
Páskaleikarnir 2018 fóru fram 31. mars og 1.
apríl. Þátttaka var góð og skiluðu alls 24 inn
gögnum, þ.e. 23 leyfishafar og 1 hlustari.
Þátttakendur voru ágætlega dreifðir um
landið, m.a. á Skagaströnd, í Stykkishólmi,
Borgarfirði, á Akranesi, í Keflavík, Garði,
Vogum, á Hvolsvelli, undir Eyjafjöllum, á
Fróðárheiði og á Snæfellsjökli, auk stöðva á
stór-Reykjavíkursvæðinu.
Leikarnir fóru fram á 2 metrum, 4 metrum, 6
metrum, 70 sentímetrum, 23 sentímetrum og
á 80 metrum. Allar tegundir útgeislunar
(mótanir) voru heimilaðar.
7.1.1 Úrslit.
Úrslit páskaleikanna voru kynnt í Skeljanesi
5. apríl.17 Dagskrá var tvískipt, kynning á
úrslitum í Páskaleikunum og afhending
verðlauna.
Skeljanesi 5. apríl. Hrafnkell Sigurðsson TF8KY umsjónar-

Hrafnkell Sigurðsson, TF3KY, umsjónar- maður páskaleikana kynnti úrslit í Skeljanesi 5. apríl.
maður leikanna flutti fróðlega kynningu. Þar
kom m.a. fram, að 24 stöðvar skiluðu inn gögnum 2018, samanborið við 17 í VHF leikunum
í fyrra (2017). Færslur voru alls 1026 í gagnagrunni, þar af 26 hlustarafærslur. QSO voru 500
í heildina.
Lengstu QSO vegalengdir í km eftir tíðnisviðum.

Band/tíðnisvið
23 cm (1240 MHz)
70 cm (430 MHz)
2 metrar (144 MHz)
4 metrar (70 MHz)
6 metrar (50 MHz)
80 metrar (3,6 MHz)

Vegalengd
118 km
258 km
259 km
Ekkert samband náðist á bandinu
128 km
281 km;

Stöðvar
TF1JI / TF3ML
TF1JI / TF3ML
TF3AK / TF3EK
TF2LL / TF3EK
TF1JI / TF3VP

Undirbúningur leikanna var einkum í höndum TF8KY og TF2MSN, auk TF3ML. Hrafnkell
setti m.a. upp sérstakan gagnagrunn leikanna (og hjálparsíðu) vegna innsetningar á
samböndum, auk þess sem hann flutti sérstaka kynningu á Páskaleikunum í Skeljanesi 24.
mars. Óðinn Þór aðstoðaði bæði við kynningu og undirbúning og Ólafur var bakhjarl
leikanna og gaf m.a. glæsileg verðlaun.
17

Sérstök kynning var í Skeljanesi 24. mars þar sem m.a. var farið var yfir keppnisreglur.
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Úrslit í Páskaleikunum 2018 voru sem hér segir:
1. Valgeir Pétursson, TF3VP, 1.307.188 stig.
2. Ólafur B. Ólafsson, TF3ML, 1.287.706 stig.
3. Jón Óskarsson, TF1JI, 1.207.659 stig.
4. Óðinn Þór Hallgrímsson, TF2MSN, 862.653 stig.
Formaður þakkaði vel heppnaðan viðburð, góða þátttöku í páskaleikunum og góða mætingu í
Skeljanes og afhendi verðlaun. Að því loknu bauð hann viðstöddum að njóta kaffiveitinga. Í
boði voru veglegar hnallþórur (svokallaðar Skálatertur) frá Konditorí Reynis bakara í
Kópavogi. Alls mættu 26 félagar í Skeljanes að þessu sinni.

TF3JB afhendir TF3VP 1. verðlaun í Páskaleikunum.

TF3JB afhendir TF1JI 2. verðlaun í Páskaeikunum.

TF3JB afhendir
TF2MSN 3. verðlaun og
TF3ML 4. verðlaun í
Páskaleikunum 2018.
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Verðlaunahafar í páskaleikum ÍRA 2018 ásamt umsjónarmanni leikanna og formanni ÍRA. Frá vinstri: Valgeir Pétursson
TF3VP, Óðinn Þór Hallgrímsson TF2MSN, Jón Ingvar Óskarsson TF1JI, Ólafur B. Ólafsson TF3ML 18, Hrafnkell Sigurðsson
TF8KY umsjónarmaður Páskaleika ÍRA og Jónas Bjarnason TF3JB formaður ÍRA. Ljósmyndir: TF3SB.

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

Alinco DJ-G7T er þriggja banda VHF/UHF/1200 MHz 5W 19 FM handstöð sem var í 1.
verðlaun. Stöðin býður að auki viðtöku á tíðnisviðinu 530 kHz to 1299.995 MHz á
AM/FM/WFM tegundum útgeislunar og margt fleira.
Yaesu FTM-3200DRE/E VHF bílstöð sem var í 2. verðlaun er 65W VHF bílstöð. Hún er
gerð fyrir C4FM og FM tegund útgeislunar.
18

Að ósk TF3ML skipti hann á verðlaunum við TF1JI þannig að TF3ML fékk páskaeggið en TF1JI fékk Yaesu
VHF bílstöðina.
19
Sendiafl DJ-67T er 1W á 1200 MHz.
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Úrslit í Páskaleikum ÍRA 2018; niðurstöður fyrir alla þátttakendur.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Kallmerki/
hlustmerki
TF3VP
TF3ML
TF1JI
TF2MSN
TF1MT
TF3DT
TF1A
TF3GZ
TF2LL
TF3EK
TF2CT
TF8KY
TF8TY
TF1EIN
TF3AK
TF8RNN
TF8V
TF3AWS
TF3IG
TF3-102
TF3IRA
TF3JA
TF3LM
TF3PW

Nafn
Valgeir Pétursson
Ólafur B. Ólafsson
Jón Ingvar Óskarsson
Óðinn Þór Hallgrímsson
Magnús Ragnarsson
Þórður Adolfsson
Ari Þórólfur Jóhannesson
Georg Kulp
Georg Magnússon
Einar Kjartansson
Ægir Þór Ólafsson
Hrafnkell Sigurðsson
Björn Þór Hrafnkelsson
Heimir Konráðsson
Guðmundur Pálsson
Árni Freyr Rúnarsson
Sveinbjörn Jónsson
Wilhelm Sigurðsson
Guðmundur Hjálmtýsson
Sigmundur Karlsson
(Jónas Bjarnason, TF3JB op.)
Jón Þ. Jónsson
Jón G. Guðmundsson
Jón Björnsson

QTH
Skagaströnd
Fróðárheiði
Eyjafjöllum
Akranesi
Hvolsvelli
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Borgarfirði
Snæfellsjökli
Stykkishólmi
Vogum
Vogum
Hveragerði
Reykjavík
Keflavík
Garður
Reykjavík
Akranes
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík

Heildarstig
1.307.188
1.287.706
1.207.659
862.653
559.785
463.636
459.400
459.085
388.600
384.819
354.675
352.735
276.938
209.971
209.886
128.094
66.949
47.387
45.346
33.673
32.834
25.197
14.125
4.830

7.2 VHF/UHF LEIKAR
VHF/UHF leikar ÍRA eru hugarfóstur áhugahóps radíóamatöra 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.
Leikarnir eru 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 bílstöðvar oftar en ekki almennileg loftnet til að ná í
gegn. Almennt gildir um öll sambönd að stig fást fyrir kílómetra í öðru veldi. Sama á við um
öll bönd. Um sambönd gildir efsta tíðni (í MHz) viðkomandi bands í öðru veldi (t.d. á 6
metrum: 52 × 52 = 2704 stig).
7.2.1 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).
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Helstu vegalengdir fyrir sambönd í VHF/UHF leikunum 2018 eru strikaðar inn á landakortið (rauðu línurnar). Kort: Hrafnkell
Sigurðsson TF8KY.

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.
7.2.2 Úrslit kynnt í Skeljanesi 12. júlí.
Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY, umsjónarmaður VHF/UHF leikanna flutti fróðlega Power
Point kynningu og gerði grein fyrir niðurstöðum í Skeljanesi fimmtudaginn 12. júlí.
Undirbúningur VHF/UHF leikanna var einkum í höndum þeirra TF8KY og TF2MSN, auk
TF3ML. Hrafnkell annaðist og endurbætti sérstakan gagnagrunn 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.
Vikurnar á undan voru leikarnir mikið ræddir í loftinu og á Facebook síðum. VHF/UHF
leikarnir voru síðan formlega kynnir á heimasíðu ÍRA á netinu þann 29. júní ásamt ítarlegri
kynningu á heimasíðu félagsins nokkrum dögum síðar, þann 4. júlí.
Lengstu QSO vegalengdir í km eftir böndum/tíðnisviðum.
Band/tíðnisvið
23 cm (1240 MHz)
70 cm (430 MHz)
2 metrar (144 MHz)
4 metrar (70 MHz)
6 metrar (50 MHz)

Vegalengd
117 km
252 km
252 km
Ekkert samband skráð
54 km
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Stöðvar
TF3ML / TF1A
TF3ML / TF1JI
TF3MH / TF1JI
TF2MSN / TF2LL

Verðlaunaafhending í Skeljanesi 12. júlí. Hrafnkell Sigurðsson 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.

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.
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.

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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Ólafur B. Ólafsson TF3ML tekur við 1. Verðlaununum fyrir hönd Georg Kulp TF3GZ tekur við 2. Verðlaununum. Ljósmynd:
Jóns Ingvars Óskarssonar TF1JI sem ekki átti heimangengt. Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB.
Ljósmynd: Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB.

Hrafnkell Sigurðsson TF8KY tekur við 3. verðlaununum. Ljósmynd: Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB.

Verðlaun í VHF/UHF leikunum voru glæsileg, þ.e. gjafabréf á máltíðir á VOX Restaurant á
Hótel Hilton Nordica í Reykjavík. Ólafur, TF3ML, óskaði að gefa eftir eigin verðlaun,
þannig að verðlaunahafarnir færðust hver upp um eitt sæti.
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Úrslit í VHF/UHF leikum ÍRA 2018 samkvæmt heildarstigum; niðurstöður fyrir alla þátttakendur.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Kallmerki
TF3ML
TF1JI
TF3GZ
TF8KY
TF8RN
TF1A
TF2MSN
TF3VP
TF3EK
TF1GW
TF3VE
TF3LM
TF2LL
TF3GS
TF1EIN
TF3JB
TF2AO
TF3IRA
TF3DC

Nafn
Ólafur B. Ólafsson
Jón Ingvar Óskarsson
Georg Kulp
Hrafnkell Sigurðsson
Árni Freyr Rúnarson
Ari Þórólfur Jóhannesson
Óðinn Þór Hallgrímsson
Valgeir Pétursson
Einar Kjartansson
Þór Þórsson
Sigmundur Karlsson
Jón G. Guðmundsson
Georg Magnússon
Guðmundur Sigurðsson
Heimir Konráðsson
Jónas Bjarnason
Ársæll Óskarsson
Félagsstöð ÍRA (TF3JB op)
Óskar Sverrisson

QTH
Fróðárheiði
Eyjafjöll
Munaðarnes
Vogum
Keflavík
Reykjavík
Akranes
Reykjavík
Reykjavík
Stokkseyri
Reykjavík
Reykjavik
Borgarfjörður
Fjallið Strútur í Borgarfirði
Hveragerði
Reykjavík
Skorradalur
Reykjavík
Reykjavík

Heildarstig
1.022.091
499.715
393.671
372.630
307.611
295.843
255.572
129.237
80.671
73.448
65.754
57.437
43.030
36.000
23.344
23.140
21.860
4.792
2

Hrafnkell Sigurðsson TF8KY umsjónarmaður Páskaleikanna setti upp sérstakan gagnagrunn á netinu fyrir þátttakendur sem
reyndist mjög vel.
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8. Útgáfumál
FÉLAGSRITIÐ CQ TF, H EIMASÍÐA, PÓSTLISTI, ÁVARPSBRÉF
8.1 FÉLAGSRITIÐ CQ TF
Á starfsárinu 2018/19 komu út fjögur tölublöð félagsrits ÍRA,
CQ TF, samanber upplýsingar í meðfylgjandi töflu. Blöðin
komu út 29. apríl, 15. júlí og 7. október 2018 og 25. janúar
2019. Á starfsárinu lét 21 félagsmaður efni af hendi rakna til
blaðsins. Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB, ritstjóri CQ TF
annaðist alla vinnu í sambandi við útgáfuna, aðra en umbrot.
Umbrotsvinnu allra blaðanna annaðist Vilhjálmur Í. Sigurjónsson, TF3VS og verður að segjast að vinna Vilhjálms er af bestu
gæðum. Þakkir til beggja fyrir frábært samstarf og óeigingjarnt
og hnökralaust vinnuframlag að þessu mikilvæga verkefni.
Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB
ritstjóri CQ TF.

Ný stjórn ÍRA sem tók við eftir stjórnarskiptafund þann 20.
mars, samþykkti á fyrsta fundi sínum að stefna að útgáfu CQ
TF á ný og allt að fjórum tölublöðum á starfsárinu. Skemmst er
frá því að segja, að fyrsta tölublaðið kom út á heimasíðu
félagsins aðeins sex vikum síðar, eða 29. apríl. Þá hafði félagsblað ekki komið út í fimm ár.
Viðtökur félagsmanna hafa í einu orði sagt verið frábærar hvað
varðar útgáfu félagsblaðsins. Það leikur því ekki minnsti vafi á
að ákvörðun nýrrar stjórnar á fyrsta fundi um að hefja útgáfu
CQ TF á ný var hárrétt.

Vilhjálmur Ívar Sigurjónsson TF3VS
annast umbrot CQ TF.

Þegar við bætist að fagmenn eins og Sigurbjörn og Vilhjálmur
taka verkefnið að sér, þarf ekki að spyrja að leikslokum enda
félagið þar með í öruggum höndum með útgáfuna. Í
meðfylgjandi töflu eru upplýsingar um útgáfuna á starfsárinu.

Yfirlit yfir útgáfu CQ TF á starfsárinu 2018-2019.
TÖLUBLÖÐ 2018/19

FJÖLDI BLS.

ÚTKOMUMÁNUÐUR

1. tbl. 2018

42

apríl

2. tbl. 2018

50

júlí

3. tbl. 2018

57

október

1. tbl. 2019

70

janúar

CQ TF er gefið út samkvæmt ákvæði í lögum félagsins.20 Í lögunum er ekki sérstaklega sagt
fyrir um útgáfutíðni, en hver ný stjórn tekur ákvörðun um það í starfsáætlun við upphaf
stjórnarárs. Í gegnum tíðina hefur gjarnan verið miðað við að blaðið komi út ársfjórðungslega. Í lögum félagsins er ennfremur kveðið á um að CQ TF hafi það hlutverk að birta
fundargerð aðalfundar. Þá eru ákvæði þess efnis, að birta skuli lög félagsins og sérstakar
samþykktir eða ályktanir aðalfunda og félagsfunda.
20

27. gr. Félagið skal halda úti blaði með heitinu CQ TF. Minniháttar útgáfu blaðsins má auðkenna sem fréttabréf. Stjórn skipar ritstjóra. Hann sér til þess að haldið sé saman tveimur söfnum blaðanna, annað aðgengilegt
félagsmönnum en hitt í vörslu ritstjóra á hverjum tíma.
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8.2 irapostur@groups.io
Starfsemi Yahoo póstlista félagins var flutt í byrjun apríl og hefur verið opin síðan á
vefslóðinni irapostur@groups.io Nýja slóðin var opnuð þann 9. apríl. Félagsmenn sem voru
skráðir á eldri listann fengu boð um að skrá sig á groups.io og í lok janúar 2019 voru 87
félagar með skráingu á póstlistanum.
Ákvörðun um breytinguna var tekin á stjórnarfundi í ÍRA þann 4. apríl í ljósi ábendingar frá
Ársæli Óskarssyni, TF3AO, sem vakti athygli á hnignun þjónustu Yahoo listans en vegna
breytingar á eignaraðild erlendis, fluttu flestar aðrar vefsíður þjónustu sína á groups.io.
Þakkir til Sæla fyrir gott frumkvæði svo og fyrir að annast flutning listans í nýtt umhverfi.
Yahoo listinn sem nú hefur verið lokað hafði gagnast félaginu í nær 17 ár, en var upphaflega
stofnaður af Brynjólfi Jónssyni, TF5B þann 25. október 2001.
8.3 HEIMASÍÐA ÍRA Á NETINU
ÍRA heldur út heimasíðunni www.ira.is á netinu. Núverandi síða
kom fyrir sjónir félagsmanna ný þann 9. mars 2017. Á sama
tíma var skipt úr Confluence kerfi yfir í WordPress vefumsjónarkerfi.
Yfirfærsla frá eldra kerfi yfir í nýtt var mikið verk og annaðist
Ölvir Styrr Sveinsson, TF3WZ það. Vart þarf að nefna hve
gríðarmikil vinna liggur að baki undirbúningi yfirfærslu sem
þessarar og fáum við honum seint þakkað fyrir frábær vinnubrögð og afar vel heppnaða útkomu.

Ölvir Styrr Sveinsson TF3WZ
vefstjóri ira@ira.is

Ölvir segir reyndar sjálfur (haust 2018) að hann eigi enn eftir að
binda nokkra lausa enda, en fyrir okkur sem ekki höfum til að
bera tölvuþekkingu, virkar heimasíðan að öllu leyti mjög vel.
Ölvir kom síðan á sambandi við fyrirtækið Sensa, þekkingarhús
samskiptalausna, sem hefur hýst vefsíðuna frá 15. nóvember 2017.

Í nútíma þjóðfélagi er heimasíða landsfélags eins og okkar „líflína“ samskipta, upplýsingar og til
kynningar áhugamálsins. Á starfsárinu 2018/19 hefur ný stjórn kappkostað að fréttaflutningur
til félagsmanna á heimasíðu sé virkur og að nýjar upplýsingar sem varða starfsemi félagsins
komi þar til birtingar ferskar. Þetta hefur heppnast og sem dæmi má nefna, að efni frá Póstog fjarskiptastofnun hefur verið til birtingar innan klukkustundar sama dag og það hefur
borist til félagsins. Þannig hefur verið kappkostað að halda virkri uppfærslu frétta á
heimasíðunni. Miðað við þróun samfélagsmiðla, var rætt innan stjórnar félagsins á starfsárinu, að íhuga þurfi að bjóða einnig upp á innsetningar á Twitter, en samhliða heimasíðunni
rekur ÍRA Facebook síðu á netinu.
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Á stöplaritinu má sjá fjölda
innsetninga á heimasíðu ÍRA á
tímabilinu frá 20. mars 2018 til
26. janúar 2019.

