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• TF útileikarnir 2019; úrslit.

• Félagsstarfið í Skeljanesi.

• NOTA Svæðismótið í Finnlandi 2019.

• Suðurpóllinn brátt QRV um Oscar-100.

• DXCC heildarstaða TF stöðva.

• Ný vetrardagskrá ÍRA febrúar-maí.

Á DÖFINNI:

• Námskeið til amatörprófs, mars-maí.

• Aðalfundur 15. febrúar.

• Páskaleikar ÍRA.

• Tíðnimál; auknar heimildir í kjölfar WRC-19.

• Flóamarkaður í Skeljanesi 8. mars.

• Næsti skilafrestur efnis í CQ TF er 20. mars.

Rit félagsins  Íslenskir radíóamatörar

Mynd af þátttakendum í prófi Póst- og fjarskiptastofnunar til amatörleyfis í Háskólanum í Reykjavík 

að morgni prófdags, laugardag 14. desember. Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF3JB.
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Hvað er amatör radíó?
Radíóamatörar eru þeir sem standast próf og fá leyfi hjá

stjórnvöldum í hverju landi til að stunda fjarskipti og

hanna og smíða búnað til þeirra. Hér er því ekki

eingöngu um áhugamenn um fjarskipti að ræða heldur

virka þátttakendur sem leggja stund á fjarskiptin og í því 

liggur munurinn á „áhuga manni“ og „amatör“.

Radíóamatörum er úthlutað alþjóðlegum kall merkjum 

sem þeir auðkenna sig með í fjarskiptum og hefjast

íslensk kallmerki á bókstöfunum TF. 

Amatör radíó á sér fjölmargar hliðar. Tækni fjar skipt -

anna höfðar til margra, svo sem hönnun og gerð sendi -

tækja, viðtækja og loftneta, en radíó amatörar hafa víða

komið við sögu í þróun fjar skipta tækninnar. Notaðar eru

ýmsar aðferðir við fjarskiptin, svo sem tal, mors,

myndsendingar og stafrænar mótunaraðferðir. Sumir státa

sig af fjar skipt um í kringum jarðkringluna með einföld um

heima smíðuðum tækjum og litlu afli úr vasaljósa -

rafhlöðum, á meðan aðrir leggja metnað í öfluga senda og

loftnet og ná árangri í alþjóðlegum keppn um radíóamatöra.

Radíóamatörar hafa hannað og smíðað gevihnetti sem

endurvarpa sendingum milli landa og enn aðrir nota

yfirborð tunglsins til að spegla radíósendingar til

fjarlægra heimshluta. Þekking radíóamatöra á tækni og

nýtingu skilyrða í háloftunum til fjar skipta er ómetanleg

auðlind og hefur oft skipt sköpun í neyðartilvikum þegar 

hefðbundin fjarskiptakerfi hafa brugðist.

Félagið Íslenskir radíóamatörar

Félagið Íslenskir radíóamatörar, ÍRA, var stofnað

14. ágúst árið 1946. Félagið er landsfélag radíó -

amatöra á Íslandi og hefur formlegt samstarf við

Póst og fjarskiptastofnun um málefni radíóamatöra 

hér á landi. ÍRA er aðili að alþjóðasamtökum lands -

félaga radíóamatöra, IARU, samtökum IARU á

Svæði 1 (Region 1) og samtökum norrænna lands -

félaga, NRAU. 

Félagið er með opið hús einu sinni í viku, á

fimmtudagskvöldum kl. 20–22, og eru allir þeir

sem hafa áhuga á amatörradíói boðnir velkomnir.

Félagið er til húsa við Skeljanes í Reykjavík og þar

er einnig starfrækt félagsstöðin TF3IRA. 

Staðsetning hússins er 64°07’33’’N, 21°56’58’’V.

„Maidenhead grid“ staðsetningin er HP94ad. Leið

12 hjá Strætó hefur endastöð við húsið.

_______________________________________

Stjórn ÍRA starfsárið 2019-2020 skipa:

Formaður: Jónas Bjarnason TF3JB

Varaformaður: Óskar Sverrisson TF3DC

Ritari: Georg Magnússon TF2LL

Gjaldkeri: Jón Björnsson TF3PW

Meðstjórnandi: Guðmundur Sigurðsson TF3GS

Varamenn: Sæmundur Þorsteinsson TF3UA

Heimir Konráðsson TF1EIN
________________________________________

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

(QSL bureau) sendist á póstfang ÍRA:

Íslenskir radíóamatörar

Pósthólf 1058

121 Reykjavík

ira@ira.is  Heimasíða: www.ira.is
_______________________________________

CQ TF er félagsrit ÍRA og hóf blaðið göngu sína

árið 1964. 