Upphafssíða heimasíðunnar hefur verð mjög virk á starfsárinu. Meginskýring á fjölgun
innsetninga frá og með októbermánuði er líklega, að fyrri hluti vetrardagskrár IRA (af
tveimur) tók gildi þann 7. október. Síðari hlutinn tekur gildi 9. febrúar (2019).
8.4 Aðgangur að tímaritum norrænna systurfélaganna á heimasíðu.
Landsfélög radíóamatöra á Norðurlöndunum, EDR, ÍRA, NRAU, SSA og SRAL, gerðu með
sér samkomulag vorið 2017 þess efnis, að opna félagsmönnum hvers landsfélags aðgang að
PDF útgáfum félagsblaða hinna félaganna.
Haustið 2017 var opnað fyrir aðgang félagsmanna norska landsfélagsins, NRAU en af
tæknilegum ástæðum tókst ekki nema að hluta að opna aðgang fyrir félagsmenn ÍRA – fyrr
heldur en á árinu 2018 þegar Ölvir Styrr Sveinsson, TF3WZ, vefstjóri ÍRA gekk í málið. Frá
júlímánuði 2018 hafa félagsmenn ÍRA haft aðgang að öllum norrænu blöðunum, samanber
upplýsingar í meðfylgjandi töflu.
Tímarit norrænu systurfélaganna sem er opin félagsmönnum ÍRA til lestrar á heimasíðu.
Tímarit
OZ
Amatørradio
QTC
Raioamatööri

Útgefandi
EDR, Exsperimenterende Danske Radioamatører
NRRL, Norsk Radio Relæ Liga
SSA, Föreningen Sveriges Sändareamatörer
SRAL, Suomen Radioamatooriliitto

Tölublöð á ári
11-12
6
11-12
11-12

Blöð í boði frá
1. tbl. 2017
1. tbl. 2017
1. tbl. 2017
1. tbl. 2017

Þess má geta að eldri tölublöð tímarita norrænu landsfélaganna liggja frammi í tímaritasafni
félagsins í Skeljanesi til lestrar á opnunartíma á fimmtudagskvöldum. Þar eru einnig í boði
tímarit frá landsfélögum radíóamatöra í Bandaríkjunum Bretlandi, Þýskalandi, Frakklandi,
Ítalíu og Japan – auk CQ TF.
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8.5 FACEBOOK SÍÐUR
Þegar ný stjórn ÍRA tók við félaginu þann 20. mars 2018
voru tvær Facebook síður starfræktar á netinu, þ.e.
Íslenskir radíóamatörar og Radíóamatörar á Íslandi. Sú
fyrrnefnda er undir stjórn félagsins og sú síðarnefnda undir
stjórn Ara Þórólfs Jóhannessonar, TF1A og Sigurðar
Smára Hreinssonar, TF8SM. Síðurnar eru báðar virkar og
er stærstur hluti félagsmanna með aðgang að báðum. Það
er skoðun stjórnar ÍRA að það sé nægt rými fyrir báðar síðurnar (og fleiri þess vegna) enda
eru tilkynningar frá félaginu settar inn á báðar. Vinnufyrirkomulag er þannig, að eftir að
tilkynning hefur verið sett á heimasíðu félagsins er sama efni sett á Facebook síðurnar.
Þetta fyrirkomulag hefur gefist vel enda sammengi þeirra sem lesa allar síðurnar þrjár
mismunandi hverju sinni enda markmiðið að sem flestir geti lesið það efni sem er til
innsetningar hverju sinni.
8.5.1 Facebook síða fyrir flóamarkað.
Haustið 2018 var rætt rætt á Facebook um þörf á vettvangi þar sem menn geti sett inn
auglýsingar um amatörstöðvar og/eða búnað til sölu – eða óskað eftir að kaupa slíkt dót. Í
framhaldi fór Ágúst H. Bjarnason, TF3OM af stað og setti upp sérstaka Facebook síðu á
netinu þann 12. janúar (2019) sem kemur til móts við þessar þarfir. Nýja síðan heitir „Flóamarkaður Radíóamatöra“.
Ágúst skrifar eftirfarandi formála með síðunni: „Þetta er Flóamarkaður radíóamatöra þar sem
hægt er að birta auglýsingar er varða áhugamálið. Vinsamlegast eyðið auglýsingum eða
merkið með “Selt” eftir að viðskipti hafa farið fram. Þessi vefur er ekki ætlaður fyrir
hljómflutningstæki, sjónvörp og þess háttar. Hann er ekki ætlaður fyrir almennt spjall, til
þess eru aðrir vefir. 73 de Ágúst, TF3OM“. Það er ánægjulegt að sjá að verkefni gengur vel,
en þetta er skrifað í lok janúarmánaðar hefur alls 81 leyfishafi skráð sig inn á síðuna.
ÍRA setti síðast upp eins konar flóamarkað á
netinu á heimasíðu félagsins í desember 2012
undir heitinu „Smáauglýsingar“. Benedikt
Sveinsson, TF3T, þáverandi vefstjóri félagsins
setti upp sérstakt „FluxBB“ spjallborð í þessu
augnamiði sem m.a. gaf möguleika á að setja
inn myndir. Spjallsvæðið skiptist í almennt
spjall og sérhæft spjall. Smáauglýsingarnar
voru vistaðar undir almenna spjallinu.
Verkefnið náði ekki flugi enda þyngra í vöfum Spjallborð ÍRA á netinu sem var sett upp í desember 2012
en núverandi Facebook fyrirkomulag.
og hýsti m.a. sérstakt svæði fyrir smáauglýsingar.
8.6 Önnur útgáfa á starfsárinu.
Nýtt kynningarefni um félagið, „Ávarpsbréf til nýrra félaga“ var fullbúið og kynnt á stjórnarfundi 3. október. Ávarpsbréfið er prentað í lit og er 4 blaðsíður í A4 stærð. Það veitir
kynningu á félaginu og hvaða þjónustu það veitir félagsmönnum.
Ávarpsbréfið er sent til allra nýrra félagsmanna ásamt eintaki af ritinu Siðfræði og
samskiptasiðir radíóamatöra, lögum ÍRA, límmerkjum með félagsmerkinu og reglugerð um
starfsemi radíóamatöra.
Samhliða hefur verið unnið að nýju almennu kynningarefni um amatör radíó og félagið. Ekki
náðist að ljúka því verkefni á starfsárinu en stefnt er að því að það verði tilbúið vorið 2019.
Það verður unnið mjög líkt og ávarpsbréfið, þ.e. í lit og 4 blaðsíður í A4 stærð.
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9. Sérstakar tíðniheimildir frá PFS
TÍÐNIHEIMILDIR Á 4 M ETRUM, 6 METRUM OG 1 60 METRUM
9.1 TÍÐNIMÁL
Á starfsárinu 2018/19 átti stjórn ÍRA viðræður
við Póst- og fjarskiptastofnun (PFS) um
tíðniheimildir íslenskra leyfishafa, m.a. utan
hefðbundinna heimilda samkvæmt viðauka í
reglugerð. Sérstaklega var fjallað um 4 metra
og 6 metra böndin. Í annan stað var fjallað um
nauðsyn á uppfærslu viðauka reglugerðarinnar,
sem þarf að lagfæra, m.a. hvað varðar heimild í 7.100-7.200 MHz tíðnisviðinu.
9.1.1 70 MHz tíðnisviðið.
Ánægja hefur ríkt með tilraunaheimild Póst- og fjarskiptastofnunar til handa radíóamatörum
um afnot af 70 MHz tíðnisviðinu í þau 9 ár frá því hún var fyrst veitt, þann 19.2.2010.
Tilraunir hafa skilað áhugaverðum niðurstöðum, m.a. samböndum yfir lengri vegalengdir
innan- og utanlands. Fram kom hjá stofnuninni, að ekki hafa borist kvartanir vegna starfsemi
radíóamatöra þann tíma sem heimildin hefur verið í gildi.
Stjórn ÍRA samþykki á fundi þann 3. október, 2018, að senda PFS erindi með ósk um
útvíkkun gildandi tíðniheimildar á tíðnisviðinu 70.000-70.200 MHz. Meginrök voru
ábendingar félagsmanna sem stunda tilraunir á 4 metrum þess efnis, að samkvæmt bandplani
IARU svæðis 1 er samskiptatíðni fyrir DX-fjarskipti á bandinu 70.250 MHz sem augljóslega
veldur vandræðum.
Málalyktir voru ánægjulegar þar sem félaginu barst erindi frá PFS dagsett 9. október þess
efnis, að íslenskum leyfishöfum er veitt heimild til notkunar á tíðnisviðinu 70.000-70.250
MHz. Í annan stað var almenn heimild á 70 MHz framlengd til 31.12.2020. Stjórn ÍRA
fagnar þessum jákvæða áfanga sem er einkar mikilvægur fyrir þá radíóamatöra sem stunda
tilraunir í sviðinu.
Skilyrði Póst- og fjarskiptastofnunar fyrir notkun tíðnisviðsins eru óbreyttar samkvæmt
eftirfarandi:





Heimildin miðast mest 16 kHz bandbreidd.
Hámarks útgeislað afl er 100W.
Heimildin er með fyrirvara um að ekki komi til truflana á annarri fjarskiptastafsemi,
en þá verður að hætta sendingum strax.
N-leyfishafar og G-leyfishafar njóta sömu heimilda.

Leyfishafar þurfa að sækja um heimild til
stofnunarinnar áður heldur en sendingar
eru hafnar í tíðnisviðinu. Hafi menn haft
heimild til notkunar á tíðnisviðinu þarf
engu að síður að sækja sérstaklega um
heimild fyrir nýtt leyfistímabil, þ.e.
1.1.2019-31.12.2020.
Myndin er af Icom IC-7100 stöð sem
kemur QRV á 4 metrum Flestar nýjar
HF stöðvar bjóða upp á 4 metra bandið í dag.
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9.1.2 50 MHz tíðnisviðið.
Stjórn ÍRA samþykki á fundi þann 3. október, 2018, að senda Póst- og fjarskiptastofnun
erindi með ósk um rýmkaðar aflheimildir í 50-52 MHz tíðnisviðinu. Í erindi sem sent var til
stofnunarinnar þann 5. október (2018) er þess farið á leit að G-leyfishafar fái heimild til að
nota fullt afl, þ.e. allt að 1000W. Í annan stað er þess farið á leit að aflheimild til Nleyfishafa hækki í 100W.
Rök félagsins til stuðnings erindinu voru m.a. að mikilvægt sé fyrir íslenska radíóamatöra
sem gera tilraunir í tíðnisviðinu, að geta haft aðgang að fullu afli til að standa jafnfætis
leyfishöfum í öðrum löndum. Hér koma m.a. til tilraunir til að hafa sambönd yfir langar
vegalengdir (utanlands). EME sambönd (e. Earth-Moon-Earth) og MS (e. Meteor Scatter).
Ennfremur kemur fram í erindi félagsins til stofnunarinnar, að eftir því sem sjónvarpssendingar eru lagðar niður í sviðinu í fleiri löndum, hafi aflheimildir til radíóamatöra verið
auknar, sbr. að Nkom heimilar nú norskum leyfishöfum fullt afl (allt að 1kW) á 50 MHz (í
forgangsflokki-1 í reglugerð í Noregi set tók gildi þann 8. ágúst (2018). Þá hafi dönsk
stjórnvöld heimilað sínum radíóamatörum að nota fullt afl í mörg ár. Þegar þetta er ritað (í
lok janúar 2019) hefur ekki borist svar við erindinu frá Póst- og fjarskiptastofnun.
Þess má geta til upplýsingar um 6 metra bandið, að framundan er tíðniákvörðunarráðstefna
Alþjóðafjarskiptasambandsins (ITU), World Radiocommunication Conference 2019 (WRC
2019) sem verður haldin í Egyptalandi 28. október til 22. nóvember 2019. Ráðstefnur af
þessu tagi eru haldnar á 3-4 ára fresti og skipta radíóamatöra miklu líkt og aðra notendur
fjarskipta.
Samþykkt hefur verið að taka grunntillögu IARU um 6 metra bandið til umfjöllunar á WRC
19 sem miðar að því að fá tíðnisvið í kringum 50 MHz samþykkt á IARU Svæði 1 – sem
myndi standast á við 6 metra tíðnisviðin í Svæðum II og III. Miðað við stöðu mála í byrjun
nóvember 2018, hefur þessi málaleitan mætt andstöðu fulltrúa nokkurra þjóðríkja af þeim
193 sem eiga aðild að ITU og sendinefndir á WARC 19.
Í ljósi þessa, hafa tvær tillögur verið formaður til lausnar málsins. Sú fyrri gerir ráð fyrir 2
MHz í 50-52 MHz tíðnisviðinu á víkjandi grundvelli. Sú síðari, miðar við 500 kHz á 50.00050.500 MHz á ríkjandi grundvelli annarsvegar, og 1.5 MHz á 50.500-52.000 MHz á víkjandi
grundvelli hinsvegar. Hvor tillagan sem næði fram myndi bæta stöðuna frá því sem nú er.
9.2 SÉRHEIMILD Á 1850-1900 KHZ
Íslenskir radíóamatörar hafa heimild til að nota tíðnisviðið 1850-1900 kHz á víkjandi grunni
í tilraunaskyni í tilgreindum alþjóðlegum keppnum. Heimild til G-leyfishafa til að nota allt
að 1kW (fullt afl) var fyrst veitt með erindi Póst- og fjarskiptastofnunar til félagsins, dagsett
6. janúar 2011 – en áður höfðu leyfishafar haft heimild til notkunar á tíðnisviðinu í
tilgreindum alþjóðlegum keppnum á mest 10W afli.
Líkt og með 70 MHz heimildina, þurfa þeir G-leyfishafar sem hyggja á not á allt að 1kW í
tilgreindum alþjóðlegum keppnum á 1850-1900 kHz að senda erindi til Póst- og
fjarskiptastofnunar þar sem tilgreint er QTH og keppni. Hver heimild gildir fyrir
almanaksárið og allar tilgreindar keppnir. Hafi menn áður sótt um heimild fyrir sama QTH
þarf aðeins að biðja um endurnýjun heimildar.
Þegar menn hafa fengið heimild til að nota tíðnisviðið í alþjóðlegum keppnum, er jákvætt að
sendatölvupóst til stofnunarinnar þar sem fram kemur að fyrirhuguð sé þátttaka í tilgreindri
keppni. Þetta er gert þar sem Vaktstöð siglinga hefur úthlutaðar nokkrar tíðnir í sviðinu. Sjá
töflu yfir tilgreindar alþjóðlegar keppnir sem málið varðar hér á eftir.
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Skilyrði Póst- og fjarskiptastofnunar eru eftirfarandi: (a) Heimildin er einvörðungu veitt
þann tíma sem tilgreindar alþjóðlegar keppnir radíóamatöra standa yfir (sjá meðfylgjandi
töflu); (b) G-leyfishafar hafa heimild til að nota fullt afl (þ.e. 1kW). N-leyfishafar njóta sömu
tíðniréttinda, en aflheimild þeirra miðast við mest 10W.
Heimild á 1850-1900 kHz gildir um eftirfarandi tilgreindar alþjóðlegar keppnir árið 2019.
ALÞJÓÐLEG KEPPNI
CQ World-Wide 160 metra keppnin
ARRL DX keppnin
CQ World-Wide 160 metra keppnin
ARRL DX keppnin
CQ WPX keppnin
CQ WPX keppnin
IARU HF World Championship
CQ World-Wide DX keppnin
CQ World-Wide DX keppnin
ARRL 160 metra keppnin

TEG. ÚTG.
CW
CW
SSB
SSB
SSB
CW
CW/SSB
SSB
CW
CW

DAG- OG TÍMASETNINGAR
25.-27. janúar, kl. 22-22
16.-17. febrúar, kl. 00-00
22.-24. febrúar, kl. 22-22
2.-3. mars, kl. 00-00
30.-31. mars, kl. 00-00
25.-26. maí, kl. 00-00
13.-14. júlí, kl. 12-12
26.-27. október, kl. 00-00
23.-24. nóvember, kl. 00-00
6.-8. desember, kl. 22-16

ALLS
48 klst.
48 klst.
48 klst.
48 klst.
48 klst.
48 klst.
24 klst.
48 klst.
48 klst.
40 klst.

Þess má geta, að PFS heimilaði íslenskum leyfishöfum að vinna í tíðnisviðinu 1850-1900
kHz í tilgreindum alþjóðlegum keppnum radíóamatöra árin 2007, 2008 og 2010 (ekki var
sótt um heimild fyrir 2009). Þau ár var aflheimild mest 10W. Frá og með 6. janúar árið 2011
hefur hins vegar verið veitt full aflheimild til G-leyfishafa, þ.e. 1kW.
9.3 NÝJAR TÍÐNIHEIMILDIR
Stjórn ÍRA hefur hafið undirbúning að erindum til Póst- og fjarskiptastofnunar er varða
tíðnimál íslenskra leyfishafa.
Fyrir liggur, að sækja þarf um uppfærslu á heimild á 60 metra bandi; 5351,5-5366,5 kHz;
hvorutveggja á tíðnisviði og afli. Í annan stað er hafinn undirbúningur að erindi til
stofnunarinnar um heimild til að mega nota allt að 1,5kW í tilgreindum alþjóðlegum
keppnum. Í þriðja lagi, er unnið að undirbúningi umsókna um tíðnisvið á 5 og 8 MHz sem
nánar verður til kynningar síðar. Fleiri atriði eru til skoðunar sem varða tíðnimál sem verða
kynnt síðar á árinu 2019.
ÚR FÉLAGSSTARFINU.

Skeljanesi 21. september
2018. Sigurður Kolbeinsson
TF3-Ø66 og Njáll H. Hilmarsson
TF3NH fylgjast með Erik
Finskas OH2LAK í
félagsaðstöðunni þegar hann
tengdi Icom IC-7100 gegnum
netið við heimastöðina í Espoo í
Finnlandi.
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Forsíða 1. tölublaðs CQ TF 2018. Myndin er af Birni Þór Hrafnkelssyni TF8TY þegar hann tók þátt í Páskaleikum ÍRA 31.
mars 2018 á Stapaheiði (skammt frá heimili hans í Vogum). Björn Þór er yngstur leyfishafa hér á landi og var aðeins 11 ára
þegar hann stóðst próf Póst- og fjarskiptastofnunar til amatörleyfis þann 29. apríl 2017. Hann fékk leyfisbréfið afhent 11. maí,
leyfisbréf fyrir G-leyfi nr. 452 – átta dögum fyrir 12 ára afmælið sem var 19. maí. Þess má geta að faðir hans er Hrafnkell
Sigurðsson TF8KY og tók hann forsíðumyndina fyrir CQ TF.
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10. Endurvarpar, stafvarpar, radíóvitar
ENDURVARPAR, STAFVARPAR, RADÍÓVITAR
10.1 YFIRLIT
Á starfsárinu 2018/2019 voru starfræktir fimm FM endurvarpar hér á landi í
metrabylgjusviðinu (VHF). Um er að ræða: (1) TF1RPB í Bláfjöllum; (2) TF1RPE á
Búrfelli; (3) TF2RPJ á Mýrum; (4) TF3RPA á Skálafelli og TF5RPD á Vaðlaheiði (í
nágrenni Akureyrar).
Tveir endurvarpar voru starfræktir í sentímetrabylgjusviðinu (UHF). Um er að ræða TF3RPI
í Bláfjöllum, sem er stafrænn endurvarpi fyrir D-STAR fjarskiptakerkefið og FM hlekk í
Bláfjöllum sem er tengdur við TF2RPJ.
Fjórir stafvarpar og internetgáttir voru starfræktar í metrabylgjusviðinu (VHF). Um er að
ræða TF1APA á Búrfelli; TF3APF í Hraunbæ í Reykjavík; TF3IRA-1Ø í Reykjavík og
TF8APA á Þorbjarnarfelli við Grindavík.
Á starfsárinu 2018/2019 voru tveir radíóvitar stafræktir hérlendis. Báðir nota kallmerkin
TF1VHF, en þeir vinna á 50 MHz (6 metrum) og 70 MHz (4 metrum). Þeir eru staðsettir á
Álftanesi á Mýrum í Borgarfjarðarsýslu.
Yfirlit yfir endurvarpa, stafvarpa og radíóvita sem voru starfræktir á starfsárinu 2018/2019.
QRG, MHz

QRG inn

Tónn inn

QTH

Kallmerki

Hnit

Eigandi

FM endurvarpar
145.600

-0,6 MHz

-

Skálafell, 771 m. yfir sjó

TF3RPA

HP94gf

ÍRA

145.625

-0,6 MHz

-

Vaðlaheiði, 550 m. hæð yfir sjó

TF5RPD

IP05xr

ÍRA

145.650

-0,6 MHz

88,5 Hz

Bláfjöll, 685 m. yfir sjó

TF1RPB

HP93ex

TF3ML

145.700

-0,6 MHz

88,5 Hz

Búrfell, 669 m. yfir sjó

TF1RPE

IP04cb

ÍRA

145.750

-0,6 MHz

88,5 Hz

Mýrar (Borgarfjarðarsýsla)

TF2RPJ

HP84wl

TF3ML

439.950

-5,0 MHz

-

Bláfjöll, 685 m. yfir sjó

TF3RPI

HP93ex

TF3ML

439.975

-7.0 MHz

88.5 Hz

Bláfjöll, 685 m. yfir sjó

Hlekkur 2)

HP93ex

TF3ML

1)

Stafvarpar
144.800

-

-

Búrfell

TF1APA

IP04cb

TF3SUT

144.800

-

-

Reykjavík (Hraunbær)

TF3APF

HP94bc

TF3JA

144.800

-

-

Reykjavik (Skeljanes)

TF3IRA-1Ø

HP94ad

TF1A

144.800

-

-

Þorbjarnarfell (Grindavík)

TF8APA

TF3SUT

Radíóvitar
50.457

-

-

Mýrar (Borgarfjarðarsýsla)

TF1VHF

HP84wl

TF3ML

70.057

-

-

Mýrar (Borgarfjarðarsýsla)

TF1VHF

HP84wl

TF3ML

1) Stafrænn endurvarpi fyrir D-STAR tegund útgeislunar. Hefur gátt yfir netið út í heim.
2) UHF hlekkur á 439.975 MHz tengdur við TF2RPJ.
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10.1.1 Endurvarpar.
Líkt og fyrri ár, hefur töluvert verið
um viðhalds- og viðgerðarvinnu í
tengslum við þá endurvarpa sem
standa félagsmönnum til boða. Sú
vinna hefur að stærstum hluta lent á
Ara Þór Jóhannessyni, TF1A, og ber
að þakka honum og þeim sem hann
hefur kallað til aðstoðar fyrir þá
vinnu í misjöfnum veðrum.
10.1.2 Stafvarpar.
APRS stafvarpi varð á ný QRV frá
félagaðstöðu ÍRA í Skeljanesi þann
15. desember 2018. Ari Þórólfur APRS búnaður TF3IRA-1Ø er við hliðina á VHF/UHF stöð félagsins í
Jóhannesson, TF1A; Guðmundur fjarskiptaherbergi TF3IRA í Skeljanesi. Ljósmynd: TF3JB.
Sigurðsson TF3GS og Georg Kulp,
TF3GZ önnuðust uppsetningu, en Ari Þórólfur lánaði búnaðinn. Valið var að nota kallmerkið
TF3IRA-1Ø.
10.1.3 Radíóvitar.
TF1VHF radíóvitarnir urðu QRV 12. maí. Sama kallmerkið er notað fyrir tvo vita, annars
vegar á 50.457 MHz og hins vegar á 70.057 MHz. Búnaðurinn er staðsettur í húsi
Neyðarlínunnar í Álftanesi á Mýrum. Vitarnir eru tengdir við sitthvorn ½-λ dípólinn í
loftnetsturni þar á staðnum; 50 MHz netið er haft lárétt í 26m hæð og 70 MHz netið er
lóðrétt í 16m hæð. TF3ML, TF3SUT, TF1A og TF3-Ø33 önnuðust uppsetningu búnaðar.
Radíóvitar eru báðir búnir 25W sendum.
Tegund útgeislunar er þrískipt, þ.e. A1A,
hefðbundin burðarbylgja og PI4 (PharusIgnis-4 digital modulation (MGM) for beacon
purposes).
Þeir eru hannaðir og smíðaðir af hópi danskra
radíóamatöra undir stjórn Bo Hansen, OZ2M.
Radíóvitarnir eru fjármagnaðir af og í eigu
Ólafs B. Ólafssonar, TF3ML.
Vart þarf að taka fram að hér hefur verið
unnið stórvirki á vettvangi áhugamáls okkar.
Ólafur fyrirhugar uppsetningu þriðja vitans á
2 metra bandinu á sama stað (eða á austurströnd landsins. Stjórn félagsins sendi Ólafi
hamingjuóskir og þakkir þegar vitarnir urðu
QRV þann 15. maí s.l.

Unnið við uppsetningu loftneta fyrir
Radíóvitana TF1VHF á 4 metrum og 6 metrum
á Álftanesi á Mýrum. Ef vel er að gáð má
greina TF3SUT uppi í turninum.
Ljósmynd: Ari Þór Jóhannesson TF1A.
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11. Erlendir gestir í Skeljanesi
11.1 ERLENDIR GESTIR
Nokkur fjöldi gesta heimsækir félagsaðstöðu ÍRA í Skeljanesi á hverju ári. Á hinn bóginn er
ljóst, að það er ekki nema hluti þeirra fjölmörgu erlendu leyfishafa sem sækja landið heim.
Fyrir því eru margar ástæður, en sú sem oftast heyrist nefnd er að viðkomandi eru ekki
staddir á Reykjavíkursvæðinu á fimmtudagskvöldi þegar félagsaðstaðan er auglýst opin fyrir
félagsmenn og gesti. Langsamlega flestir af erlendum gestum félagsins eru leyfishafar og er
ætíð ánægjulegt að hitta þá og fræðast um áhugamálið í þeirra heimalandi og svara
spurningum þeirra um amatör radíó hér á landi. Hér á eftir eru upplýsingar um þá gesti sem
náðist að fanga á filmu í Skeljanesi á tímabilinu frá mars 2018 til janúar 2019.

Janno, ES6JAN heimsótti Skeljanes 12. Erik Finskas OH2LAK, heimsótti Skeljanes 2. maí. Hann hefur heimsótt okkur
apríl. Hann er frá Võrumaa í Eistandi. nokkrum sinnum í viðbót og er að flytja til Íslands síðar á árinu 2019. Hann
Ljósmynd: Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB. verður með íslenskt kallmerki, TF3EY. Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF3JB.

Giora Tamir K6TXT og XYL heimsóttu Skeljanes 31. maí. Frá vinstri: Mathías Hagvaag Hila Giora, XYL K6TXT. Ljósmynd:
TF3MH, Ágúst H. Bjarnason TF3OM, Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB, Jónas Bjarnason Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB.
TF3JB og Giora Tamir K6TXT. Ljósmynd: Hila, XYL K3TXT.
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Skeljanesi 7. júní. Frá vinstri: Einar Kjartansson TF3EK, Jónas Bjarnason TF3JB, Oliver Sweningsen W6NV, Heimir Konráðsson TF1EIN, Bjarni Sverrisson TF3GB og Baldvin Þórarinsson TF3-Ø33 (sem náðist ekki í mynd...). Ljósmynd: Mathías
Hagvaag TF3MH.

Skeljanesi 5. júlí. Frá vinstri: Íslandsvinurinn séra Paul Bittner WØAIH, Mary I. Bittner WØPXM (XYL WØAIH), Ingibjörg
Stefánsdóttir (dóttir TF3SA), Stefán Arndal TF3SA, Mathías Hagvaag TF3MH, Jónas Bjarnason TF3JB, Þórður Adolfsson
TF3DT, Óskar Sverrisson TF3DC, Baldvin Þórarinsson, TF3-Ø33 og Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A. Ljósmynd: Sigurbjörn
Þór Bjarnason TF3SB.

Tæpum 4 mánuðum eftir að ljósmyndin að ofan var tekin í Skeljanesi fréttist að Paul Bittner
hafi fallið úr einum loftnetsturna sinna á landareigninni í Wiscounsin og látist af sárum
sínum. ÍRA sendir samúðarkveðjur til Mary eiginkonu hans. Blessuð sé minning hans.
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Fyrir utan félagsaðstöðu ÍRA í Skeljanesi 9. júlí. Jónas Bjarnason TF3JB, Bob G. Cox K3EST og
Óskar Sverrisson TF3DC. Ljósmynd: Junko, XYL K3EST.

Bob er vel þekktur á meðal radíóamatöra, en hann var m.a. framkvæmdastjóri CQ tímaritsins um 35 ár og
keppnisstjóri alþjóðlegra keppna tímaritsins í 34 ár. Hann sagðist vel muna eftir greininni um TF3IRA í
tímaritinu 1980. Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF3JB.
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Í fjarskiptaherbergi TF3IRA 30. ágúst. Þórður Adolfsson TF3DT (við stöðina), Sven-Torstein Gigler
DL1MHJ, Óskar Sverrisson TF3DC og Doris Gigler DH4GIG. Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF3JB.

Olli Riassanen OHØXX/OH2BBM í Skeljanesi 8. september. Með á myndinni eru Jónas Bjarnason
TF3JB og Yngvi Harðarson TF3Y. Ljósmynd: Yngvi Harðarson TF3Y.

Skeljanesi 13. september. Michelle XYL og Richard Desaulniers VE2DX og Mathías Hagvaag TF3MH.

86

Philippe Haake HB9GUR, í fjarskiptaherbergi TF3IRA 24. september 2018. Ljósmynd: TF3SB.

Í fjarskiptaherbergi TF3IRA 4. október. George Fest HB9CPS og Sigurður Óskar Óskarsson
TF2WIN. Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF3JB.

Í félagsaðstöðunni í Skeljanesi 11. október. Elísabet ásamt nokkrum félagsmönnum sem veittu upplýsingar um ÍRA. Frá
vinstri: Njáll H. Hilmarsson TF3NH, Elísabet Shishmolina RA1AUW, Wilhelm Sigurðsson TF3AWS og Þórður Adolfsson
TF3DT. Elísabet er búsett í Sánkti Pétursborg í Rússlandi. Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF3JB.
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Skeljanesi 18. október. Ethan Handwerker N1SOH og Elín Sigurðardóttir TF2EQ. Ethan er búsettur í Massachusetts í Bandaríkjunum. Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF3JB.

Merja „Memma“ Koivaara, OH1EG heimsótti félagsaðstöðu ÍRA í
Skeljanesi laugardaginn 20. október ásamt dóttur sinni Sini Koivaara,
sem einnig er leyfishafi (OH1KDT). Memma er formaður Suomen
Radioamatooriliitto, SRAL, sem er systurfélag okkur í Finnlandi. Þær
mæðgur eru búsettar í bænum Somero í Vestur-Finnlandi.
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Heiðursgestur í jólakaffi ÍRA, viðhafnarkaffi þann 20. desember, var Guttormur Guðmundsson VE8TF, sem er búsettur í
Kanada. Á myndinni með honum er Guðmundur Sigurðsson TF3GS. Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF3JB.

Skeljanesi 30. desember. Lennart De Vries, PA3L er við hljóðnemann frá
TF3YOTA í fjarskiptaherbergi ÍRA Skeljanesi þann 30. desember.

Skeljanesi 24. janúar 2019. Christine Duez K4KJN í fjarskiptaherbergi ÍRA.
Mathías Hagvaag TF3MH og Bernhard Svavarsson TF3BS segja henni til.
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ÚR FÉLAGSSTARFINU

Skeljanesi 22. nóvember 2018. Yfirskrift myndarinnar gæti hljóðað þannig: „Hver segir að YL‘s hafi ekki gaman af smíðum?“.
Myndin var tekin í fundarhléi af þeim Önnu Henriksdóttur TF3VA og Elínu Sigurðardóttur TF2EQ þegar Vilhjálmur Í.
Sigurjónsson TF3VS flutti erindið „Möguleikar radíóamatöra til smíða á eigin búnaði“. Í bakgrunni má m.a. þekkja Eið Kristinn
Magnússon TF3-Ø71 og Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB. Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF3JB.

Skeljanesi 13. desember. Guðmundur Sigurðsson TF3GS fjallaði um APRS á fimmtudagskvöldi. Frá vinstri: Hans Konrad
Kristjánsson TF3FG, Guðmundur TF3GS, Þorvaldur Bjarnason TF3TB og Pier Albert Kaspersma TF3PKN. Ljósmynd: Jónas
Bjarnason TF3JB.
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Viðauki-A
Fundargerðir stjórnar
starfsárið 2018-2019
Stjórnarfundir

Dagsetning

Stjórnarskiptafundur

20. mars

92

Fundur 1/2018

4. apríl

94

Fundur 2/2018

2. maí

98

Fundur 3/2018

11. júní

102

Fundur 4/2018

8. ágúst

107

Fundur 5/2018

3. október

112

Fundur 6/2018

3. nóvember

117

Fundur 7/2019

16. janúar

120
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Blaðsíða

Íslenskir radíóamatörar; starfstímabilið 2018/19
Fundargerð stjórnarskiptafundar haldinn í Skeljanesi 20. mars 2018 kl. 20:00.

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

Dagskrá.
1. Útistandandi mál fráfarandi stjórnar.
(a) Húsnæðismál hafa verið í svolítilli upplausn varðandi afstöðu borgarinnar varðandi
húsnæði í Skeljanesi. (b) Geymsluna er verið að reyna að tæma. (c) Yfirferð á loftnetum.
Hugmyndir frá Benna, TF3T, liggja fyrir á ÍRA pósthólfi. (d) Námskeið í gangi. TF3JA
hefur látið námskeiðið í hendur TF3PW en býður sig fram til að koma að námskeiðinu. (e)
Samningur er við ORG ættfræðiþjónustu er um þrif og rekstur á öryggiskerfi, en ORG sér
um þessi mál. Greiðir ÍRA 10 þúsund krónur á mánuði fyrir þá þjónustu.
2. Stjórnarskipti.
Fráfarandi stjórn þakkar fyrir sig og kveður. Fundur heldur áfram með nýkosinni stjórn.
3. Vefstjóri.
TF3LL óstkar eftir að TF3WZ héldi áfram sem vefstjóri. Samþykkt samhljóða.
4. Embættum skipt í nýrri stjórn.
TF3JB óskar eftir að TF3DC og TF3EK haldi áfram í þeim embættum sem þeir höfðu í fyrri
stjórn. Samþykktu þeir það og gegnir TF3DC embætti varaformanns og TF3EK embætti
gjaldkera.
TF3JB óskar eftir að TF2LL taki að sér embætti ritara. TF2LL samþykkir og tekur að sér
embætti ritara. Meðstjórnandi, TF3NE. TF3JB tekur að sér að fá það staðfest þar sem
Jóhannes er fjarverandi. Varamenn: TF3UA og TF2EQ.
5. Samskipti stjórnar.
TF3EK kom með þá hugmynd að nota WatchApp. TF3DC bendir á Facebook grúbbu. Engin
niðurstaða. TF3JB mælir með að hefðbundinn tölvupóstur verði notaður til að byrja með.
Samþykkt.
6. Fundartími stjórnar.
Fundartími stjórnar ræddur. Hentugur tími gæti verið um klukkan 20 í miðri viku.
7. Nýr félagi.
Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB, óskar eftir inngöngu í ÍRA. Samþykkt.
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8. Gamalt efni.
TF2LL bendir á að mikið af efni gæti verið tapað af t.d. gamalli heimasíðu. Einnig sé mikið
af myndum sem TF2LL óttast að geti verið tapað. TF3WZ ætlar að senda linka á nýja stjórn
að þeim gömlu heimasíðum. TF3JB ætlar að athuga með myndir sem eiga að vera á diskum á
vísum stað.
9. Næstu stjórnarfundur.
TF3JB mælir með að næsti stjórnarfundur verði eftir Páska.
10. CQ TF.
TF3JB bendir á að áhugi sé meðal félagsmanna að gefið sé út CQ TF. Nú þegar eru aðilar
búnir að gefa sig fram til að standa að útgáfu blaðs. Blað yrði eingöngu gefið út á digital
formati á netinu.
ÚR FÉLAGSSTARFINU.

Skeljanesi 5. april 2018. Frá vinstri: Heimir Konráðsson TF1EIN, Jónas Bjarnason TF3JB, Ársæll Óskarsson TF3AO, Óskar
Sverrisson TF3DC og Þórður Adolfsson TF3DT. Ljósmynd: Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB.

Erling Guðnason TF3EE
stillir IC-7610 stöðina í
fjarskiptaherbergi
TF3IRA í Skeljanesi
28. júlí 2018. Ljósmynd:
Jónas Bjarnason TF3JB.
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Íslenskir radíóamatörar; starfstímabilið 2018/19
Fundargerð 1. stjórnarfundar haldinn í Skeljanesi 4. apríl 2018 kl. 20:00.

Mættir voru: TF3JB formaður, TF3DC varaformaður, TF3EK gjaldkeri, TF2LL ritari,
TF3NE meðstjórnandi, TF3UA varamaður og TF3EQ varamaður.
Formaður TF3JB setti fund kl. 20:00 og lagði fram eftirfarandi tillögu að dagskrá:
1.
2.
3.

Setning fundar og samþykkt tillögu að dagskrá.
Fundargerð stjórnarskiptafundar lögð fram.
Erindi – innkomin og send.

a)
b)
c)
d)
e)

23 mars, sendur tölvupóstur til PFS um nýja skipan stjórnar starfsárið 2018-19.
23 mars, sendur tölvupóstur til IARU um nýja skipan stjórnar starfsárið 2018-19.
23 mars, sendur tölvupóstur til IARU Svæðis 1 um nýja skipan stjórnar starfsárið 2018-19.
20 mars, móttekið bréf frá NRRL um boð í 90 ára afmælisveislu félagsins 14. apríl n.k.
21 mars, mótt. tölvupóstur frá TF3AO þar sem vakin er athygli á vandræðum Yahoo póstlista félagsins.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.a
10.
11.

Skipun embættismanna.
Aðalfundur 2018.
Fyrirkomulag verkefna innan stjórnar.
Starfsáætlun, drög.
Námskeið til amatörprófs.
Önnur mál.
Útgáfa CQ TF verði hafin á ný (í þessum mánuði).
Næsti fundur stjórnar.
Fundarslit.

1. Fundarsetning og dagskrá.
Tillaga að dagskrá fundarins var samþykkt.
2. Fundargerð stjórnarskiptafundar frá 20.03.2018 lögð fram.
Fundargerð stjórnarskiptafundar samþykkt.
3. Erindi – innkomin og útsend.
Formaður, TF3JB, skýrði frá innkomnum bréfum og útsendum sem voru lögð fram.
Samkvæmt bréfi frá NRRL er ÍRA boðið að senda fulltrúa til Gala kvöldverðar í
Osló í tilefni 90 ára afmælis félagsins. Ekki verður af því að ÍRA sendi fulltrúa til
Noregs og mun boðið því verða formlega afþakkað.
Ábending TF3AO hvað varðar tölvupóstgrúppu félagsins var rædd. Þá var einnig
rætt um framtíðarskipan samskipta innan stjórnar og benti TF3EK á
samskiptaforritið WatsApp en niðurstaðan var að nota tölvupóst a.m.k. fyrst um sinn
þar sem flestir fundarmenn nýta sér það form dagsdaglega. Ákveðið var að hafa
samband við TF3VS og TF3AO um hvaða leið væri heppilegust í póstgrúppumálum
félagsins en fundarmenn voru sammála um að halda áfram að vera með póstlista
fyrir félagsmenn. TF3UA mun hafa samband við TF3VS og TF2LL mun hafa
samband við TF3AO.
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4. Skipun embættismanna.
Nokkrar umræður urðu um prófnefnd, prófnefndarskipan og skiptingu embætta
innan nefndarinnar, próf og lesefni sem TF3EK fullyrti, að ekki hafi verið uppfært í
samræmi við HAREC. Þá skýrði TF3EK einnig frá því að nánast engir fundir hafi
verið haldnir í prófnefnd, a.m.k. þau þrjú ár sem hann hefði setið þar og sér
vitanlega, hefði formaður nefndarinnar ekki verið formlega kjörinn til starfans (á
þeim tíma). Niðurstaða umræðunnar var að athuga þyrfti lög félagsins sem lúta að
prófnefnd. Formaður benti m.a. á, að í 24. grein laga (um prófnefnd) stendur að
nefndin velji sér formann. Samþykkt að fela formanni að fara yfir þessi mál.
Í prófnefnd sitja: TF3DX, formaður, TF3KX, TF1GW, TF3EK og TF3VS. Ákvæði
um nefndina eru í 24 gr. félagslaga.
Í EMC nefnd sitja: TF3UA, formaður, TF3G og TF3Y. Ákvæði um nefndina eru í
25. gr. laganna.
TF3SB hefur tekið að sér að ritstýra CQ TF. Fundarmenn fögnuðu því og bjóða
TF3SB velkominn til starfa. Ákvæði um útgáfu blaðsins eru í 27 gr. félagslaga.
Í máli formanns, TF3JB, kom fram að næsta blað væri nánast tilbúið til útgáfu. Hann
gat þess einnig að TF3SB hafi síðast verið ritstjóri árið 1971, fyrir 47 árum. Blaðið
verður gefið út á stafrænu formi (PDF) og haft ólæst á heimasíðu. Almennt var að
heyra á fundarmönnum að þeir væru hlynntir því að blaðið yrði haft opið. TF2EQ
benti á að gott væri að hafa uppsetningu blaðsins þannig, að smella megi á fyrirsögn
greinar í efnisyfirliti sem áhugi er á að lesa.
TF3MH er QSL stjóri TF-ÍRA Bureau. Ákvæði um kortastofu eru í 26. gr.félagslaga.
TF5B er viðurkenningastjóri. Alls eru átta viðurkenningarskjöl á vegum ÍRA.
TF3WZ er vefstjóri heimasíðu, ira@ira.is.
Þó nokkrar umræður spunnust um neyðarfjarskipti og hvernig þeim málum er háttað
innan félagsins. Fram kom, að lítið sem ekkert hefur gerst í þeim málum undanfarin
ár. Formlegt embætti neyðarfjarskiptastjóra hefur ekki verið virkjað. Niðurstaðan var
að kanna þurfi nánar með áhuga félagsmanna á neyðarfjarskiptum.
TF3JB er stöðvarstjóri TF3IRA, a.m.k. fyrst um sinn. TF2EQ benti á, að það þyrfti
að gera leiðbeiningar um notkun fjarskiptastöðva TF3IRA og að gera mætti
myndbönd um tækin. Í framhaldi kom fram, að magn kynningarmyndbanda um
samskonar tæki (og eru í eigu félagsins) megi finna á YouTube og því væri hægt að
þýða þessi myndbönd og koma fyrir á heimasíðu. TF2EQ bauðst til að annast
þýðingu, þyrfti þess með. TF3EK benti á að myndbönd á vefnum væru ekki
fullnægjandi vegna þess að um ýmsan hliðarbúnað væri að ræða í sjakk ÍRA, svo
sem loftnetastjórnun o.fl.
TF1A er VHF stjóri TF3IRA.
TF3PW er umsjónarmaður námskeiða.
TF3MH er umsjónarmaður félagsaðstöðu (nýtt embætti). Í umræðu um
félagsaðstöðuna kom fram, að gert hafi verið samkomulag við Odd Helgason (ORG)
í tíð fyrri stjórnar um rekstur öryggiskerfis og þrifa og fái hann greitt fyrir það
mánaðarlega.
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TF1A og TF3GS eru umsjónarmenn endurvarpa.
TF8KY er umsjónarmaður Páskaleika (nýtt embætti) svo og umsjónarmaður VHF
leika.
TF3EK er umsjónarmaður TF útileika. TF5B mun sjá um viðurkenningarskjöl fyrir
TF útileika.
TF3JB er tengiliður ÍRA við PFS og IARU/NRAU. Fram kom í máli TF3EK að
hann væri þeirrar skoðunar að formaður væri sjálfkrafa tengiliður samkvæmt
félagslögum.
5. Aðalfundur 2018.
Fundargerð aðalfundar 2018 var lögð fram. Samkvæmt ákvæði í 23. gr. félagslaga
skal birta aðalfundargerð í fyrsta CQ TF eftir aðalfund.
6. Fyrirkomulag verkefna innan stjórnar.
Fyrirkomulag verkefna innan stjórnar er hefðbundið. Formaður stýrir, varaformaður
sér um starfsáætlun, gjaldkeri um fjármál og félagatal, ritari ritar o.s.frv.
7. Starfsáætlun, drög.
Varaformaður lagði fram drög að starfsáætlun stjórnar fyrri starfsárið 2018-19. Í því
sambandi minnti hann á ákvæði í 3., 27. og 28. greinum félagslaga.
3.gr. Markmið félagsins eru að: Gæta hagsmuna radíóamatöra í hvívetna. Efla
kynningu og samstarf meðal radíóamatöra innanlands og utan. Stuðla að færni
félagsmanna og góðum venjum í radíóviðskiptum. Hvetja til viðbúnaðar sem gagnast
mætti í neyðarfjarskiptum.
Efla amatörradíó sem leið til sjálfsþjálfunar á tæknisviðinu. Hvetja til tæknilegra og
vísindalegra rannsókna og uppgötvana á sviði radíófjarskipta. Örva radíóíþróttir
meðal radíóamatöra. Þróa amatörradíóþjónustuna sem verðmæta þjóðarauðlind.
Stuðla að öflugri æskulýðsstarfssemi og kynningu á amatörradíói á meðal ungs fólks.
27.gr. Félagið skal halda úti blaði með heitinu CQ TF. Minniháttar útgáfu blaðsins
má auðkenna sem fréttabréf. Stjórn skipar ritstjóra. Hann sér til þess að haldið sé
saman tveimur söfnum blaðanna, annað aðgengilegt félagsmönnum en hitt í vörslu
ritstjóra á hverjum tíma.
28.gr. Félagið skal halda úti vefsíðu með heitinu „ira.is“. Stjórn skipar vefstjóra.
Hann sér til þess að efni vefsins sé uppfært eftir þörfum og aðgengilegt
félagsmönnum á hverjum tíma.
Helstu verkefni framundan hjá stjórn ÍRA á starfsárinu ráðast því m.a. af eftirtöldum
(fyrirhuguðum) kaflaheitum í starfsáætlun 2018-19: Rekstur, samskiptin, félagsaðsttaðan, félagsstöðin, dagskrá, miðlar, námskeið, endurvarpar, tíðnimál og hagsmunamál almennt. TF3DC mun útfæra tillögu að vetrardagskrá nánar á milli funda.
8. Námskeið til amatörprófs.
Námskeið til amatörprófs stendur yfir og fer fram í húsnæði Háskólans í Reykjavík.
Umsjónarmaður er TF3PW.
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9. Önnur mál.
Undir dagskrárliðnum var ýmislegt rætt. M.a. fyrirspurn frá TF2EQ um að hafa
viðburðardagatal og/eða dagskrá á heimasíðu. Tóku fundarmenn vel í það og
þarfnast hugmyndin útfærslu. Rætt var um tíðnir. TF3JB minntist á að það þurfi að
herja á PFS um að fá fullt afl á 50 MHz og tíðnisvið upp fyrir núverandi bandenda á
4 metrum (70.200 MHz). Neyðarfjarskipti bar aftur á góma og lýsti TF3NE hvernig
uppbygging og skipulag væri hjá björgunar- og hjálparsveitum. Til stuttrar umræðu
kom skoðun TF3JA um opna stjórnarfundi sem hann gat um á síðasta aðalfundi.
Stjórnarmenn töldu það ekki fýsilegan kost. TF3JB skýrði frá inngöngu þriggja
nýrra félaga eftir stjórnarskiptafund, auk nokkurs fjölda sem hefur áhuga á að ganga
í félagið. Nokkuð var rætt um kynningu á félaginu, auk almennar umræðu um félagið
og áhugamálið.
10. Næsti fundur stjórnar.
Stefnt verður að boðun næsta fundar í stjórn fyrri hluta maímánaðar.
11. Fundarslit.
Fundur hófst kl 20:00 og var slitið kl 22:15.
Georg Magnússon, TF2LL,
ritari ÍRA.