Heiti þess er fengið úr fjarskiptamáli radíó -

amatöra og hefur merkinguna „kall til allra ís -

lenskra radíó amatör stöðva“. 

Tilgangur CQ TF er að vera umræðuvettvangur

og upplýsingamiðill ÍRA, samhliða vefsíðum

félagsins.

Starfsárið 2019–2020 er miðað við að blaðið

komi út fjórum sinnum á stafrænu formi á heima -

síðu félags ins sem PDF skjal. Útgáfumánuðir eru

mars,  júní og september 2019 og janúar 2020. 

Ritstjóri og ábyrgðarmaður CQ TF er Sigurbjörn

Þór Bjarnason, TF3SB. Netfang: ira@ira.is
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Þá er árið 2020 gengið í garð. Nýliðið ár gekk vel

hvað varðar blaðaútgáfu félagsins og þetta tölublað er 

það fjórða á starfsárinu. Það er því við hæfi að þakka

félagsmönnum aðsent efni og góðan stuðning við

útgáfuna, sem er mikils virði fyrir ritstjóra og aðra

sem koma að undirbúningi blaðsins.

Í umræðum á fimmtudagskvöldi í Seljanesi, komu

nýverið til tals Collins tækin sem Póst- og símamála -

stjórnin afhenti félaginu til afnota haustið 1970. Þetta

var félaginu mikil lyftistöng á sínum tíma og voru

helstu fjarskiptatæki TF3IRA næstu árin. Collins tæk -

in, 32V-1 sendir, 75A-1 viðtæki og 270G-1 borð -

hátalari, þjónuðu félaginu vel, bæði á AM og CW og

síðar til gervihnattafjarskipta á morsi með Europa

SSM-1 transverter um OSCAR 6 og 7. Félagið festi

síðar kaup á  Kenwood TS-520 stöð haustið 1974 og

þá varð TF3IRA virk á SSB og RTTY. Félagið varð -

veitti Collins tækin þar til þeim var skilað til Land -

símans 1998 til varðveislu á Fjarskiptaminjasafninu. 

Hér á eftir er endurprentuð grein sem birtist í 3. tbl.

CQ TF 1970 um Collins tækin og bréf Póst- og síma -

mála stjóra sem fylgdi með tækjunum.

Endurtek þakkir til félagsmanna fyrir stuðninginn

við útgáfuna. Höldum áfram á þessari farsælu braut.

Fyrirhugað er, að næsta blað komi út þann 29. mars

2020. Frestur til að skila efni er til 15. mars.

Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB

Ritstjóri CQ TF.
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Frá ritstjóra

Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB

Félag íslenzkra radíóamatöra, Reykjavík.

Þegar Þorsteinn Gíslason, umdæmisstjóri á Seyðis -

firði lét af störfum vegna aldurs, afhenti póst- og síma -

mála stjórnin honum radíóstöð til afnota, meðan honum

entist aldur. Var þetta gert í virðingarskyni fyrir braut -

ryðjendastarf hans hér á landi á sviði radíómála. Nú að

honum látnum telur stofnunin rétt að láta stöðina Í.R.A. í 

té til eflingar starfsemi félagsins. Teljum vér minningu

Þorsteins sómi sýndur ef stöðin getur stuðlað að eflingu

hreyfingar radíó áhuga manna hér á landi. Póst- og síma -

mála stjórnin áskilur, að stöðin verði ekki eyðilögð, því

áætlað er að geyma hana í fyrirhuguðu minjasafni póst-

og síma mála stjórnarinnar. Samkvæmt ofanrituðu leyf -

um vér oss nú að afhenda yður stöðina í þeirri von, að

hún komi að tilætluðum notum.

Virðingarfyllst,

f.h. póst- og símamálastj.

Sigurður Þorkelsson (Sign.)
„Nýlega afhenti póst- og símamálastjórnin I.R.A. sendi -

stöð þá, er Þorsteinn Gíslason á Seyðisfirði hafði til

afnota eftir að hann hætti störfum hjá þeim. Stöð þessi er

heimil I.R.A. til afnota meðan félagið vill nýta, en á síðan

að fara á safn. Er stöðin afhent til minningar um braut -

ryðjenda starf Þorsteins heitins, “á sviði radíó mála”, en af

þeim eru okkur vafalaust hugleiknust störf hans sem einn

fyrsti íslenski radíóamatörinn. 