ÚR FÉLAGSSTARFINU.

Skeljanesi 13. desember 2018. Þorvaldur Bjarnason TF3TB og Árni Þór Ómarsson TF3CE. Ljósmynd: TF3JB.
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Íslenskir radíóamatörar; starfstímabilið 2018/19
Fundargerð 2. stjórnarfundar haldinn í Skeljanesi 2. maí 2018 kl. 20:00.

Mættir voru: TF3JB formaður, TF3DC varaformaður, TF3EK gjaldkeri, TF2LL ritari,
TF3NE meðstjórnandi, TF3UA varamaður og TF3EQ varamaður.
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 1. fundar stjórnar frá 4.4. lögð fram.
3. Erindi – innkomin og send.
(a) 6. apríl; sendur tölvupóstur til NRRL um fulltrúa ÍRA við hátíðarhöldin í tilefni 90 ára afmælis félagsins.
(b) 13. apríl; sendur tölvupóstur til PFS með jákvæðri umsögn um br. kallmerkisins TF3RNN í TF3RN.
(c) 16. apríl; pöntuð ný DXCC viðurkenningarskjöl fyrir TF3IRA (símtal).
4. Innheimta félagsgjalda.
5. CQ TF, útgáfuáætlun 2018-19.
6. Erindi til PFS vegna 6 og 4 metra banda.
7. Starfsáætlun, drög-II.
8. Námskeið til amatörprófs.
9. Ávarpsbréf til nýrra félaga og tillaga að samþykkt um TF3IRA; drög lögð fram til kynningar.
10. Önnur mál.
11. Næsti fundur stjórnar.
12. Fundarslit.

Til skýringar. Áður en gengið var til dagskrár, lagði formaður fram stutta samantekt,
stjórnarmönnum til upplýsingar um það helsta sem gerst hafði á milli stjórnarfunda sem hann
hafði yfirlit um. Efnisatriði þessi eru birt sem aftanmálsgrein við fundargerðina.
2. Fundargerð 1. fundar frá 4.4.2018 lögð fram.
Fundargerð 1. fundar frá 4.4. samþykkt án athugasemda.
3. Erindi – Innkomin og útsend.
(a) Formaður, TF3JB, rifjaði upp að á síðasta fundi (4.4.2018) hafi verið samþykkt að senda
ekki fulltrúa frá félaginu til að sækja kvöldverðarboð NRRL í tilefni 90 ára afmælis félagsins
þann 14. apríl – enda fyrirvari skammur og kostnaður ekki réttlætanlegur. Formaður sagðist
hins vegar hafa frétt tveimur dögum eftir stjórnarfundinn, að einn okkar félagsmanna væri á
förum til Noregs og myndi heimsækja NRRL í tilefni afmælisins. Jónas sagðist þá hafa
kannað, hvort TF3KB (sem er sá sem hér um ræðir) væri hugsanlega tilbúinn til að vera sem
fulltrúi ÍRA í kvöldverðinum. Var það auðsótt mál og í framhaldi var sendur tölvupóstur til
NRRL með þessum upplýsingum. Norðmennirnir staðfestu þetta fyrirkomulag þann 10.
apríl. Formaður lagði fram bréfaskriftir vegna þessara samskipta á fundinum. Allnokkur
umræða varð um málið og voru tveir stjórnarmenn ekki sáttir við að TF3KB hafði verið
kynntur gagnvart NRRL sem fulltrúi ÍRA. Formaður sagði það koma sér á óvart að Kristján
hefði ekki stuðning allra í þessum efnum. Aðeins hafi verið um að ræða að vera fulltrúi
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félagsins í þessari matarveislu – engin ræða hafi verið flutt og viðkomandi hafi ekki verið
beðinn fyrir nein skilaboð utan heillaóska, sem komið var á framfæri við embættismenn
NRRL.
(b) Formaður skýrði frá og lagði fram gögn um innsenda jákvæða umsögn til PFS þann
13.3.2018 með breytingu á kallmerki Árna Freys Rúnarssonar, TF8RNN í TF8RN.
(c) Formaður skýrði frá pöntun í nafni félagsins í símtali til ARRL þann 1.5. um nýjar
DXCC og WAS viðurkenningar fyrir TF3IRA í stað þeirra sem félagið fékk á árunum 2011
og 2012. Þessi innrömmuðu viðurkenningarskjöl voru orðið mikið upplituð og letur um það
bil að hverfa, eftir að hafa hangið frá þeim tíma á vesturvegg í fjarskiptaherbergi TF3IRA.
Afar vel var tekið í erindi félagsins og mun ARRL senda félaginu, án kostnaðar, ný
viðurkenningaskjöl. Formaður skýrði jafnframt frá því að sami félagi og hafi gefið
innrömmun viðurkenninganna fyrir 6 árum, hafi boðist til að taka að sér og standa straum af
kostnaði við endurinnrömmun þeirra.
4. Innheimta félagsgjalda.
Gjaldkeri ÍRA, TF3EK, lýsti því að nú færi innheimta félagsgjalda í gang. Alls verða 166
rukkaðir um félagsgjald, en heiðursfélagar eru undanþegnir gjaldi.
Aðspurður um fjárhæð gjalds á yfirstandandi námskeiði félagsins til amatörprófs sagði Einar
það vera 20.000 krónur fyrir utanfélagsmenn og 15.000 krónur fyrir félagsmenn. Aðspurður
um sjóðseign félagsins svaraði Einar því til að um 1100 þúsund krónur væru í sjóði.
Aðspurður um eindaga félagsgjalda svaraði hann því til að hann væri 1. júlí n.k.
5. CQ TF, útgáfuáætlun 2018/19.
Formaður skýrði frá því að 1. tbl. CQ TF hafi komið út á tilsettum tíma, þann 29. apríl.
Viðtökur hafi í einu orði sagt verið frábærar – sem fram hafi komið í öllum samskiptum,
þ.á.m. manna á milli, í símtölum, í tölvupóstum og á Facebook. Viðtökurnar bendi ótvírætt
til að það sé áhugi og þörf fyrir útgáfu félagsblaðs, en 5 ár eru frá því CQ TF kom síðast
gefið út. Jónas lagði fram eftirfarandi tillögu að útgáfuáætlun á starfsárinu 2018/19:
1. tbl. 2018, útkomudagur sunnudagur 29. apríl. Frestur til innsendingar efnis: 8.4.-19.4.
2. tbl. 2018, útkomudagur sunnudagur 29. júlí. Frestur til innsendingar efnis: 5.7.-16.7.
3. tbl. 2018, útkomudagur sunnudagur 7. október. Frestur til innsendingar efnis: 11.9.-22.9.
1. tbl. 2019, útkomudagur sunnudagur 6. janúar. Frestur til innsendingar efnis: 16.-28.12.
Stjórnin samþykkti áætlunina fyrir sitt leiti og þakkar ritstjóra, uppsetningarmanni svo og
þeim félagsmönnum sem láta efni af hendi rakna til blaðsins. Menn voru á einu máli um að
þetta væri frábært framtak.
6. Erindi til Póst- og fjarskiptastofnunar vegna 50 og 70 MHz tíðnisviða.
Formaður kynnti minnisblöð um 50 MHz og 70 MHz tíðnisviðin hér á landi og í
nágrannalöndum.
Í minnisblaði um 6 metrana kemur m.a. fram, að danskir radíóamatörar hafa þegar heimild til
að nota allt að 1kW. Í Noregi eru taldar yfirgnæfandi líkur á að samskonar heimild verði veitt
að loknu umsagnarferli, m.a. um aukið afl, sem lýkur í dag, þann 2. maí. Í minnisblaði um 4
metrana kemur m.a. fram, að bandið sé ekki „eiginlegt“ amatörband, þ.e. við vinnum
samkvæmt sérheimild PFS, þar sem hver leyfishafi þarf að sækja um heimild og árlega um
endurnýjun, óski hann þess. Reynsla íslenskra leyfishafa hefur í alla staði verið ánægjuleg.
Þó hefur skyggt á notkun að helsta kalltíðnin á bandinu er 70.200 MHz – þar sem
tíðniheimild okkar endar. Þetta veldur og hefur valdið augljósum erfiðleikum í DX
samskiptum.
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Eftirfarandi framlögð tillaga formanns um 50 MHz bandið var samþykkt efnislega en með
þeirri breytingu, að beðið verði samþykktar norskra stjórnvalda áður en erindi verður sent til
PFS.
Það er tillaga stjórnar ÍRA, að Íslenskir radíóamatörar fái sömu aflheimild á 6 metrum
og dönsk stjórnvöld heimila sínum radíóamatörum, og sem norsk stjórnvöld hafa í
hyggju að veita sínum radíóamatörum á 6 metra bandinu, þ.e. fullt afl, 1kW. Í annan
stað, að aðgangur verði heimilaður ríkjandi í stað víkjandi eins og nú er.
Eftirfarandi framlögð tillaga formanns um 70 MHz bandið var samþykkt efnislega og hún
verði látin fylgjast að með þeirri fyrri, þegar þar að kemur.
Það er tillaga stjórnar ÍRA, að íslenskir radíóamatörar fái sömu heimildir og norsk
stjórnvöld veita sínum radíóamatörum á 4 metra bandinu, þ.e. tíðnisviðið 59,9 til 70,5
MHz sem og heimild til að nota 1kW í EME og MS vinnu.
Formaður gat þess að lokum, að 50 MHz bandið væri hvorki notað í opinberri þágu hér á
landi lengur né til útsendinga RUV. Fram kom í umræðum, að óformlegar viðræður hafi átt
sér stað við PFS í tíð fyrri stjórnar um þessi mál. Þegar spurt var um minnisblöð vegna slíkra
viðræðna varð fátt um svör.
7. Starfsáætlun, drög-II.
Varaformaður ÍRA, TF3DC, kynnti framhaldstillögu frá síðasta fundi um starfsáætlun
2018/19. Áætlunin er alls í níu liðum: (1) Rekstur; (2) samskipti; (3) félagsaðstaðan; (4)
félagsstöðin TF3IRA; (5) vetrardagskrá 2018/19; (6) miðlar; (7) námskeið; (8) endurvarpar /
stafvarpar / radíóvitar og (9) tíðnimál og og önnur réttindi radíóamatöra. Framlögð drög voru
samþykkt. Starfsáætlunin verður til kynningar í 2. tbl. CQ TF.
8. Námskeið til amatörprófs.
Fram kom að yfirstandandi námskeið til amatörprófs er á áætlun. Samkvæmt upplýsingum
frá umsjónarmanni, TF3PW, væri heppilegt að sækja um að próf verði haldið þann 26. maí
n.k. Samþykkt að fela formanni að fara þess á leit við PFS þegar erindi hefur borist frá
prófnefnd.
9. Ávarpsbréf til nýrra félaga og tillaga að samþykkt um TF3IRA; drög til kynningar.
Varaformaður kynnti framlögð gögn. Bæði eru upprunalega frá árinu 2011 en formaður
hefur haldið áfram að betrumbæta texta upp á síðkastið. Óskar sagðist velta fyrir sér hvort
heppilegt væri að birta þetta efni með starfsáætlun.
Stjórnarmenn þökkuðu áhugavert efni og voru sammála um að vinna það áfram. TF2EQ
nefndi, að t.d. megi bæta við ýmsum upplýsingum í ávarpsbréfið, svo sem um tíðnisvið
radíóamatöra, Facebook upplýsingum o.fl.
10. Önnur mál.
(a) TF2EQ spurði um teljara á heimasíðu ÍRA, hvort hægt væri að sjá hversu margir litu þar
inn og opni CQ TF. Ákveðið var að vísa þessari spurningu til Ölvis, TF3WZ, vefstjóra ira.is.
(b) TF2EQ benti á að þægilegt væri að hafa PDF skjal CQ TF sett þannig upp, að hægt væri
að opna greinar beint úr efnisyfirliti.
(c) TF2EQ spurði um flóamarkað félagsins og svaraði formaður því til að stefnt væri að því
að halda flóamarkað í vetur.

100

(d) Rætt var um (vísi að) smíðaaðstöðu og taldi TF2LL að slíkt heyrði sögunni til. TF3UA
var ekki á sama máli og sagði að hefð væri fyrir slíku og fleiri fundarmenn tóku undir það.
(e) TF2EQ minntist á að það vantaði kynningarefni frá ÍRA til þess að láta liggja frammi á
ýmsum stöðum eins og t.d. í Háskóla Íslands.
(f) TF2EQ sagðist þeirrar skoðunar að það þyrfti að prenta út nokkur eintök af CQ TF sem
send yrðu til Þjóðarbókhlöðu og á fleiri staði. TF3DC tekur að sé að kanna með kostnað við
að framleiða nokkur eintök af blaðinu. Einnig þyrftu að liggja frammi eintök í
félagsaðstöðunni. Upp kom sú hugmynd að setja upp upplýsingaskjá þar sem hægt væri að
fletta upp í blaðinu og öðru því sem tengist félaginu.
(g) Varaformaður, TF3DC, spurði um breytingu á texta uppkasts að aðalfundargerð, sem
formaður TF3JB gerði samkvæmt beiðni frá TF3AM ritara síðasta aðalfundar. Formaður
sagði, að Andrés hafi beðið sig um að lesa uppkastið yfir. Fyrst hafi hann ekki gert
athugasemdir þar sem hann hafi aðallega leitað að prentvillum og slíku. Hins vegar, þegar
nær dró útkomu CQ TF hafi hann farið yfir eigin punkta frá fundinum og séð að texti var
ónákvæmur. Hann hafi þá haft samband við Andrés sem hafi samþykkt að heimila honum
breytingu á hluta textans og hafi hann verið færður til betri vegar. Formaður benti á, að
uppkastið að fundargerð aðalfundar hafi verið birt í CQ TF blaðinu sem kom út þann 29.
apríl s.l. Samkvæmt ákvæði í 23. gr. laga félagsins sé opið fyrir félagsmenn sem sátu fundinn
að gera athugasemdir innan sex mánaða.
(h) Allnokkur almenn umræða varð um félagsstöðina, TF3IRA í kjölfar þess að formaður
sagði það sína skoðun að rekstur félagsstöðvar væri hluti af kjarnastarfssemi félagsins – og
eitt af mikilvægum hlutverkum hennar væri t.d. að stuðla að kynningu áhugamálsins. Í
framhaldi spurði TF3EK hvort félagsstöðin skuli ekki vera bundin í lög félagsins? Formaður
þakkaði Einari áhugavert sjónarmið og varpaði hugmynd hans til fundarmanna. Umræður
urðu þó ekki um lagaþáttinn.
(i) Ritari, TF2LL, spurði um neyðarfjarskipti. Formaður vísaði á neyðarfjarskiptastefnu
félagsins sem fram kom í skýrslu starfshóps félagsins um málefnið á félagsfundi þann 12.
maí 2013. Neyðarfjarskiptastefnan var í framhaldi kynnt á aðalfundi ÍRA 18. maí 2013.
Skýrslan er birt á bls. 153-154 í Ársskýrslu ÍRA 2012-2013. Hún er vistuð á heimasíðu
félagsins á netinu. Vefslóðin er: http://www.ira.is/wp-content/uploads/2018/03/20130518arsskyrsla_ira-tf3jb.pdf
11. Samþykkt að boða til næsta fundar stjórnarinnar fyrri hluta júní n.k.
12. Fleira ekki rætt og formaður, TF3JB, sleit fundi kl. 21:55.
Georg Magnússon, TF2LL, ritari ÍRA.

Úr félagsstarfinu
Skeljanesi 19. júlí 2018.
Jón Björnsson TF3PW
og Sigurbjörn Þór
Bjarnason TF3SB
ræða málin.
Ljósmynd: TF3JB.
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Íslenskir radíóamatörar; starfstímabilið 2018/19
Fundargerð 3. stjórnarfundar 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 stjórnarfundi.
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 Íslands 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; spurningalisti 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 tölvupósti).
(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
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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 fundargerðaruppkast 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 félagsleg 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 samvinna 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 athugasemdir borist og að félagar hafi 6 mánuði til að gera athugasemdir. Formaður,
TF3JB, útskýrði hvernig formlegt ferli samþykktar aðalfundargerðar er samkvæmt
félagslögum og telur ekki þörf á að stjórn ÍRA eyði tíma í umræður um uppkast að
aðalfundargerð 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 vinnufyrirkomulag 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 forskeytið TF/ notað á undan
erlenda kallmerkinu. Hinsvegar, þegar heimild er gefin út af Póst- og fjarskiptastofnun til
handhafa erlends kallmerkis á grundvelli gagnkvæmnisamnings, er erlenda kallmerki notað
hér á landi með /TF sem viðskeyti. Aðspurður, sagðist formaður telja að í gildi væru alls 7
gagnkvæmnissamningar 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 rafmagnsbifreiðir til EMC nefndar félagsins. TF3DC spurði hvort EMC
nefnd væri eitthvað að „slá af“, en hann sagðist hafa heyrt að nefndarmenn EMC nefndar
væru mjög önnum kafnir í sínum daglegu störfum. Formaður, TF3JB, sagði þær annir þá
hafa minnkað þar sem hann vissi ekki til annars en nefndin væri fullstarfandi, en TF3G hefur
á ný snúið til starfa í nefndinni eftir erfið veikindi.
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, hinsvegar. 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.
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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 fjarskiptastofnun, þótt ÍRA kæmi vissulega að framkvæmd og undirbúningi
prófa. Námskeið til undirbúnings prófa væru hins vegar óviðkomandi prófunum sjálfum og á
vegum og á ábyrgð félagsins.
6. Próf PFS til amatörsleyfis 26.05.2018.
Formaður, TF3JB, kynnti úrslit úr prófi Póst- og fjarskiptastofnunar til amatörleyfis sem
haldið var í Háskólanum 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 fullnægjandi árangri, 2
til N-leyfis og 7 til G-leyfis. Nöfn aðilanna níu (í stafrófsröð):
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.
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 Andersen, TF3KX; Einar Kjartansson, TF3EK; Vilhjálmur Í. Sigurjónsson, TF3VS;
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Þór Þórisson, TF3GW og Óskar Sverrisson, TF3DC. Fulltrúi Póst- og fjarskiptastofnunar á
prófstað: Bjarni Sigurðsson, verkfræðingur. Fulltrúi stjórnar ÍRA á prófstað: Jónas
Bjarnason, TF3JB.
Stjórn ÍRA færir Jóni Björnssyni, TF3PW, umsjónarmanni námskeiðsins svo og
leiðbeinendum þakkir fyrir vel unnin störf. Það sama á við um Vilhjálm Þór Kjartansson,
TF3DX, formann prófnefndar og prófnefndarmenn, sem sinntu störfum faglega og af alúð.
Þá er Bjarna Sigurðssyni, fulltrúa Póst- og fjarskiptastofnunar, þökkuð viðvera í prófinu.
Síðast, en ekki síst, sendir stjórn félagsins innilegar 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. Niðurstaða 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 fögnuðu þessum fréttum. Samþykkt að
félagsstöðin, TF3IRA, verði starfrækt í leikunum hliðstætt við starfrækslu 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 fyrirhugaða þátttöku hans og
tveggja annarra leyfishafa í IARU HF Radiosport keppninni, sem er sólarhringskeppni. 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 kallmerkið TF2R sem er
keppniskallmerki Radíó refanna og hefur verið notað frá heimastöð TF2LL. Georg, TF2LL,
verður ábyrgðarmaður fyrir kallmerki félagins, 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 umrætt gistingarmál. 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 framlögðu 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
fimmtudagskvöldum. Oft væri aðsókn væri það mikil að full þörf væri á að einn
stjórnarmaður væri uppi í fjarskiptaherbergi og einn niðri í sal. Fram fór umræða um það
hvernig best væri fyrirkomið að skipuleggja viðveru stjórnarmanna með það að leiðarljósi að
nýta tölvutæknina 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.
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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 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
heiðursfélögum prentað eintak af blaðinu, auk þess að senda blaðið (til dreifingar) á
valda staði, eins og til dæmis til fyrirtækisins Íhlutir. 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 innleiðingu nýrra persónuverndarreglna
Evrópusambandsins. 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 sé ekki í sumarfríi.
13. Fundarslit.
Formaður, TF3JB, sleit fundi kl 22:40.
Georg Magnússon, TF2LL, ritari ÍRA.
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Íslenskir radíóamatörar; starfsárið 2018/19
Fundargerð 4. fundar í stjórn ÍRA haldinn í Skeljanesi 8. ágúst kl. 20:00.

Mættir voru: TF3JB formaður, TF3DC varaformaður, TF3EK gjaldkeri, TF2LL ritari og
TF3UA varamaður. TF3JM meðstjórnandi hafði boðað forföll.
1. Fundarsetning og dagskrá.
Formaður, TF3JB, setti fund kl. 20:00 og lagði fram eftirfarandi tillögu að dagskrá sem var
samþykkt samhljóða.
1. Setning fundar og samþykkt tillögu að dagskrá.
2. Fundargerð 3. fundar stjórnar frá 11.6.2018 lögð fram.
3. Erindi – innkomin og/eða send frá síðasta stjórnarfundi:
Mótt. 29.6. / Sent 29.6.; til PFS; meðmæli með úthlutun TF3SK til Hauks Guðmundssonar
Mótt. 05.7. / Sent 05.7.; til Steve B. Petersen, OZ1BTQ, sem óskar eftir úthlutun íslensks kallmerkis
Mótt. 17.7. / Sent 17.5.; til PFS; Meðmæli með úthlutun TF8RO í stað TF8RON.
Sent 17.7. / Erindi til PFS; sendar vefslóðir á CQ TF og að stjórn ÍRA verði í sambandi þegar haustar
4. Skýrsla gjaldkera til stjórnar; staða innheimtu o.fl.
5. VHF/UHF leikar 2018.
6. TF útileikar.
a. TF útileikar 2018.
b.TF útileikar; minnisblað og tillaga til stjórnar dags. 8.8.2018.
7. CQ TF, 2. tbl. 2018.
8. Tíðnimál, 4, 6 og 60 metra böndin.
a. Minnisblað og tillögur til stjórnar dags. 8.8.
b. IARU Region 1 VHF-UHF-µW Newsletter; 16. júlí 2018.
9. Tillaga um kaup á aukahlutum fyrir TF3IRA.
10. Önnur mál.
a. IARU HF Championship 2018 og TF3HQ.
b. Kallmerkið TF18FWC; 14.6. til 15.7.2018.
c. DXCC og WAS viðurkenningarskjöl afhent félaginu.
d. Heimasíða ÍRA.
e. Setning aðstoðarmanna skv. 9. gr. félagslaga.
11. Næsti fundur stjórnar.
12. Fundarslit.
2. Fundargerð 3. fundar frá 11.06.2018 lögð fram.
Fundargerð 3. fundar lögð fram og samþykkt.
3. Erindi – innkomin og/eða send frá síðasta stjórnarfundi.
Formaður skýrði frá innkomnum og útsendum erindum sem hlutu afgreiðslu á milli stjórnarfunda.
3.a Send meðmæli til PFS með úthlutun TF3SK til Hauks Guðmundssonar.
3.b Sent erindi til Steve B. Petersen, OZ1BTQ, sem óskar eftir úthlutun íslensks
kallmerkis. Steve var bent á að hafa samband við HRH hjá PFS. Hann uppfyllir
skilyrði um lágmarksdvöl til þess að fá íslenskt leyfisbréf.
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3.c Send meðmæli til PFS með úthlutun kallmerkis TF8RO í stað TF8RON til
Reidars J. Óskarssonar.
3.d Send erindi til PFS með vefslóðum á CQ TF og að stjórn ÍRA muni verði nánar í
sambandi.
4. Skýrsla gjaldkera til stjórnar, staða innheimtu o.fl.
Fram kom hjá gjaldkera, TF3EK, að í sjóði væru um 1,8 m.kr. Gjaldkeri lagði fram lista yfir
félagsmenn sem ekki hafa greitt félagsgjöld, annars vegar fyrir 1 ár og hins vegar fyrir 2 ár.
Samþykkt að fela gjaldkera að senda erindi til þeirra félagsmanna sem eiga vangreidd
félagsgjöld í samræmi við ákvæði í 8. gr. félagslaga.
Undir dagskrárliðnum barst félagatal ÍRA til umræðu, þ.e. hverjir væru með tölvupóstfang
og hverjir ekki. Ritari, TF2LL, skýrði frá því að fyrir síðasta aðalfund hafi hann spurt
þáverandi formann sérstaklega að því hvort til fundarins hefði verið rétt boðað og þeim
félögum sem ekki væru með tölvupóstfang sent skriflegt fundarboð í pósti. Fullyrt var í
svörum þáverandi formanns að allir skráðir félagar væru með tölvupóstfang. Í umræðum
kom glögglega í ljós að það mun ekki hafa verið rétt. Gjaldkeri, TF3EK og ritari TF2LL,
munu ganga í þetta mál og kynna niðurstöðu á næsta stjórnarfundi.
5. VHF leikar ÍRA 2018.
Úrslit í VHF/UHF leikunum 2018 voru kynnt í Skeljanesi 12. júlí. Varaformaður, TF3DC,
stýrði viðburðinum í forföllum formanns. Hann afhenti verðlaun og flutti ávarp þar sem hann
þakkaði TF8KY, umsjónarmanni leikanna vel unnin störf. Ennfremur þakkaði Óskar
TF3ML, sem var bakjarl leikanna og gaf verðlaun fyrir efstu 3 sætin.
6. TF útileikar ÍRA.
a. TF útileikar 2018.
Formaður, TF3JB, skýrði frá því að TF3EK, umsjónamaður TF útileikanna, hafi haldið vel
heppnaða kynningu á leikunum í Skeljanesi 27. júlí. Einar fór m.a. yfir reglur leikanna og
fleira sem þá varðar. Fram kom hjá formanni, að félagsstöðin, TF3IRA, hafi verið QRV í
leikunum alla dagana um verslunarmannahelgina, 4.-6. ágúst.
b. TF útileikar; minnisblað og tillaga til stjórnar dags. 8.8.2018.
Formaður kynnti framlagt minnisblað þar sem hann skýrði frá því að vakin hafi verið athygli
hans á, að það kunni að hafa láðst að veita viðurkenningar fyrir TF útileikana einhver síðustu
ár. Sérstaklega hafi verið bent á að a.m.k. hafi ekki verið afhendir verðlaunaskildir fyrir 1.
sætið eins og hefð var fyrir a.m.k. frá árinu 2005.
Hann kvaðst hafa kannað málið með aðstoða þeirra TF3GB sem var umsjónarmaður leikanna 2011-2014 og TF3EK sem er núverandi umsjónarmaður, þ.e. frá árinu 2015. Jafnframt
hafi hann leitað upplýsinga á heimasíðu, í CQ TF (til þess tíma sem það kom út árið 2013), í
fundargerðum á heimasíðu svo og á póstlista félagsins. Niðurstöður hafi verið eftirfarandi.
2007-2013. Í lagi. Viðurkenningarskjöl og viðurkenningaplattar afhent.
2014. Óvíst með afhendingu. TF3GB á engin gögn.
2015. Óvíst með afhendingu. TF3EK á gögn og TF5B gerði skjöl. Platti ekki framleiddur.
2016. Óvíst með afhendingu. TF3EK á gögn og TF5B gerði skjöl. Platti ekki framleiddur.
2017. Óvíst með athendingu. TF3EK á gögn. TF5B gerði ekki skjöl. Platti ekki framleiddur.
Tillögur TF3JB eru eftirfarandi:
1. Nauðsynlegt er að afla upplýsinga fyrir árið 2014.
2. Framleiða þurfi verðlaunaplatta fyrir árin 2014-2017.
3. Semja þurfi við TF5B um gerð skjala fyrir árið 2017 (og 2014, hafi láðst að gera það).
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Gjaldkeri, TF3EK, gerði athugasemd við minnisblað formanns þess efnis að viðurkenningarskjöl hafi ekki verið útbúin fyrir útileikana 2017. Þau hafi verið útbúin, framleidd af
fyrirtækinu Samskipti og afhent. Formaður, TF3JB, þakkaði upplýsingarnar. Þær hafi ekki
legið fyrir þegar minnisblaðið var útbúið. Samkvæmt þessu standi aðrar upplýsingar í
framlögðu minnisblaði óbreyttar.
Stjórn ÍRA samþykkir að láta útbúa áletraða veggplatta og viðurkenningarskjöl fyrir þá
útileika sem standa út af frá og með árinu 2014-2017. Byrjað verði á ný að afhenda áletraða
veggplatta fyrir 1. sætið í leikunum – auk viðurkenningarskjala. Formaður mun leita allra
leiða við að afla upplýsinga um niðurstöður leikanna 2014 og óskaði aðstoðar annarra
stjórnarmanna við þá vinnu.
7. CQ TF 2. tbl. 2018.
Formaður, TF3JB, skýrði frá því að almenn ánægja ríki meðal félagsmanna um að CQ TF
skuli vera gefið út á ný – eftir fimm ára hlé. Hann gat þess að góð viðbrögð hafi komið eftir
útgáfu 1. tölublaðsins þann 29. apríl síðastliðinn, en eftir útgáfu 2. tölublaðs þann 15. júlí –
hafi viðbrögðin verið margföld. Hann sagðist í framhaldi hafa ákveðið að setja eftirfarandi
texta á heimasíðu félagsins með þakklæti til félagsmanna.
ÞAKKIR TIL FÉLAGSMANNA.
Margir hafa haft samband eftir að 2. tbl. CQ TF kom út og þakkað fyrir blaðið. Gjarnan er um leið spurt um
vefslóð á 1. tbl. sem kom í apríl, og er hún birt neðar á síðunni. Næsta CQ TF (3. tbl. 2018) kemur út þann 7.
október n.k. og er síðasti skiladagur efnis 22. september. Stjórn ÍRA er hvatning að finna fyrir þessum jákvæðu
viðbrögðum og þakkar stuðninginn. Við munum halda áfram að gera okkar besta.

Stjórnarmenn fögnuðu þessari stöðu mála. Í framhaldi af umræðum um prentaða útgáfu,
samþykkti stjórn að heimila framleiðslu á 25 eintökum af hverju tölublaði CQ TF á
starfsárinu. Varaformaður, TF3DC. tekur að sér að láta prenta þessi eintök og gera tillögur
um dreifingu. Áskilið er, að nokkur eintök verði látin liggja frammi í félagsaðstöðunni í
Skeljanesi.
Vert er að geta þess sérstaklega að TF3DC dró upp nokkur prentuð eintök, sem hann færði
félaginu að gjöf og fékk hann sérstakar þakkir og lófaklapp frá stjórnarmönnum fyrir.
8. Tíðnimál; 4, 6, og 60 metra böndin.
a. Minnisblað og tillögur til stjórnar dags. 8.8.2018.
Formaður, TF3JB, kynnti framlagt minnisblað dags. 8.8.2018 þar sem staða 4 og 6 metrana
er rifjuð upp frá stjórnarfundinum þann 2. maí s.l. og gerð tillaga um næstu skref stjórnar.
Þar kemur m.a. fram hvað er og hefur verið að gerast í tíðnimálum á þessum böndum í
nágrannalöndum okkar. Hann mun fylgjast náið með framvindu mála í því augnamiði að
útbúa erindi til PFS fyrir 4 og 6 metrana. Til athugunar verði, hvort heppilegt sé að sameina
beiðni um útvíkkun 5 MHz bandsins og aukningu aflheimildar þar. Endanleg tillaga verður
lögð fyrir næsta fund stjórnar.
b. IARU Region 1 VHF-UHF-µW Newsletter; 16. júlí 2018.
Formaður, TF3JB, kynnti fréttabréfið. Ástæða þess að því er dreift í stjórn er einkum til
kynningar, en fréttir í bréfinu eru þess efnis, að írskir radíóamatörar hafi fengið heimildir í
nýjum tíðnisviðum, 30-49 MHz (á 5 metrum) og 54-69.9 MHz (á 8 metrum) – auk
útvíkkunar heimildar á 4 metrum, frá 69.9 MHz til 70.5 MHz. Stjórn félagsins mun fylgjast
með þróun mála á þessum vettvangi.
Formaður upplýsti jafnframt, að félagsmenn sem fylgjast vel með þróun tíðnimála hafi þegar
sett sig í samband við hann með ósk um að félagið komi að málinu á þann hátt og á þeim
tíma sem stjórn þykir vænlegt til árangurs. Hann sagðist hafa tjáð jákvætt viðhorf sitt í þeim
efnum.
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9. Tillaga um kaup á búnaði fyrir TF3IRA.
Formaður, TF3JB, lagði fram tillögu um kaup á eftirtöldum aukahlutum fyrir félagsstöðina,
TF3IRA:
2 stk. Diamond GSV-3000 aflgjafa, fyrir IC-7300 og IC-7610.
1 stk. Diamond X-200N VHF/UHF loftnet, fyrir FT-7900E.
1 stk. Icom SP-38 hátalara, fyrir IC-7300.
1 stk. Icom SP-41 hátalara, fyrir IC-7610.
Stjórn ÍRA samþykkir þessa tillögu og felur formanni að annast innkaup. Áætlaður kostnaður
nemur um 131 þúsund krónum með öllum gjöldum.
10. Önnur mál.
a. IARU HF Championship 2018 og TF3HQ.
Formaður, TF3JB, lagði fram samantektarblað með upplýsingum um keppnina 14.-15. júlí
s.l. Að þessu sinni var TF3HQ starfrækt frá heimastöð TF2LL, í Norðtungu í Borgarfirði og
var hann ábyrgðamaður. Erlendir gestir voru þeir Oliver Sweningsen, W6NV, Denny
Sahovic, KX7M og Albert Crespo, F5VHJ og tóku þeir þátt í keppninni þaðan. Einnig var
starfrækt keppniskallmerkið TF2R. Fjöldi sambanda TF3HQ var um 3300 og fjöldi
sambanda TF2R var um 250. Bæði var unnið á SSB og CW. Fram kom einnig, að
keppnisdagbókum TF3HQ hefur verið skilað til QSL stjóra ÍRA.
b. Kallmerkið TF18FWC.
Formaður, TF3JB, skýrði frá því að óskað hafi verið eftir að félagið sækti um kallmerkið
TF18FWC vegna heimsmeistarakeppninnar í knattspyrnu. Það var gert og sótt um
kallmerkið til PFS, það skráð á QRZ og LoTW, auk þess sem útbúin voru sérstök
dagbókareyðublöð til notkunar í félagsstöðinni.
Þrátt fyrir kynningu á heimasíðu, á báðum Facebook síðum og endurteknar kynningar í
félagsaðstöðunni á fimmtudagskvöldum, varð ekki eftirspurn eftir notkun kallmerkisins.
Skemmst er frá því að segja, að aðeins 3 QSO voru skrásett. TF3AO hafði tekið að sér að
láta útbúa sérstök QSL kort fyrir kallmerkið, en það tókst að afturkalla pöntunina í tíma.
Heimild PFS fyrir starfrækslu TF18FWC gilti frá 14.6. til 15.7.2018.
c. DXCC og WAS viðurkenningarskjöl afhent félaginu.
Um er að ræða endurinnrömmun DXCC og WAS viðurkenningarskjala TF3IRA. Formaður
tjáði stjórnarmönnum að innrömmuðu skjölin væru í hans vörslu, en hann hefði gleymt að
taka þau með – og baðst velvirðingar á því. Þau verða afhent á næsta stjórnarfundi.
d. Heimasíða ÍRA.
Formaður, TF3JB, skýrði frá því að hann hafi unnið við uppfærslu á undirsíðum á heimasíðunni síðustu mánuði. Þessi vinna væri allt frá því að endurskrifa allt sem þar hafi verið
áður vistað (þ.e. úrelt efni) til þess að einfaldlega setja inn merki félagsins. Hann lagði fram
lista yfir þær undirsíður (sérsíður) sem hann hefur gert breytinga á hingað til. Hann fór þess á
leit við stjórnarmenn að hika ekki við að koma með ábendingar um það sem mætti betur fara.
e. Setning aðstoðarmanna skv. 9. gr. félagslaga
Formaður, TF3JB, kynnti framlagt minnisblað dags. 8.8.2018. Að loknum stuttum umræðum
var samþykkt að fresta málinu til næsta fundar.
11. Næsti fundur stjórnar.
Samþykkt að boða til næsta fundar stjórnarinnar í 3. viku september eða fyrr ef þörf krefur.
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12. Fundarslit.
Formaður, TF3JB, sleit fundi kl. 21:50.
Georg Magnússon, TF2LL, ritari ÍRA.

ÚR FÉLAGSSTARFINU; STJÓRN ÍRA FUNDAR Í SKELJANESI.

TF3JB formaður ÍRA fyrir enda borðs. Honum á hægri hönd: TF3UA varastjórn, TF3DC varaformaður, TF2LL ritari
og TF3NE meðstjórnarndi. Formanni á vinstri hönd: TF3EK gjaldkeri og TF2LL varastjórn. Ljósmyndir: TF3JON.
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Íslenskir radíóamatörar; starfsárið 2018/19
Fundargerð 5. fundar í stjórn ÍRA haldinn í Skeljanesi 3. október kl. 20:00.

Mættir voru: TF3JB formaður, TF3DC varaformaður, TF3EK gjaldkeri, TF2LL ritari,
TF3UA varamaður og TF2EQ varamaður. TF3JM meðstjórnandi hafði boðað forföll.
1. Fundarsetning og dagskrá.
Formaður, TF3JB, setti fund kl. 20:10 og lagði fram eftirfarandi tillögu að dagskrá sem var
samþykkt samhljóða.
Tillaga að dagskrá:
1. Setning fundar og samþykkt tillögu að dagskrá.
2. Fundargerð 4. fundar frá 8.8.2018 lögð fram.
3. Erindi – innkomin og/eða send frá síðasta stjórnarfundi.
Mótt. 13.8./ Sent 13.8.; afrit af fyrirspurn TF1CB til PFS um heimildir radíóamatöra til uppsetningar loftneta.
Mótt. 16.8./ Sent 16.8.; afrit af samstarfssamningi við Sena um heimasíðu ÍRA til endurnýjunar frá TF3WK.
Mótt. 28.8./ Sent 26.9.; erindi frá IARU R-1 v/CISPR v/draft standard on Wireless Power Transmissions; sent EMC nefnd.
Mótt. 03.9./ Erindi frá IARU R-1 um milliþing IARU Svæðis-1 dagana 27.-28. apríl 2019 í Vín í Austurríki.
Mótt. 04/9./ Sent 04.9.; erindi frá PFS v/umsóknar KC2NPV um tímabundið gestaleyfi.
Mótt. 05.9./ Sent 05.9.; fyrirspurn SMØFUS um aflheimildir hérlendis í ljósi breyttra heimilda 1.11.2018 í SM.
Sent 07.9./ Sent heillaskeyti í nafni stjórnar ÍRA til Kristins Andersen, TF3KX, í tilefni 60 ára afmælis hans.
Sent 09.9./ Mótt. 13.9.; erindi stjórnar til formanns prófnefndar vegna námskeiðs í október-desember n.k.
Sent 09.9./ Fylgiskjal um fyrirkomulag námskeiðs til amatörprófs vorið 2013.
Mótt. 12.9./ Erindi frá IARU R-1 með hvatningu að aðildarfélögin hafi samband við stjórnvöld vegna WRC-19.
Sent 15.9./ Erindi til TF3PW með upplýsingu um stöðuna hvað varðar námskeið í október-desember n.k.
Mótt. 18.9./ Erindi frá IARU R-1 VHF-stjóra vegna óska um upplýsingar um radíóvita í 50 MHz (og ofar).
Mótt. 18.9./ Erindi frá IARU R-1 VHF-stjóra fylgiskjal.
Mótt. 21.9./ Erindi frá IARU R-1 vegna upplýsinga um stöðu IARU og EURAO.
Mótt. 26.9./ Sent 26.9.; erindi frá PFS með tilkynningu um JOTA heimildir 19.-21.10.2018.
Mótt. 29.9./ Erindi frá IARU R-1 Áframhald erindis mótt. 28.8. v/CISPR erindi.
Mótt. 29.9./ Erindi frá IRAU R-1 Áframhald erindis mótt. 28.8. v/CISPR erindis; áframsent til EMC nefndar ÍRA.
Mótt. 1.10./ Erindi frá IARU-R-1; tillaga að nýrri samþykkt um QSL málefni kortastofa aðildarfélaganna.
Mótt. 1.10./ Erindi frá IARU-R-1; yfirlit um stöðuna og næstu skref fram að WRC-19.

4. Skýrsla ritara; öflun tölvupóstfanga í félagatal.
5. Skýrsla gjaldkera; staða innheimtu o.fl.
6. Skýrsla varaformanns; kaup á hlutum til TF3IRA samkvæmt heimild 4. stjórnarfundar.
7. Vetrardagskrá ÍRA, október-desember 2018 (kynning).
8. Námskeið til amatörprófs 12.10.-15.12. n.k.
9. CQ TF, 3. tbl. 2018.
10. Uppfært ávarpsbréf til nýrra félaga og fylgiskjal (kynning).
11. Erindi til PFS; tillögur er varða 50 og 70 MHz.
12. Önnur mál.
a) Niðurfærsla á aflheimildum radíóamatöra í Svíþjóð.
b) DXCC og WAS viðurkenningarskjöl afhent félaginu.
c) Kaup á frekari búnaði fyrir félagsstöðina.
d) Yfirlit yfir verkefni í vinnslu hjá stjórnarmönnum (tímabil: 30.3.-8.8.2018).
e) Reikningur vegna birtingarréttar ljósmynda í 2. tbl. CQ TF 2018.
f) Setning aðstoðarmanna skv. 9. gr. félagslaga.