Stöð þessi er af Collins-gerð (32V-1 Tx og 75A-1 Rx)

öndvegisstöð á sinn hátt þótt ekki sé hún ný, með fjöl -

mörg um “fínessum”, og er sjón sögu ríkari. Útgeislunar -

tegundir Al og A3. Stöðin var hreinsuð upp og allar rásir

stilltar, áður en hún var af hent og lítur hún út sem ný

væri. Stöðinni fylgir spennubreytir, hátalari og hljóð -

nemi. Loftnetið sem ‘3AU og ‘3MA settu upp er langur

vír, og því miður óvíst hvort hægt er að setja nokkuð

skárra upp á núverandi QTH og kæmi varla annað til

greina en beam eða quad á mastri, því aðstæður eru mjög

erfiðar. Á hinn bóginn yrði kostnaðurinn við uppsetn ingu

slíkra loftneta félaginu líklega ofviða að svo stöddu.

Kann þó að vera að þetta verði framkvæmanlegt, leggi

félagar á sig nokkra sjálfboðavinnu til að hrinda þessu í

framkvæmd - t.d. næsta sumar. Óþarft er að geta þess, að

I.R.A,. hefur þakkað Póst- og símamála stjórn inni velvilja 
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þann sem hún enn á ný hefur sýnt í verki og eiga þeir,

Gunnlaugur Briem, póst- og síma málastjóri, og Sigurður

Þorkelsson, forstjóri, sérstakar þakkir félags ins skyldar.

Ég he f gerzt svo djarfur að taka upp, orðrétt, bréf það, er

fylgdi stöðinni og fer það hér á eftir. TF3JJ“.

Collins tækin, samskonar og félagið fékk til afnota. Frá vinstri

75A-1 viðtækið sem er fyrir 80-10 metra böndin. 32V-1 AM/CW

sendirinn gat gefið út 75-115W á 10-80 metrum. Hátalarinn er af 

270G-1 gerð. Ljósmynd: Collins Collectors Association.



Starfsemi félagsins gekk vel á starfsárinu. Samhent

stjórn náði góðum árangri við uppbyggingu félagsins

sem hófst á fyrra starfsári (2018/19). Stjórn félagsins

hefur jafnt notið aðstoðar embættismanna og al mennra

félaga sem hefur skilað sér í fjölbreyttu og lifandi

félagsstarfi.

Á þessu síðara starfsári hefur málið verið að treysta

enn frekar sambandið við félagana. Aðferðin er ein -

föld, að líta björtum augum til framtíðar og missa ekki

sjónar á því að félagsmennirnir eru dýrmætasta „eign“

hvers félags. Þessi grundvallarstefnumörkun hefur

reynst vel.

Á nýliðnu jólakaffi ÍRA sem haldið var þann 19.

desember var góð aðsókn og var salurinn í Skeljanesi

fullsetinn. Einn af eldri félögum okkar, sem kom á

þetta síðasta opnunarkvöld ársins, orðaði jákvæð um -

mæli sín á þá leið að það hafi ríkt „svo mikil ánægja

og gleði í hópnum“. Umsögn sem þessi segir allt sem

segja þarf.

Þar sem aðalfundur ÍRA 2020 er framundan, langar

mig til að rifja upp nokkur atriði úr félagsstarfinu.

Félagsblaðið CQ TF sem var endurreist á fyrra

starfsári (2018) eftir fimm ára hlé, hélt áfram að eflast

og kom út fjölbreyttara og stærra á starfsárinu, alls

fjögur tölublöð. Útgáfustarfið var stutt með skipan

ritnefndar á árinu. Áframhaldandi fábærar viðtökur

félagsmanna hafa ítrekað sýnt, að endurreisn CQ TF

var hárrétt ákvörðun.

Starfsáætlun nýrrar stjórnar var kynnt í CQ TF sem 

kom út þann 30. júní. Í starfsáætlun er tekið á helstu

þáttum í rekstri félagsins og sett fram verkáætlun

stjórnar fyrir komandi starfsár. Á árinu var m.a. lögð

aukin áhersla á kynningu áhugamálsins og réttinda -

mál leyfishafa. Starfsáætlunin hefur reynst raunhæfur 

og virkur vegvísir í félagsstarfinu.

Félagsaðstaðan er eitt af „stóru“ verkefnum félags -

ins og var jafnt og þétt unnið að endurbótum á

aðstöðu félagsins í Skeljanesi. Félagsstarfinu var

mik ill styrkur af stórgjöf sem okkur barst í vor, sem

var 25 vandaðir stórar af Stacco gerð til notkunar í

fundarsal. Það var Haukur Þór Haraldsson, TF3NA,

sem færði félaginu þessa nytsömu gjöf þann 6. mars.