13. Næsti fundur stjórnar.

2. Fundargerð 4. fundar frá 08.08.2018 lögð fram.
Fundargerð 4. fundar samþykkt.
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3. Erindi – innkomin og/eða send frá síðasta stjórnarfundi.
Formaður, TF3JB, fór yfir og skýrði afgreiðslu inn og útsendra erinda á tímabilinu á milli
stjórnarfunda, frá 8.8. til 3.10.2018. Erindin eru talin upp í tillögu að dagskrá að ofan. Engar
sérstakar athugasemdir voru bókaðar.
4. Skýrsla ritara um öflun tölvupóstfanga í félagatal.
Ritari, TF2LL, skýrði frá því að hann hafi skrifað bréf og póstlagt til þeirra félaga sem ekki
voru skráðir með tölvupóstfang. Samkvæmt stöðu félagatals þann 30. ágúst reyndust það alls
vera 14 félagar. Átta félagar svöruðu, þar af sagði einn sig úr félaginu og einn, TF8RO, lést
skömmu eftir að hafa svarað útsendu bréfi. Eftir er því að fá svör frá fimm félögum. Ritari
mun hafa símasamband við þá félaga sem ekki hafa svarað útsendum bréfum.
5. Skýrsla gjaldkera, staða innheimtu o.fl.
Gjaldkeri TF3EK skýrði frá því að um 1,6 mkr væru í félagssjóði og ennfremur að 2 félagar
af 20 sem skulduðu tvö ár væru búnir að borga. Gjaldkeri tekur að sér að senda út
áminningarbréf til þeirra sem enn skulda 2 ár.
6. Skýrsla varaformanns um kaup á hlutum til TF3IRA skv. heimild 4. stjórnarfundar.
Varaformaður, TF3DC, skýrði frá því að keyptir hafi verið tveir 12 volta aflgjafar, 2
borðhátalarar, annar fyrir IC-7300 stöðina og hinn fyrir IC-7610 stöðina. Ennfremur hafi
verið keypt húsloftnet fyrir VHF/UHF böndin. Áætlaður kostnaður var um 123 þúsund
krónur, en endanlegur kostnaður reyndist vera um 160 þúsund krónur. Mismunur skýrist
einkum af hærri flutningskostnaði og veikingu íslensku krónunnar gagnvart evru.
7. Vetrardagskrá ÍRA, október – desember 2018 (kynning).
Formaður, TF3JB, kynnti og fór yfir framlagða vetrardagskrá félagsins fyrir tímabilið frá 11.
október til 20. desember. Formaður skýrði m.a. frá að almenn jákvæðni ríki á meðal
félagsmanna gagnvart verkefninu og að menn hafi tekið vel í að vera með erindi og
fyrirlestra í félagsaðstöðunni. Prentuðu eintaki af vetraráætluninni í lit var dreift á fundinum
og leist öllum vel á. Vetraráætlunin verður til kynningar í 3. tbl. CQ TF sem kemur út
sunnudaginn 7. október.
TF2EQ spurði hvort tilkynnt sé á Facebook (FB) ef opið hús er í boði á milli hefðbundinnar
opnunar á fimmtudögum. Fram kom í svari formanns, að bæði viðburðir á vetrardagskrá á
fimmtudagskvöldum og um helgar séu auglýstir á heimasíðu og FB-síðum. Sérstakar opnanir
utan auglýstrar vetrardagskrár t.d. á laugardögum eru kynntar á sama hátt. Jafnan er leitast
við að kynna alla viðburði með 4-5 daga fyrirvara og síðan væri minnt á þá á ný deginum
áður.
8. Námskeið til amatörprófs 12.10.-15.12.2018.
Formaður, TF3JB, skýrði frá að einungis tveir hafi skráð sig á fyrirhugað námskeið og því
hafi verið ákveðið að fresta því fram yfir áramót. Fram kom, að hugsanlegar ástæður fyrir
lítilli þátttöku kunni að vera, að undanfarið hafi námskeiðahald verið mjög þétt. Þá hafi það
sýnt sig, að áhugi á námskeiðum félagsins hafi ætíð veri minni seinnipart árs samanborið við
fyrripart árs.
9. CQ TF, 3. tbl. 2018.
Formaður, TF3JB, skýrði frá því að mikil og ánægjuleg umsögn hafi borist frá
félagsmönnum um síðasta tölublað CQ TF sem kom á heimasíðuna 15. júlí. Nýja blaðið, sem
kemur út sunnudaginn 7. október, verður ekki minna að vöxtum en það fyrra sem þó var 50
blaðsíður. Hann sagði ritstjóra búast við því að það yrði líklega nær 60 síðum að stærð. Hann
fór síðan yfir helsta efni sem verður í næsta blaði og sagði það skoðun sína að ekki væri
skynsamlegt að hafa það mikið umfram 50 blaðsíður, þar sem þá yrði erfiðara að hafa einfalt
brot á blaðinu með kjölheftingu.
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10. Uppfært ávarpsbréf til nýrra félaga og fylgiskjal (kynning).
Formaður, TF3JB, lagði fram og kynnti endanlega uppfærslu á Ávarpsbréfi til nýrra félaga.
Það er í meginatriðum kynning á markmiðum félagsins samkvæmt félagslögum,
félagsaðstöðunni í Skeljanesi, CQ TF, netmiðlum og námskeiðum til amatörprófs, auk
annarrar starfsemi. Um er að ræða 4 blaðsíður í heilu broti (án skurðar eða heftingar í kjöl).
Texti er að mestu í tveimur dálkum og ljósmyndir í lit. Þessi nýja uppfærsla er dagsett 1.
október 2018.
Hugmyndin er, að senda Ávarpsbréfið til nýrra félagsmanna í pósti. Að auki, fylgi eintak í
umslaginu af félagslögum, síðasta CQ TF, bæklingurinn „Siðfræði og samskiptasiðir
radíóamatöra“ (sem var þýdd af TF3VS og gefin út af ÍRA árið 2009) og límmiði með merki
félagsins, ætlaður fyrir bílrúður. Fram kom í umræðum að bílrúðumerkin muni vera uppurin
og fékk formaður heimild stjórnarinnar til að láta framleiða nægjanlegt upplag. Jónas
upplýsti að hann hafi síðast látið framleiða bílrúðumerkin árið 2009. Fundarmenn töldu að
líklega hafi þau ekki verið framleidd síðan þá. Fram kom á fundinum, að menn voru ekki
vissir um hvort Siðfræðibæklingurinn væri uppurinn eða til á lager, en það verður athugað.
Bæklingurinn er a.m.k. til á heimasíðu ÍRA.
11. Erindi til PFS; tillögur er varða 50 og 70 MHz.
Fyrir fundinum lágu tillögur frá formanni, TF3JB, að erindum ÍRA til Póst- og
fjarskiptastofnunar með beiðnum um auknar heimildir í 50 og 70 MHz tíðnisviðum.
Stjórnarmönnum leist vel á tillögurnar og var einróma samþykkt að senda þær óbreyttar til
PFS. Erindi um 50 MHz verður sent þann 5. október og erindi um 70 MHz verður sent þann
8. október.
12. Önnur mál.
(a) Niðurfærsla á aflheimildum radíóamatöra í Svíþjóð.
Fram kom í máli formanns, TF3JB, um þetta mál að aflheimildir sænskra radíóamatöra á HF
verði almennt færðar niður í 200W þann 1. nóvember 2018 en hægt væri að sækja um 1 kW;
en fyrir slíkt leyfisbréf þurfi að greiða sérstaklega. Stjórn félagsins mun fylgjast með
framvindu málsins. Fram kom, að lesa má um aflheimildir til Svíanna á heimasíðu SSA.
Undir dagskrárliðnum kom einnig fram sú hugmynd að íslenskir leyfishafar sæki um auknar
aflheimildir í tilgreindum alþjóðlegum keppnum, eða allt að 1500W með þeim rökum að
standa jafnfætis við aðra keppendur.
(b) DXCC og WAS viðurkenningarskjöl afhent félaginu.
Eins og áður hefur komið fram voru þessi viðurkenningarskjöl félagsins orðin upplituð og
ljót og var því leitað til ARRL um útgáfu nýrra. ARRL tók vel í málið, sendi félaginu ný
skjöl, okkur að kostnaðarlausu. Skjölin hafa nú verið sett í ramma á ný og hengd upp í
fjarskiptaherbergi TF3IRA. Staðsetning er á vegg fyrir ofan fjarskiptaborðin og því í skjóli
fyrir sólarljósi. Fram kom, að félagsmenn hafa lýst almennri ánægju með nýja staðsetningu.
(c) Kaup á frekari búnaði fyrir félagsstöðina.
Formaður, TF3JB, lagði til að keypt verði dagbókarforritið Ham Radio Deluxe (HRD) fyrir
félagsstöðina og var það samþykkt á þeim forsendum að það yrði til einföldunar og þæginda
hvað varðar innstillingu á stöð, m.a. við notkun á stafrænum mótunum. Innkaupsverð er
$99.95 og árlegt gjald er $49.95.
Sú hugmynd var rædd, að setja upp 4 elementa Yagi loftnet fyrir 20 metrana í stað núverandi
þriggja banda Fritzel loftnets fyrir 10, 15 og 20 metra. Forsenda þess er, að vegna
sólblettastöðunnar er ljóst að helsta nýtilega bandið næstu 3-5 ár verða 20 metrar. Því sé
heppilegt að hafa loftnet á turninum sem hafi ávinning á því bandi og sé sterkbyggt.
Stjórnarmönnum leist vel á þá hugmynd. Í framhaldi af þessari umræðu tilkynnti ritari,
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TF2LL, að félagsmaður væri tilbúinn til að gefa félaginu (nánast nýtt) 4 elementa Yagi
loftnet fyrir 20 metrana. Stjórn ÍRA ákvað að þiggja þessa gjöf.
Næst var rætt um upplýsingar þess efnis, að núverandi loftnet á turninum „hökti“ við
snúning. Varaformaður, TF3DC og gjaldkeri, TF3EK, munu skoða ástæðu þessa.
Formaður, TF3JB, sagði að félagið hafi árum saman ætíð keypt það næst besta, þ.e. meðal
annars hafi verið keyptir of litlir rótorar til að „spara“. Í ljósi þess, að félagið hafi nú fengið
loftnet í gjöf – líklega að verðmæti yfir 200 þúsund krónur, ætti félagssjóður að hafa efni á
að kaupa nægjanlega stóran rótor sem ekki þyrfti að hafa stanslausar áhyggjur af. Í umræðum
voru menn sammála um að með hliðsjón af verðmætri áðurnefndrar loftnetsgjafar til
félagsins, opnaðist sá möguleiki að kaupa öflugan rótor og eftir nokkrar umræður, var
samþykkt að kaupa rótor af gerðinni Prosistel af gerð PST 61D. Áætlað verð er 160-170
þúsund krónur. Í framhaldi af umræðunni kom fram, að það þyrfti að skoða önnur
loftnetamál félagsstöðvarinnar og var ákveðið að skoða SteppIR BigIR stangarloftnet
félagsins. Varaformaður og gjaldkeri munu gera það. Jafnframt, verði kannað með
uppsetningu endafædds vírloftnets fyrir 80 og 160 metrana.
(d) Yfirlit yfir verkefni í vinnslu hjá stjórnarmönnum (30.3.-8.8.2018).
Verkefni í vinnslu frá stjórnarskiptafundi 20.3.2018.
TF2LL spurði um gamlar myndir úr sögu félagsins.
 TF3JB tók að sér að athuga með myndir á disk í hans vörslu.
 Svar á þessum fundi. Formaður, TF3JB, afhenti ritara disk með myndum úr
félagsstarfinu sem hann átti í vörslu sinni frá fyrri tíð og tók ritari að sér að hafa
samband við TF3WZ, vefsíðustjóra félagsins, um að koma þessum myndum inn á
heimasíðu félagsins.
Verkefni í vinnslu frá stjórnarfundi-1; haldinn 4. apríl 2018.
TF3EK fullyrti að próf og lesefni á námskeiðum ÍRA hafi ekki verið uppfært í samræmi við
HAREC kröfur.
 TF3JB tók að sér að fara yfir það mál.
 Svar á þessum fundi. Formaður, TF3JB, hafði samband við PFS vegna þessa og
skýrði frá því. Munnlegt svar frá fulltrúa stofnunarinnar er þess efnis, að prófin
standist allar þær kröfur sem gerðar eru.
Verkefni í vinnslu frá stjórnarfundi-2; haldinn 2. maí 2018.
TF2EQ spurði um teljara á heimasíðu ÍRA.
 TF3DC tekur að sér að hafa samband við TF3WZ, vefsíðustjóra félagsins.
 Svar á þessum fundi. Málið er í vinnslu.
Verkefni í vinnslu frá stjórnarfundi-3. haldinn 11. júní 2018.
TF3DC spurði um hvort greidd námskeiðsgjöld til félagsins sé forsenda útgáfu leyfisbréfa.
 Svar á þessum fundi. Svo er ekki. Greiðsla námskeiðsgjalda er aðallega fyrir
námsefni sem dreift er til þátttakenda og félagið hefur ekki kostnað af. Þá kom
einnig fram hjá TF3DC vegna fyrirspurnar, að hann hafði ekki komið með
hugmyndir um sérstakt prófgjald.
TF3JB spurði um hugsanlega stofnun upplýsingabanka um möguleg QTH fyrir erlenda
leyfishafa sem ferðast til landsins.
 TF2EQ er tilbúin til að hringja út og kanna málið hjá hótel- og gististöðum.
 Samþykkt að skipa 3 manna nefnd til að skoða málið. TF3DC var skipaður
formaður; nefndin skili fyrir lok september n.k.
 Svar á þessum fundi. Málið er í vinnslu.
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TF2EQ spurði um nýtingu teljara á heimasíðu (framhald fyrirspurnar frá fundi 2 þann
2.5.2018).
 Svar á þessum fundi. Svar TF3DC: Málið er í vinnslu.
TF2EQ spurði um áhrif innleiðingar nýrra persónuverndarregla ESB á starfsemi ÍRA.
 TF2EQ tekur að sér að kanna málið.
 Svar á þessum fundi. Elín hafði samband við Persónuvernd og ekki munu vera
neinar hömlur á birtingu netfanga félaga á heimasíðu ÍRA enda sé upplýst samþykki
félagsmanna fyrir hendi.
Verkefni í vinnslu frá stjórnarfundi-4; haldinn 8. ágúst 2018.
TF2LL spurði um hvort einhverjir félagsmenn á félagskrá hafa ekki skráð tölvupóstföng.
 TF2LL og TF3EK taka að sér að kanna málið.
 Svar á þessum fundi. 14 félagar höfðu ekki skráð tölvupóstföng á félagaskrá.
Undir dagskrárliðnum kvaddi TF2EQ sér hljóðs og tilkynnti að radíóskátar hefðu hug á að fá
afnot af félagsstöðinni á næsta JOTA og JOTI móti sem fram fer 20. október n.k. – og
ennfremur aðstöðu fyrir unga skáta til þess að kynnast radíóinu, setja saman rásir og þess
háttar. Erindinu var vel tekið af stjórnarmönnum og samþykkt að veita skátunum aðgang að
félagsstöðinni og aðstöðu, enda fari viðburðurinn fram undir stjórn TF3VD og TF2EQ.
(e) Reikningur vegna birtingarréttar ljósmynda í 2. tbl. CQ TF 2018.
Formaður, TF3JB, skýrði frá því að keyptur hafi verið birtingaréttur mynda hjá
Ljósmyndasafni Reykjavíkur. Um er að ræða 3 myndir, en vegna misskilnings var talið að
uppgefið verð væri fyrir allar þrjár myndirnar – enda um að ræða myndir teknar af Pétri
Thomsen, TF3PT, heitunum. Í ljós hafi komið, að svo var ekki heldur var uppgefið verð fyrir
birtingarrétt hverrar myndar. Stjórnarmenn voru sammála um að ÍRA greiddi reikninginn frá
safninu. Heildarkostnaður nemur 29.400 krónum.
(f) Setning aðstoðarmanna skv. 9. gr. félagslaga.
Dagskrárlið frestað uns meðstjórnandi, TF3NE, getur setið fund.
13. Næsti fundur stjórnar.
Samþykkt að stefna að næsta fundi stjórnar í fyrstu viku nóvember.
Fundi slitið kl. 23:36. Georg Magnússon TF2LL, ritari ÍRA.

ÚR FÉLAGSTARFINU. Skeljanesi 26. júlí 2018. Frá vinstri: Baldvin Þórarinsson TF3-Ø33,
Sigurður Óskar Óskarsson TF2WIN og Heimir Konráðsson TF1EIN. Ljósmynd: TF3JB.
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Íslenskir radíóamatörar; starfsárið 2018/19
Fundargerð 6. fundar í stjórn ÍRA haldinn í Skeljanesi 13. nóvember kl. 20:00.

Mættir voru: TF3JB formaður, TF3DC varaformaður, TF3EK gjaldkeri, TF2LL ritari,
TF3UA varamaður og TF2EQ varamaður. TF3JM meðstjórnandi hafði boðað forföll.
1. Setning fundar og samþykkt tillögu að dagskrá.
Formaður, TF3JB, setti fund kl. 20:10 og lagði fram eftirfarandi tillögu að dagskrá sem var
samþykkt samhljóða.
Tillaga að dagskrá:
1. Setning fundar og samþykkt tillögu að dagskrá.
2. Fundargerð 5. fundar frá 3.10.2018 lögð fram.
3. Erindi – innkomin og/eða send frá síðasta stjórnarfundi.
Sent 05.10./ Erindi til PFS um auknar heimildir í 50 MHz sviðinu skv. samþykkt stjórnarfundar nr. 5.
Sent 08.10./ Erindi til PFS um auknar heimildir í 70 MHz sviðinu skv. samþykkt stjórnarfundar nr. 5.
Mótt 08.10./ Erindi frá PFS með heimild um rýmra tíðnisvið á 70 MHz.
Sent 09.10./ Erindi til PFS með þökkum fyrir jákvæða afgreiðslu á 70 MHz beiðni.
Send 09.10./ Fréttatilkynning til systurfélaganna og samtaka í IARU Svæði I og víðar með 70 MHz fréttum.
Sent 05.11./ Erindi til PFS með umsókn um úthlutun kallmerkisins TF3YOTA fyrir ÍRA.
Mótt 05.11./ Erindi frá PFS með með heimild til notkunar kallmerkisins TF3OTA fyrir ÍRA.
4. Skýrsla gjaldkera; staða innheimtu o.fl.
5. Skýrsla varaformanns; kaup á búnaði til TF3IRA.
6. CQ TF, 1. tbl. 2019.
7. Vetrardagskrá ÍRA, janúar-maí 2019.
8. Námskeið til amatörprófs febrúar-maí 2019 n.k.
9. Dagsetning aðalfundar 2019.
10. Lagabreytingar á aðalfundi.
11. Önnur mál.
(a) Tölvubúnaður og nettenging í félagsaðstöðunni.
(b) IARU Svæði 1: Desember er YOTA mánuður.
(c) Breytingar í stjórn: Elín Sigurðardóttir, TF2EQ kvödd.
12. Næsti fundur stjórnar: 16.1.2019.
13. Fundarslit.

Fyrir formlegan fund rakti formaður TF3JB það helsta sem fram hafði farið frá síðasta
stjórnarfundi.
2. Fundargerð 5. stjórnarfundar frá 3.10.2018 lögð fram.
Umræður urðu um fundargerðina og töldu stjórnarmenn ekki rétt eftir haft og að einnig
vantaði atriði í fundargerðina. Ritari, TF2LL tók niður athugasemdir og verður fundargerðin
leiðrétt á milli funda og m.a. bætt inn þeim atriðum sem fundarmenn töldu vanta og væri
ábótavant. Ritari mun gera það eins fljótt og tími vinnst til.
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3. Erindi – innkomin og/eða send frá síðasta stjórnarfundi.
Formaður, TF3JB, fór yfir og skýrði afgreiðslu inn- og útsendra erinda. Í máli formanns,
TF3JB kom m.a. fram, að á Íslandi væru þegar komnar 70 Icom IC-7300 stöðvar sem allar
hefðu m.a. 70 MHz sviðið, þannig að í ljósi fjöldans og aukinna heimilda í sviðinu væru
góðar líkur á aukinni notkun 4 metra bandsins framundan.
4. Skýrsla gjaldkera; staða innheimtu ofl.
Gjaldkeri, TF3EK, skýrði frá því, að nærri 20 félagar skulduðu enn 2 ár og að 30 skulduðu 1
ár af félagsgjöldum.
5. Skýrsla varaformanns TF3DC, kaup á hlutum til TF3IRA.
Varaformaður, TF3DC, skýrði frá því að endanlegt verð á nýjum Pro.Sis.Tel. rótor af
gerðinni PST-61 hafi verið um 216.000 krónur.
6. CQ TF, 1. tbl. 2019.
Formaður, TF3JB, skýrði frá því að undirbúningur útgáfu 1. tbl. CQ TF 2019 gangi vel.
Ritstjóra hafi þegar borist efni í blaðið, þátt fyrir að ekki verði formlega auglýst eftir því fyrr
en í janúar n.k. Elín, TF2EQ, spurði um lengd efnis, þ.e. hvort hámarksstærð sé á innsendum
greinum. Formaður sagði svo ekki vera, en hinnsvegar leiðbeini ritstjóri félagsmönnum með
texta og myndir, þ.m.t. hvað varðar lágmarksupplausn.
7. Vetrardagskrá ÍRA, janúar-maí 2019.
Formaður, TF3JB, fór yfir efnisramma og fjölda fimmtudaga í boði á vetrardagskrá
framundan. Hann hvatti stjórnarmenn að koma með hugmyndir að efni og um fyrirlesara.
8. Námskeið til amatörprófs febrúar-maí 2019.
Formaður kynnti tillögu sína þess efnis, að næsta námskeið félagsins til amatörprófs verði
haldið í HR á tímabilinu 12. febrúar til 11. maí. Jón Björnsson, TF3PW, umsjónarmaður
námskeiða félagsins hefur verið upplýstur um málið og er reiðubúinn til að annast verkefnið.
Formaður mun annast samskipti við prófnefnd og PFS. Tillagan einróma samþykkt.
9. Dagsetning aðalfundar 2019.
Formaður, TF3JB, gerði að tillögu sinni að aðalfundur ÍRA verði haldinn laugardaginn 16.
febrúar n.k. Umræða varð um hugsanlegan fundarstað og var formanni falið að kanna
kostnað og hvort hægt væri að fá sal undir fundinn t.d. á Hótel Sögu. Elín, TF2EQ, spurði
hvort hægt væri að taka fundinn upp eða senda út og sáu stjórnarmenn engin tormerki á því,
sbr. ákvæði í 16. gr. félagslaga þess efnis.
10. Lagabreytingar á aðalfundi.
Samkvæmt ákvæði í 29. gr. félagslaga, þurfa tillögur til lagabreytinga að berast stjórn
félagsins fyrir 15 janúar.
11. Önnur mál.
(a) Tölvutenging og nettenging í félagsaðstöðunni.
Elín, TF2EQ, skýrði frá því að núverandi nettenging félagsins sé hagkvæmasti kosturinn sem
í boði sé. Jón Ingvar Óskarsson, TF1JI, kom í félagsaðstöðuna og gerði mælingar á nethraða
og reyndist hann innan marka. Ekki er greitt línugjald eða önnur gjöld. Fram kom sú
hugmynd, að bæta megi úr styrkleika á þráðlausu innanhússneti. Ritari, TF2LL, spurði hvort
nettengingin væri nægilega öflug til að fjarstýra félagsstöðinni og mun svo vera.
(b) IARU Svæði 1: Desember er YOTA mánuður.
Formaður, TF3JB, tilkynnti að sótt hefði verið um og fengin úthlutun hjá Póst- og
fjarskiptastofnun á kallmerkinu TF3YOTA. Viðskeytið gefur til kynna þátttöku ÍRA í
verkefni IARU Svæðis 1: „Youngsters On The Air, YOTA“. Formaður gat þess, að
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samkvæmt Lisu Leenders, PA2LS, ungmennafulltrúa IARU Svæðis 1 og YOTA
stuðningsaðila, verður verkefnið rekið í desembermánuði ár hvert og er hugsað til að auka
áhuga ungs fólks á amatör radíói. Kallmerki með viðskeytið YOTA verða því áberandi í
loftinu í desembermánuði ár hvert, en 2018 er fyrsta árið sem það fer af stað. Flest landsfélög
radíóamatöra í IARU Svæði 1 eru þátttakendur í verkefninu.
Elín Sigurðardóttir, TF2EQ er frumkvöðull að þátttöku ÍRA og er tilnefnd YOTA
verkefnisstjóri ÍRA. Þetta verður síðasta verkefnið sem hún tekur að sér fyrir hönd félagsins
áður en hún flytur brott af landinu. Aðstoðarverkefnisstjóri ÍRA YOTA verkefnisins er
tilnefndur Árni Freyr Rúnarsson, TF8RN, sem mun þannig taka við verkefninu um áramót.
Elín, TF2EQ, skýrði frá því að hún og Árni Freyr, TF8RN, hafi áhuga á að fá að nýta
félagsstöðina og aðstöðuna í Skeljanesi þann 1. desember n.k. með kallmerkinu TF3YOTA.
Áætlað er að 15 krakkar muni taka þátt í viðburðinum. Elín, TF2EQ, mun taka að sér í
samráði við TF3MH að útbúa QSL kort fyrir TF3YOTA. TF3MH mun einnig setja
kallmerkið TF3YOTA inn á QRZ og LoTW. Stjórnarmönnum leist vel á framtakið og fagna
áhuga og elju skátanna að uppfræða ungdóminn. Skipan þeirra TF2EQ og TF8RN í
verkefnisstjórn YOTA samþykkt samhljóða.
(c) Breytingar í stjórn; Elín Sigurðardóttir, TF2EQ kvödd.
Fyrir liggur að Elín mun hætta sem varamaður í stjórn ÍRA um næstu áramót vegna
búferlafluttninga erlendis. Formaður, TF3JB, þakkaði Elínu fyrir hönd stjórn ÍRA, vel unnin
störf í þágu félagsins og færði henni kort og blómvönd. Að sögn formanns, TF3JB, mun
Elín Sigurðardóttir, TF2EQ, að öllum líkindum vera fyrsta konan sem situr í stjórn ÍRA frá
stofnun félagsins fyrir 72 árum. Elín þakkaði fyrir sig og færði félaginu forláta plöntu í
postulínspotti að gjöf. Formaður tók við plöntunni fyrir hönd félagsins. Sú kvöð fylgir, að
stjórn og félagsmenn hlúi vel að plöntunni um alla framtíð.
12. Næsti fundur stjórnar.
Samþykkt að næsti fundur stjórnar, sem jafnframt verður sá síðasti á starfsárinu, verði
haldinn miðvikudaginn 16. janúar 2019.
13. Fundarslit.
Formaður, TF3JB, sleit fundi kl. 21:30.
Georg Magnússon
TF2LL Ritari ÍRA.

ÚR FÉLAGSSTARFINU.

Jón Björnsson TF3PW,
umsjónarmaður námskeiða ÍRA
efndi til loftnetatilrauna við félagsaðstöðuna
í Skeljanesi laugardaginn 12. maí 2018.
Á myndinni má sjá
Ólaf Örn Ólafsson TF1OL og
Þórð Adolfsson TF3DT prófa
ICOM IC-7300 stöð
TF3PW. Ljósmynd:
Wilhelm Sigurðsson TF3AWS.
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Íslenskir radíóamatörar; starfsárið 2018/19
Fundargerð 7. fundar í stjórn ÍRA haldinn í Skeljanesi 16. janúar 2019 kl. 20:00.

Mættir voru: TF3JB formaður, TF3DC varaformaður, TF3EK gjaldkeri, TF2LL ritari,
TF3UA varamaður. TF3JM meðstjórnandi boðaði forföll og TF2EQ er flutt erlendis.
1. Fundarsetning og dagskrá.
Formaður, TF3JB, setti fund kl. 20:15 og lagði fram eftirfarandi tillögu að dagskrá sem var
samþykkt samhljóða.
1. Setning fundar og samþykkt tillögu að dagskrá.
2. Fundargerð 6. fundar frá 13.11.2018 lögð fram.
3. Erindi – innkomin og/eða send frá síðasta stjórnarfundi:
3. desember 2018 / Erindi IARU vegna framboðs VE6SH í embætti formanns og LA2RR í embætti varaformanns til 5 ára.
2. janúar 2019 / Úthlutun PFS á kallmerkinu TF3IMD til rekstrar sameiginlegrar stöðvar; TF3VS ábyrgðarmaður.

4. Gjaldkeri leggur fram drög að ársreikningi félagssjóðs.
5. Fundarboð aðalfundar 2019; sbr. 17. gr. félagslaga.
6. Dagskrá aðalfundar; sbr. 19. gr. félagslaga.
7. Innkomnar tillögur til lagabreytinga; sbr. 29. gr. félagslaga.
8. Námskeið til amatörprófs febrúar-maí 2019.
9. Vetrardagskrá ÍRA janúar-maí 2019.
10. CQ TF, 1. tbl. 2019.
11. Önnur mál.
a) DXCC Digital viðurkenningarskjal TF3IRA barst 10. janúar.
b) Tillaga um skipan TF2EQ í embætti ÍRA Youth Condinator.
c) Erindi IARU dags. 3.12.2018; tillaga um stuðning ÍRA við endurkjör VE6SH og LA2RR.
d) „Próf fyrir radíóáhugamenn og Prófnefnd ÍRA“ erindi TF3EK dags. 13.11.2018.
e) „Staða í loftnetamálum félagsins“; TF3EK óskar umfjöllunar í stjórn.
f) Síðasti stjórnarfundur starfsársins 2018/19; þakkarávarp formanns, TF3JB.
12. Fundarslit.

2. Fundargerð 6. fundar frá 13.11.2018 lögð fram.
Fundargerðin samþykkt samhljóða.
3.a Erindi frá IARU varðandi framboð VE6SH og LA2RR.
Stjórn ÍRA samþykkir að styðja báða til áframhaldandi starfa.
3.b Úthlutun á kallmerkinu TF3IMD.
Samþykkt samhljóða.
4. Gjaldkeri leggur fram drög að ársreikningi félagssjóðs.
Gjaldkeri, TF3EK, fór yfir helstu stærðir í ársreikningi 2018. Fram kom, að hann á eftir að
stilla reikninginn af og mun í framhaldi hafa samband við aðalfundarkjörna skoðunarmenn.
Einar skýrði frá því að hann yrði erlendis þegar aðalfundur verður haldinn. Formaður,
TF3JB, lagði til að varaformaður, TF3DC, taki að sér að flytja ársreikninginn í hans stað á
aðalfundinum. Tillagan var samþykkt samhljóða.
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5. Fundarboð aðalfundar 2019.
Formaður, TF3JB, skýrði frá því að 1. tbl. CQ TF komi út á heimasíðu félagsins 25. janúar
n.k. og verður fundarboð aðalfundar birt í því. Jafnframt verður sendur tölvupóstur til félaga
sem eru með skráð tölvupóstfang í félagaskrá. Ritari, TF2LL, mun annast útsendingu
fundarboðs í pósti til þeirra félaga sem ekki hafa skráðan tölvupóst hjá félaginu.
Formaður skýrði jafnframt frá því að fundarsalur á Hótel Sögu sé tilbúinn til afnota fyrir
fundinn, félaginu að kostnaðarlausu, en greiða þarf fyrir kaffiveitingar 650 krónur á mann.
6. Dagskrá aðalfundar.
Formaður, TF3JB, skýrði frá því að dagskrá aðalfundar yrði hefðbundin samkvæmt 19. grein
félagslaga.
7. Innkomnar tillögur til lagabreytinga.
Formaður, TF3JB, skýrði frá því að engar tillögur til lagabreytinga hafi borist að þessu sinni.
8. Námskeið til amatörprófs í febrúar-maí 2019.
Formaður, TF3JB, skýrði frá því að auglýst hafi verið námskeið til amatörprófs þann 6.
janúar s.l. í samráði við prófnefnd og umsjónamann námskeiða. Námskeiðið er auglýst á
tímabilinu febrúar-maí á heimasíðu, Facebook síðum, hjá háskólunum í Reykjavík, 4X4
ferðaklúbbnum og víðar. Frestur til skráningar er til 20. janúar en reiknað er með að hann
verði framlengdur til 31. janúar. Fram kom, að 4 hafi þegar sótt um og tilkynnt sig.
9. Vetrardagskrá ÍRA febrúar-maí 2019.
Formaður, TF3JB, kynnti framlagða vetrardagskrá fyrir tímabilið febrúar-maí n.k. Alls verða
10 erindi í boði líkt og var fyrir áramót, laugardags- og sunnudagsopnanir og myndakvöld.
Hraðnámskeiðið „Fyrstu skrefin; farið í loftið með leiðbeinanda“ verður endurtekið.
Nýjungar nú eru myndakvöld og smíðanámskeið. Auglýstir viðburðir eru alls 16 talsins, en
til viðbótar þeim fjölda bætast við laugardagsviðburðir sem eru auglýstir sérstaklega hverju
sinni og seinna hraðnámskeiðið „Fyrstu skrefin...“ sem verður í boði eftir páska.
10. CQ TF, 1. tbl. 2019.
Formaður, TF3JB, skýrði frá að samkvæmt upplýsingum frá ritstjóra gangi efnissöfnun vel
og í raun svo vel að eitthvað af efni þurfi að geyma til næsta blaðs, eigi blaðið ekki að fara
yfir þann fjölda blaðsíðna sem mestur má vera miðað við að hægt sé að hefta blaðið í kjöl.
Nokkrar umræður urðu um CQ TF og sagði TF3UA m.a., að stafræn útgáfa CQ TF mætti
ekki gjalda þess að prentuð útgáfa tæki yfir þar sem blaðið ætti að koma út í stafrænni
útgáfu. TF3JB sagðist í aðalatriðum vera sammála og sagðist ekki hafa ætlað að gera of
mikið úr væntanlegri stærð næsta tölublaðs. Hann hafi langað til að vekja athygli á að það
væri alltaf góð staða hjá ritstjóranum að eiga efni á lager til seinni tíma.
Fram kom upp sú hugmynd að félagar gætu óskað eftir að fá prentað blað gegn greiðslu. Þá
kom einnig fram að þau tölublað sem hafa verið lögð fram í félagsaðstöðunni hafa horfið
jafnhraðan og af því megi leiða líkur að eftirspurn sé eftir blaðinu á prentuðu formi.
Ritari, TF2LL nefndi að hugsanlegt væri að bjóða félögum að hafa samband við prentsmiðju
og óska eftir að fá blaðið prentað og sent gegn greiðslu. Umræður urðu um aukna umsýslu ef
félagið myndi standa sjálft að prentun. Flestir ættu að geta prentað blaðið út sjálfir í eigin
prentara, en TF3UA kýs eindregið að hafa og fá blaðið á rafrænu formi.
11. Önnur mál.
(a) DXCC Digital viðurkenningarskjal TF3IRA barst 10. janúar.
Viðurkenningarskjalið barst félaginu í pósti 10. janúar og var því fagnað af stjórnarmönnum.
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(b) Tillaga um skipan TF2EQ í embætti ungmennafulltrúa ÍRA.
Eindregin samstaða stjórnar var um skipan Elínar Sigurðardóttur, TF2EQ til embættis
ungmennafulltrúa ÍRA; „ÍRA Youth Condiator“.
(c) Erindi IARU dags. 3.12.2018; tillaga um stuðning við endurkjör VE6SH og LA2RR.
Stuðningur við endurkjör þeirra VE6SH og LA2RR samþykktur samhljóða.
(d) „Próf fyrir radíóáhugamenn og Prófnefnd ÍRA“ erindi TF3EK dags. 13.11.2018.
Gjaldkeri, TF3EK, sendi erindi á stjórnarmenn 13. nóvember 2018 í tölvupósti varðandi
prófnefnd ÍRA. Stjórn ÍRA tók erindi TF3EK til umfjöllunar undir dagskrárliðnum og var
samþykkt að vísa því til næstu stjórnar félagsins sem forgangsmáli.
(e) „Staða í loftnetamálum félagsins“; TF3EK óskar umfjöllunar í stjórn.
Gjaldkeri, TF3EK, óskaði eftir umfjöllun um loftnetamál félagsins. Hann sagðist ósáttur við
framgang mála hvað varðar nýtt loftnet og turn sem félaginu var gefinn. Eftir nokkrar
umræður var sæst á að upp verði sett spil og blakkarbúnaður sem myndi auðvelda fellingu
nýja turnsins, líkt og hafi verið með gamla turninn.
(f) Síðasti stjórnarfundur starfsársins 2018/19; þakkarávarp formanns, TF3JB.
Síðasta atriði á dagskrá fundarins var þakkarávarp formanns, TF3JB. Jónas sagðist
sérstaklega vilja þakka stjórnarmönnum – hverjum og einum frábært samstarf og ánægjulega persónulega viðkynningu í öllum samskiptum er varða málefni félagsins.
Fundi slitið kl 22:55. Georg Magnússon, TF2LL, ritari ÍRA.

ÚR FÉLAGSSTARFINU.

Skeljanesi 8. nóvember 2018. Þegar myndin var tekin ræddu menn loftnet og fæðilínur. Frá vinstri Sæmundur Þorsteinsson
TF3UA, Jónas Bjarnason TF3JB og Bjarni Sverrisson TF3GB. Í ljós kom, að Sæmundur þekkti að sjálfsögðu vel til hinnar einu
og sönnu “Antennenbuch” eftir Karl Rothammel DM2ABK, sem er ein af uppáhalds loftnetabókum Bjarna. Líklega er hann
annar af aðeins tveimur leyfishöfum sem eiga bókina hér á landi, en hinn er Kristján Benediktsson TF3KB. Ljósmynd: Óskar
Sverrisson TF3DC.
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Viðauki-B
Yfirlit yfir tilgreind skjöl
og annað sértækt efni
sem vísað er til í skýrslunni

Efni

Dagsetning

Blaðsíða

Starfsáætlun stjórnar ÍRA fyrir starfsárið 2018/2019

2.5.2018

124

Fréttatilkynning ÍRA vegna 70 MHz heimildar

9.10.2018
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Ávarpsbréf til nýrra félagsmanna

3.10.2018
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Vetrardagskrá 2018/19; fyrri hluti 2018

7.10.2018
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Vetrardagskrá 2018/19; síðari hluti 2019

25.1.2019
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Borgarskjalasafn Reykjavíkur, einkaskjalasafn nr. 151

3.5.2019

133

123

Starfsáætlun stjórnar ÍRA 2018/19
Á fundi í stjórn ÍRA þann 2. maí 2018 var samþykkt starfsáætlun fyrir starfsárið 2018/19.
Það er í samræmi við ákvæði í 9. gr. laga félagsins, en þar segir m.a. að varaformaður sinni
starfsáætlun og framkvæmd hennar. Áætlunin er eftirfarandi:
1. Rekstur.
Stjórn félagsins mun halda stjórnarfundi samkvæmt áætlun sem samþykkt var á fyrsta fundi
stjórnar, þ.e. um það bil mánaðarlega og birta fundargerðir á heimasíðunni, á
tilkynningatöflu í fjarskiptaherbergi og í CQ TF. Samþykkt að hefja útgáfu félagsblaðsins
CQ TF á ný, en það hefur ekki komið út síðustu fimm ár.
2. Samskipti.
Jákvæð og uppbyggileg
samskipti við aðila í
nærumhverfinu sem og
í fjærumhverfinu eru
ÍRA nauðsynleg. Miðað er við að einn
stjórnarmaður í það
minnsta verði ætíð til
staðar í félagsaðstöðunni í Skeljanesi til að
auðvelda félagsmönnum
samskipti
við
stjórn. Lögð verður
áhersla á fagleg og
jákvæð samskipti við
Póst- og fjarskiptastofnun. M.a. verði
stefnt
að
árlegum
samráðsfundum á milli
aðila. Einnig við IARU Ljósmynd úr sal í félagsaðstöðu í Skeljanesi sumarið 2018 eftir gagngera tiltekt og nýja
uppröðun tímarita í eign félagins. Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF3JB.
og NRAU.
3. Félagsaðstaðan.
Félagsaðstaðan og rekstur hennar er þungamiðjan í starfi félagsins, þ.e. samkomusalur,
fjarskiptaherbergi, kortastofa og (vísir að) smíðaaðstöðu ásamt geymsluherbergi í kjallara.
Almenn opnunarkvöld eru á fimmtudögum frá kl. 20 en til greina kemur að staðið verði fyrir
viðburðum á öðrum tímum sem þá verða auglýstir sérstaklega. Áfram verður lögð áhersla á
gott samstarf við aðra sem hafa aðstöðu í húsinu.
4. Félagsstöðin TF3IRA.
Markmiðið hefur verið að félagsstöðin sé þannig búin að hún geti svarað þörfum félagsins
með að hægt sé að stunda fjarskipti á sem flestum tíðnisviðum radíóamatöra og
útgeislunartegundum. Lengi má vinna að endurbótum og viðhaldi en einnig þarf að huga að
skipulagi, flækjustigi við notkun og aðgengi. Stuðlað verður að þátttöku í helstu alþjóðlegum
keppnum og leikum og að félagsstöðin sé opin og virk á opnunarkvöldum félagsaðstöðunnar.
Stefnumótun um málefni stöðvarinnar er nauðsynleg og verður til vinnslu.
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5. Vetrardagskrá 2018/19.
Fyrri hluti vetrardagskrár verður í boði í október/desember 2018 (til kynningar í 3. tbl. CQ
TF 2018) og síðari hluti í febrúar/maí 2019 (til kynningar í 1. tbl. CQ TF 2019). Viðburðir
verða síðan jafnóðum til kynningar á heimasíðu félagsins og öðrum miðlum (á vettvangi
áhugamálsins). Athugað verði með viðburði í boði um helgar um sértæk málefni.
6. Miðlar.
Útgáfa CQ TF verður endurvakin á stafrænu formi á heimasíðu félagsins og miðað við að
gefin verði út fjögur blöð á starfsárinu. Heimasíðan og samfélagsmiðlar verða áfram nýttir til
upplýsingamiðlunar og samskipta við félagsmenn. Ennfremur verður nýr Póstlisti ÍRA,
irapostur@groups.io opinn til samskipta fyrir félaga.

Mynd úr fundarsal í Skeljanesi þegar tiltekt var endanlega lokið 6. desember 2018. Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF3JB.