Þessi búnaður hefur gjörbreytt aðstöðunni til hins

betra  fyrir félagsmenn og gesti þegar haldnir eru

fundir. Umtalsverðar framkvæmdir áttu sér enn frem -

ur stað í fjarskiptaherbergi félagsstöðvarinnar. Upp -

setning sérstakrar gervihnattastöðvar var mikið verk -

efni. Heiðurinn af þeirri vinnu á Ari Þórólfur

Jóhannesson, TF1A og Georg Kulp, TF3GZ, sem

aðstoðaði.

Es’Hail-2/P4A / Oscar 100. Fyrsta sambandið um

þennan nýja gervihnött frá TF3IRA fór fram 9. maí og 

var á SSB. Það var Erik Finskas TF3EY/OH2LAK

sem var við hljóðnemanum. Síðan hafa um 30 félags -

menn haft sambönd um Oscar 100, bæði á morsi og

tali.

Félagsstarfið. Vetrardagskrá félagsins er hápunkt -

ur í starfinu hverju sinni. Að þessu sinni voru tvær í

boði, þ.e. frá febrúar til maí annarsvegar, og frá

október til desember, hinsvegar; alls tæpir 40 við -

burð ir. Allir voru vel sóttir, en tveir þó sérstaklega (að

öðrum ólöstuðum). Það voru erindi þeirra Vilhjálms

Þórs Kjartanssonar, TF3DX, þann 4. apríl; „Radíó -

tækni í árdaga“ og Yngva Harðarsonar, TF3Y, þann 7. 

nóvember; „Að minnka truflanir í móttöku í HF fjar -

skip tum“. Báðir fyrirlesarar fylltu fundarsalinn í

Skelja nesi.

Ungmennafulltrúi ÍRA. Elín Sigurðardóttir,

TF2EQ, var mikið á ferðinni frá heimili sínu í Hol -

landi, en hún fluttist búferlum þangað í byrjun 2019.

Hún sótti mót ungra radíóamatöra í Finnlandi, Þýska -

landi og Búlgaríu og flaug svo heim yfir hátíðarnar og 

virkjaði TF3YOTA frá Skeljanesi í desember og hafði 

yfir eitt þúsund sambönd. Elín hefur brátt verið eitt ár

í embætti og væntir félagið mikils af framlagi hennar

á þessum vettvangi.
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Frá formanni...

Jónas Bjarnason, TF3JB



Námskeið ÍRA til amatörprófs hófst í október í

Háskólanum í Reykjavík og lauk með prófi þann 14.

desember. Tíu sátu próf Póst- og fjarskiptastofnunar

14. desember og náðu átta fullnægjandi árangri til

amatöreyfis. Þeir hafa allir tekið út kallmerki hjá PFS

þegar þetta er skrifað og er þeim óskað innilega til

hamingju og þeir boðnir velkomnir í loftið.

Þetta tölublað CQ TF er það fjórða á starfsárinu og

það síðasta fyrir aðalfund 2020. Brátt verður því kom -

ið að leiðarlokum þessarar stjórnar. Ég er viss um að

ég mæli fyrir munn allra stjórnarmanna þegar ég segi

að yfirstandandi stjórnarár hafi liðið hratt og verið

annasamt, en ánægjulegt.

Hér verður ekki fjallað frekar um störf stjórnar

félagsins starfsárið 2019/20 þótt af mörgu sé að taka.

Þeim þætti verður gerð skil í skýrslu formanns sem

lögð verður fram á aðalfundi í næsta mánuði. Ljóst er,

að þótt vel hafi til tekist í málefnum félagsins á starfs -

árinu bíða mög verkefni úrlausnar. Ég er reiðubúinn

til að takast á við það verkefni og hef því ákveðið að

gefa kost á mér í embætti formanns á starfsárinu

2020/21.

Bestu þakkir til ykkar allra fyrir frábær samskipti og 

samstarf á starfsárinu 2018/19.

Jónas Bjarnason, TF3JB,

formaður ÍRA.
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FUNDARBOÐ

AÐALFUNDUR ÍRA 2020

Með tilvísan til 17. gr. félagslaga er hér með boðað til aðalfundar ÍRA

laugardaginn 15. febrúar 2020.

Fundurinn verður haldinn í fundarsalnum 

Heklu 1 á Radisson BLU Hótel Sögu við Hagatorg í Reykjavík 

og hefst stundvíslega kl. 13:00. 

Dagskrá er samkvæmt 19. gr. félagslaga.

Fyrir hönd stjórnar,

Jónas Bjarnason, TF3JB,

formaður ÍRA

Fundarsalurinn sem er til afota fyrir aðalfund 2020. Hann rúmar allt að 40 gesti og er setið við borð.