7. Námskeið.
Námskeiðahald til amatörprófs hefur ávallt tilheyrt kjarnastarfsemi félagsins og mun svo
verða áfram í góðri samvinnu við prófnefnd félagsins, umsjónarmann námskeiða, og Póstog fjarskiptastofnun. Næsta námskeið er fyrirhugað haustið 2018. Móta þarf stefnu um
námskeiðahald, þ.m.t. uppfærslu námsefnis svo og um helstu markhópa þegar auglýst eru
námskeið á vegum félagsins.
8. Endurvarpar / stafvarpar / radíóvitar.
ÍRA mun áfram styðja uppbyggingu og viðhald endurvarpa í samráði við VHF stjóra
félagsins og vaxandi hóp félagsmanna með áhuga á því sviði. Stafvarpi félagsins verður
settur í gang í Skeljanesi og aðkoma félagsins að radíóvitum TF3ML verður til skoðunar.
9. Tíðnimál og og önnur réttindi radíóamatöra.
Stjórn ÍRA mun huga að núverandi réttindum okkar og verndun þeirra, auk þess að sækja um
rýmri tíðnisvið og aukið afl í góðri samvinnu við stjórnvöld. Helstu markmið eru rýmri
tíðniheimildir á 70 MHz og aukið afl á 50 MHz til samræmis við nágrannalönd.
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ÍSLENSKIR RADÍÓAMATÖRAR (ÍRA) / ICELANDIC RADIO AMATEURS

P.O. Box 1058
121 Reykjavík
Iceland
www.ira.is

NEWS RELEASE DATED OCTOBER 9, 2018
The national association of Icelandic Radio Amateurs, ÍRA, is pleased to announce that as of
October 9, 2018 access to the 70 MHz band has been extended to 70.250 MHz. Also,
instead of one year, applicants are now granted a two year license.
Frequency privileges, when first granted on February 19, 2010 were 70.000-70.200 MHz.
This new frequency extension means that Icelandic radio amateurs can now make full use
of the international calling frequency 70.200 MHz.
Access is still granted on secondary basis. Maximum bandwidth is 16 kHz and power limit is
100W. Licensees need to apply to the PTA for a special license. The experimental license on
4 meters is open to both “N” and “G” license holders.
In closing I am pleased to inform that the new beacon TF1VHF on 70.057 MHz (QRV as of
May 12, 2018) is working great.
Confirming the above, I remain.
Respectfully yours,
Jónas Bjarnason, TF3JB,
President of ÍRA.

E-mail address:
jonas.bjarnason.hag@gmail.com
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Íslenskir radíóamatörar, ÍRA

Félagsaðstaða ÍRA er í þessu húsi við Skeljanes í Reykjavík. Ljósmynd: Vilhjálmur Í. Sigurjónsson, TF3VS.

Ágæti nýi félagsmaður!
Velkomin(n) í félagið Íslenskir radíóamatörar, ÍRA. Við þetta tækifæri viljum við vekja
athygli á markmiðum félagsins og þáttum í félagsstarfinu sem félagsmönnum standa til boða.
Markmið félagsins eru skilgreind í 3. gr. félagslaga:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Gæta hagsmuna radíóamatöra í hvívetna.
Efla kynningu og samstarf meðal radíóamatöra innanlands og utan.
Stuðla að færni félagsmanna og góðum venjum í radíóviðskiptum.
Hvetja til viðbúnaðar sem mætti gagnast í neyðarfjarskiptum.
Efla amatörradíó sem leið til sjálfsþjálfunar á tæknisviðinu.
Hvetja til tæknilegra og vísindalegra rannsókna og uppgötvana á sviði radíófjarskipta.
Örva radíóíþróttir meðal radíóamatöra.
Þróa amatörradíóþjónustuna sem verðmæta þjóðarauðlind.
Stuðla að öflugri æskulýðsstarfsemi og kynningu á amatörradíói á meðal ungs fólks.

Þetta eru í sjálfu sér háleit markmið en lýsa í reynd vel kjarnanum í starfsemi félagsins í þá
rúmlega sjö áratugi sem það hefur starfað, en ÍRA var stofnað 14. ágúst 1946.
Starfsemin miðast við að unnið sé að þessum markmiðum og má m.a. sjá þess merki í nýjum
verkefnum sem félagið ræðst í hverju sinni, en í heildina séð er rekstur félagsins í föstum
skorðum. Í textanum hér á eftir viljum við vekja athygli á nokkrum þáttum í félagsstarfinu
sem félagsmönnum standa til boða. Það er von stjórnar félagsins, að þú sem nýr félagsmaður,
komir til með að nýta þér þessa þætti og taka þátt í starfinu.
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FÉLAGSAÐSTAÐAN
Félagsaðstaða ÍRA er við Skeljanes í
Reykjavík. Þar er opið hús alla fimmtudaga kl. 20-22. Yfir vetrartímann er
stundum opið um helgar, en það er þá
auglýst í hvert skipti á heimasíðu og/eða
á Facbook. Félagsaðstaðan býður upp á
setustofu á neðri hæð, fjarskiptaherbergi
á efri hæð ásamt herbergi fyrir kortastofu
ÍRA og vísi að smíðaaðstöðu. Í setustofu
hittast félagsmenn (og gestir) og ræða
áhugamálið, gjarnan yfir kaffibolla. Þar
liggja m.a. frammi nýjustu tímarit frá 10
landsfélögum radíóamatöra í heiminum.

Mynd úr sal í Skeljanesi.

Setustofan er einnig nýtt fyrir erindisflutning, almenna fundi og myndakvöld.
Á vetrardagskrá (október-desember og
febrúar-maí) eru a.m.k. í boði erindi í
hverjum mánuði sem varða mismunandi
þætti áhugamálsins.

Vinsælt er að setjast við fundarborðið með kaffi og ræða málin.

Í fjarskiptaherbergi á 2. hæð geta leyfishafar stundað fjarskipti frá félagsstöðinni TF3IRA eða hlustað á amatörböndin. Stöðin er ágætlega búin tækjum og
loftnetum til fjarskipta í tíðnisviðum
radíóamatöra í stuttbylgjusviðinu (1.8-30
MHz) á morsi, tali, FT8 og fleiri stafrænum tegundum. Þegar félagsstöðin er
starfrækt í alþjóðlegum keppnum radíóamatöra er notað kallmerkið TF3W.
QSL stofa félagsins hefur einnig aðstöðu
á efri hæð. Hún deilir herbergi með vísi
að smíðaaðstöðu og bókahillum fyrir
handbækur. Stofan annast móttöku og
sendingu QSL korta félagsmanna og er
rekin í samstarfi við önnur landsfélög
radíóamatöra um allan heim. Félagsmenn fá úthlutað og merkt sér hólf með
kallmerki (eða hlustmerki), fyrir innkomin kort.

CQ TF, MIÐLAR OG NÁMSKEIÐ
ÍRA gefur út félagsblað, CQ TF, fjórum
sinnum á ári. Blaðið veitir innsýn í starf
félagsins og starfsemi radíóamatöra hér á
landi. Hvert blað er á bilinu 40-50
blaðsíður að stærð. Það kemur út á
stafrænu formi á heimasíðu og er prentað
í takmörkuðu upplagi. CQ TF er mikilErlend tímarit sem félaginu berast eru auðkennd og aðgengileg í vægur tengiliður við félagsmenn og
þessum hilluskápum í sal á 1. hæð.
flytur fréttir og sérhæfðar greinar.
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Félagið heldur úti heimasíðu á netinu,
www.ira.is Þar birtast fréttir og
tilkynningar til félagsmanna. Á heimasíðu er einnig vistað áhugavert efni á
undirsíðum sem tengist áhugamálinu. Þá
stendur félagið að rekstri síðunnar
Íslenskir radíóamatörar á Facebook og
heldur úti irapostur@groups.io póstlistanum netinu.
ÍRA stendur fyrir námskeiðahaldi til
amatörprófs og eru námskeið yfirleitt í
boði vor og haust. Námskeiðin standa Félagsstöðin TF3IRA hefur aðstöðu á 2. hæð í Skeljanesi.
yfir í 8 vikur og fer kennsla fram tvö
kvöld í viku. Námskeiðunum lýkur með
prófi sem haldið er á vegum Póst- og
fjarskiptastofnunar. Kröfur um morskunnáttu voru felldar úr reglugerð um
starfsemi radíóamatöra árið 2004.
ÖNNUR STARFSEMI
Félagið stendur árlega fyrir söludegi
notaðra tækja sem tengjast áhugamálinu.
Þessi dagur er yfirleitt haldinn snemma
vors, um helgi. Þá gefst félagsmönnum
kostur á að mæta í félagsaðstöðuna og
bjóða til sölu íhluti, tæki og/eða búnað QSL stofa ÍRA hefur aðsetur á 2. hæð ásamt annarri starfsemi.
sem þeir vilja selja og/eða losna við.
ÍRA stendur árlega fyrir nokkrum fjarskiptaviðburðum. Um er að ræða Páskaleika (í apríl),
VHF/UHF leika (í júlí) og TF útileika um verslunarmannahelgina. Þessir viðburðir eru til

Námskeið ÍRA til amatörprófs fara fram í Háskólanum í Reykjavík.

Myndin er af 1. tölublaði CQ TF 2018.

Námskeið ÍRA til amatörprófs eru að jafnaði haldin vor og haust.

að hvetja til sambanda við aðra leyfishafa innanlands. Félagið styður jafnframt þátttöku
félagsmanna í Alþjóðlegu vita- og vitaskipahelginni sem árlega er haldin í ágústmánuði. Við
það tækifæri fara félagsmenn með tæki og búnað og setja upp í tilteknum vita (eða á lóð
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hans) og hafa sambönd við aðra radíóamatöra sem staðsettir eru í vitum
(eða
vitaskipum)
um allan heim.
FJARSKIPTIN
Leyfishöfum stendur til boða að nota
endurvarpsstöðvar
sem reknar eru á
amatörböndunum.
Á VHF: TF1RPB
(Bláfjöll), TF1RPE
(Búrfell), TF2RPJ
(Mýrar), TF3RPA
(Skálafell)
og
TF5RPD
(Vaðla- TF útileikarnir 2018. Elín Sigurðardóttir, TF2EQ, er við hljóðnemann á félagsstöðinni TF3IRA.
heiði). Á UHF:
TF1RPB og TF2RPJ.
Nýir radíóvitar (TF1VHF) voru settir upp á
Mýrum í Borgarfjarðarsýslu þann 12. maí
2018. Þeir senda út á tíðnunum 50.457 MHz
og 70.057 MHz. Innanlandstíðnir (hlusttíðnir)
radíó-amatöra hér á landi eru 3637 kHz á 80
metrum, 145.500 MHz á VHF og 433.500 á
UHF. Utanlandstíðni fyrir sambönd við
íslenska leyfishafa sem eru staddir erlendis er
14.330 MHz.
AÐ LOKUM
Ég vil að lokum vekja athygli á mikilvægi
ÍRA sem landsfélags. Félagið er hagsmunafélag íslenskra radíóamatöra og kemur fram
sem fulltrúi leyfishafa gagnvart stjórnvöldum
og hefur umsagnarrétt um málefni þeirra
samkvæmt reglugerð.
Félagið er aðili að IARU, alþjóðasamtökum Unnið við endurvarpa félagsins TF1RPE á Búrfelli.
landsfélaga radíóamatörfélaga og aðili að Guðmundur Sigurðsson TF3GS gengur frá nýju loftneti.
deild samtakanna fyrir okkar heimshluta, auk
aðildar að NRAU, samtökum landsfélaga radíóamatörfélaga á Norðurlöndunum.
Það er von mín að þú munir taka virkan þátt í starfi félagsins á þann hátt sem þér hentar best.
Komi upp spurningar sem varða félagið, starfsemi þess eða áhugamálið er undirritaður og
aðrir í stjórn ÍRA ætíð reiðubúnir til svara og aðstoðar.
Fyrir hönd stjórnar ÍRA,
Jónas Bjarnason, TF3JB,
formaður.
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Vetrardagskrá ÍRA tímabilið frá
október til desember 2018
OKTÓBER

Viðburður

Upplýsingar

Fyrirlesarar/umsjón

Tímasetning

11. október

TF útileikar

Uppskeruhátíð 2018; afhending verðlauna

TF3EK

20:30-22:00

18. október

Ferðasaga

TF64YL; ferðasaga til Frakklands 25.-31. ágúst

TF3VB og TF3VD

20:30-22:00

20. október

JOTA/JOTI

Jamboree-on-the-Air viðburðurinn

TF3VD, TF2EQ, TF8RN

09:00-19:00

25. október

Erindi

Mælingar á yfirsveiflum VHF/UHF stöðva

TF3LM

20:30-22:00

NÓVEMBER

Viðburður

Upplýsingar

Fyrirlesarar/umsjón

1. nóvember

Erindi

Ferðaloftnet á stuttbylgjuböndum

TF3AM

20:30-22:00

4. nóvember

Sófaumræður

Reglugerðarmál, þ.m.t. kynning á WRC-19

TF3JB

10:30-12:00

8. nóvember

Erindi

Flutningslínur

TF3UA

20:30-22:00

15. nóvember

Erindi

Þetta „FT8“ sem er svo vinsælt um þessar mundir

TF1A

20:30-22:00

17. nóvember

Hraðnámskeið

Fyrstu skrefin; farið í loftið með leiðbeinanda 1)

TF3DC

10:00-12:30

22. nóvember

Erindi

Möguleikar radíóamatöra til smíða á eigin búnaði

TF3VS

20:30-22:00

24. nóvember

Hraðnámskeið-II

Fyrstu skrefin-II; efnisatriði að ósk þátttakenda 2)

TF3DC

10:00-12:30

29. nóvember

Erindi

Fjarstýring á amatörstöð yfir netið

TF3OM

20:30-22:00

DESEMBER

Viðburður

Upplýsingar

Fyrirlesarar/umsjón

6. desember

Erindi

6 metrar á „sterum“; árið 2018 gert upp

TF3ML

20:30-22:00

13. desember

Erindi

APRS skilaboða- og ferilvöktunarkerfið 3)

TF3GS

20:30-22:00

20. desember

Opið hús

Jólakaffi ÍRA, viðhafnarkaffi

Almennar umræður

20:00-22:00

Tímasetning

Tímasetning

Í boði er að leyfishafar taki með sér eigin stöð ef þeir óskar. Farið verður í loftið á CW, SSB eða FT8 – allt eftir óskum þeirra sem sækja námskeiðið.
(Ath. skráning fyrirfram – takmarkaður fjöldi).
2) Námskeið-II eru 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.
3) APRS = „Automatic Packet Reporting System“.
1)

Vetrarstemning í fjörunni fyrir utan Skeljanes í lok gormánaðar í 2. mánuði vetrar 2018. Ljósmynd: TF3JB.
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Vetrardagskrá ÍRA tímabilið frá
febrúar til maí 2019
FEBRÚAR

Viðburður

Upplýsingar

Fyrirlesarar/umsjón

7. febrúar

Erindi

Kynning á D-STAR fjarskiptakerfinu

TF1A

20:30-22:00

14. febrúar

Opið hús

Almennar umræður í félagsaðstöðunni

Opin málaskrá

20:00-22:00

21. febrúar

Myndasýning

DX-leiðangur til 3C3W og 3CØW vorið 2018

Dagskrá í boði TF3DC

20:30-21:30

28. febrúar

Erindi

Kaup á nýrri amatörstöð; markaðurinn og ný viðhorf

TF3JB

20:30-22:00

MARS

Viðburður

Upplýsingar

Fyrirlesarar/umsjón

7. mars

Erindi

Búnaður og aðferðir sem henta fyrir SOTA 1)

TF3EK

20:30-22:00

14. mars

Erindi

Logger32 dagbókarforritið; nýir möguleikar

TF3VS

23:30-22:00

16. mars

Hraðnámskeið

Fyrstu skrefin; farið í loftið með leiðbeinanda 2)

TF3DC

10:00-12:30

21. mars

Erindi

Radíóamatör í meir en 50 ár; reynslusögur

TF3OM

20:30-22:00

23. mars

Hraðnámskeið

Fyrstu skrefin-II; farið í loftið með leiðbeinanda 3)

TF3DC

10:00-12:30

28. mars

Erindi

Endurvarpar

TF1A

20:30-22:00

31. mars

Sófaumræður

DX-sambönd og hvernig fljótvirkast er að afla korta

TF3JB

10:30-12:00

APRÍL

Viðburður

Upplýsingar

Fyrirlesarar/umsjón

4. apríl

Erindi

Radíótækni í árdaga

TF3DX

20:30-22:00

6. apríl

Smíðanámskeið

Arduino örtölvur fyrir byrjendur, sýnikennsla 4)

TF3VS

10:30-14:30

11. apríl

Erindi

DX-leiðangur til Seychelles, S79V; ferðasaga

TF8KY

20:00-22:00

MAÍ

Viðburður

Upplýsingar

Fyrirlesarar/umsjón

Tímasetning

2. maí

Erindi

Loftnetabúskapur TF2LL í Norðtungu í Borgarfirði

TF2LL

20:30-22:00

9. maí

Erindi

Gervihnattasamskipti í amatör radíói og iðnaði

TF3NH

20:30-22:00

1)

Tímasetning

Tímasetning

Tímasetning

SOTA = „Summits on the air“.

Í boði er að leyfishafar taki með sér eigin stöð ef þeir óskar. Farið verður í loftið á CW, SSB eða FT8 – allt eftir óskum þeirra sem sækja námskeiðið.
(Ath. skráning fyrirfram – takmarkaður fjöldi).
3) Námskeið-II eru 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.
4) Miðað er við að þátttakendur komi með Arduino örtölvur á námskeiðið í Skeljanesi og vinni hagnýt verkefni sem nýtast í amatör radíói.
2)

Vetrarstemning í fjörunni fyrir utan Skeljanes í byrjun Þorra á miðvetri í janúar 2019. Ljósmynd: TF3JB.
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Íslenskir Radíóamatörar - ÍRA

Einkaskjalasafn nr. 151
Íslenskir radíóamatörar - ÍRA

Formáli
Félag Íslenskra radíóamatöra er landssamtök radíóamatöra á Íslandi og var stofnað 14.
ágúst 1946. Stofnfundur var haldinn í Tjarnarkaffi í Reykjavík og var fyrsta aðsetur
félagsins á Fríkirkjuvegi 10 í Reykjavík.
Markmið félagsins er:
a) Gæta hagsmuna radíóamatöra í hvívetna.
b) Efla kynningu og samstarf meðal radíóamatöra innanlands og utan.
c) Stuðla að færni félagsmanna og góðum venjum í radíóviðskiptum.
d) Hvetja til viðbúnaðar sem mætti gagnast í neyðarfjarskiptum.
e) Efla amatörradíó sem leið til sjálfsþjálfunar á tæknisviðinu.
f) Hvetja til tæknilegra og vísindalegra rannsókna og uppgötvana á sviði
radíófjarskipta.
g) Örva radíóíþróttir meðal radíóamatöra.
h) Þróa amatörradíóþjónustuna sem verðmæta þjóðarauðlind.
i)Stuðla að öflugri æskulýðsstarfsemi og kynningu á amatörradíói á meðal
ungs fólks.
Afhent safninu 22. febrúar 1999, 4. október 2000 og 13. september 2001.

Skjalaskrá
Askja 1
Félagatal.
Áróður.
Námskeið.
Leyfisbeiðnir.
Fundarboð.
Inntökubeiðnir.
Húsaleigusamningur.
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Umsóknir og leyfisveitingar.
Askja 2
Bréf 1963-1972
Askja 3
Innlend bréf 1973-1978.
Askja 4
Erlend bréf 1973-1978.
Askja 5
Bréf 1979.
Askja 6
Bréf 1980
Askja 7
Bréf 1982.
Félagsblað Færeyskra radíóamatöra.
Askja 8
Kallbókin.
Diplomas.
IARU/ARLP.
Awards.
Klúbbar og félög.
Ýmsar erlendar tilkynningar.
Ýmislegt.
Askja 9
Íslenskir radíóáhugamenn, skrár
Fréttabréf.
Félagsblöð.
Askja 10
Efnahagsreikningar 1977-1981.
Tvö myndaalbúm.
Askja 11
Spjaldskrá.
Bréfsefni.
Félagsskírteini, póstkröfur og afskrifuð félagsgjöld.
Askja 12
Fylgiskjöl 1965-1973.
Askja 13
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Fylgiskjöl 1974-1976.
Askja 14
Fylgiskjöl 1977-1979.
Askja 15
Fylgiskjöl 1980-1983.
Sjóðbók 1963-1976.
Fréttabréf CQ TF: 2. -4. tbl. 1997; 1.-2. tbl. 1998; 3.-5. tbl; 1999; 1. –5. tbl. 18. árg.,
2000; 1.-2. tbl., 19. árg. 2001; 3. tbl. 19. árg. 2001.
Askja 16
Kom 13. september 2001:
Fréttabréf CQ TF: ca. 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1973, 1975, 1976,
1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993,
1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000.
Námsefni til nýliðaprófs, fjölritað eftir handriti í apríl 1977, endurfjölritað í júní 1985.
Reglur um radíóleyfi áhugamanna, 1981.
Starfsemi radíóamatöra.
Íslenskir radíóamatörar. Ársreikningur 1998.
Íslenskir radíóamatörar. Rekstrarreikningur pr. 31.12. 1990,
Stjórnarfundur ÍRA 25/11 1987.
Lög; Lög um fjarskipti
Endurskoðun reglugerðar.
QSL-kort.
Félagatal, 1988, 1989, 1989-1990, 1994, 1996.
Nýliðar IRA 15/2 1989.
Starfsáætlanir; félagssamþykktir.
Kristján Benediktsson: Amatörradíóþjónustan, öðruvísi menntakerfi.
3500-3850 kHz SSB-AM-CW viðtæki fyrir nýliða með prentuðum rásum.
Loftnet.
ÍRA 50 ára heiðursskjalið; heiðurskjöl (eyðublöð, sýnishorn).
Þagnarheit talstöðvarvarðar (eyðublað).
Ljósmynd.
Póstkort.
Ýmis plögg varðandi radíóamatörmál.
Skráð: Hreinn Kristjánsson/Ragnhildur Bragadóttir
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Stofnað 14. ágúst 1946.
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