Ljósmynd: Radisson BLU Hótel Saga.
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Þegar þetta er skrifað þann 6. janúar 2020, eru liðnir

rúmir þrír mánuðir frá útkomu síðasta félagsblaðs

þann 29. september. Margt áhugavert hefur gerst í

félagsstarfinu á þessum tíma og verður hér haldið

áfram skrifum um starfið í dagbókarformi, þar sem frá 

var horfið í síðasta blaði, þann 29. ágúst (2019).

1. september – Innsending efnis

Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB, ritstjóri, sendi

erindi til félagsmanna á heimasíðu félagsins og FB

síðum þann 1. september þar sem hann vakti athygli á

að skilafrestur efnis í septemberhefti CQ TF væri til

15. september.

Ritstjóri orðaði það þannig

að allt efni um áhugamálið

væri vel þegið í blaðið –

frásagnir, ljósmyndir, eða

jafnvel aðeins punktar og

ábendingar um efni sem vinna

má úr. Viðtökur félagsmanna

voru góðar og endaði 4.

tölublað CQ TF, sem kom út

29. september í alls 49

blaðsíðum.

5. september – Ákvörðun PFS nr. 17/2019

Efnt var til kynningar- og umræðufundar í Skeljanesi

5. september í tilefni bráðabirgðaákvörðunar Póst- og

fjarskiptastofnunar nr. 17/2019. Sæmundur E.

Þorsteinsson, TF3UA, formaður EMC nefndar hafði

framsögu og fór yfir ákvörðunina, sem varðar

kvörtun vegna truflana frá radíóamatör á

sjónvarpsmóttöku og gæðum nettengingar hjá

nágranna hans.

Við mælingar tæknideildar PFS á vettvangi var

truflunin staðfest. Ekki kemur fram að búnaði

leyfishafa sé áfátt, en ýmislegt fannst sem betur mátti

fara hjá nágrannanum, sem m.a. hvað varðar VDSL

fastlínusamband (tengingar í götuskáp), aðrar

tengingar og tækjabúnað hans. Málið er ekki einfalt,

því sem dæmi kemur m.a. fram, að radíóamatörinn

var beðin um að vera ekki í loftinu í eina viku (sem

hann samþykkti), en á þeim tíma komu áfram fram

truflanir hjá nágrannanum.

Alls mættu 30 félagsmenn og 1 gestur á fundinn í

félagsaðstöðunni í Skeljanesi þetta fróðlega

fimmtudagskvöld.

5. september – DL2GRC í Skeljanesi

Nina Riethmüller, DL2GRC, kom í heimsókn í

félagsaðstöðuna í Skeljanesi fimmtudaginn 5.

september. Nina er búsett í bænum Herrenberg suður

af Stuttgart í Þýskalandi. Hún var hér á landi í
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Félagsstarfið í Skeljanesi

Jónas Bjarnason, TF3JB

Sigurbjörn Þór Bjarnason 

TF3SB rit stjóri CQ TF

Sæmundur E. Þorsteinsson TF3UA formaður EMC nefndar ÍRA

fór yfir og ræddi bráðabirgðaákvörðun PFS nr. 17/2019. 

Góð mæting var á fundinn og voru félagsmenn dreifðir um

fundarsalinn eins og sjá má á myndinni. Ljósmyndir: TF3JB.

Sæmundur svaraði fjölmörgum spurningum félagsmanna um málið.

EFNIS-
YFIRLIT



heimsókn ásamt OM Holger Riehtmüller, DL8SCU

og syni þeirra. 

Nina er virk í SYLRA og þekkir vel þær Önnu

Henriksdóttur, TF3VB, Völu Dröfn Hauksdóttur,

TF3VD og Elínu Sigurðardóttir, TF2EQ sem allar eru 

mjög virkar innan SYLRA. Þá hefur hún ánægju af

refaveiðum ásamt ferðalögum og hefur m.a. verið í

loftinu, í löndum Evrópu, Afríku og Ástralíu. Nina

var mjög ánægð með heimsóknina til Íslands og segir

íslenska náttúru ekki eiga sinn líkan í heiminum. Nina 

hafði m.a. sambönd um nýjan búnað TF3IRA til

fjarskipta um Es’Hail-2/P4A / Oscar 100 gervitunglið 

er varð þar með fyrsti YL radíóamatörinn sem hefur

samband um tunglið frá TF.

6. september – TF8V er látinn

Fréttir bárust af andláti Sveinbjörns Jónssonar, TF8V,

þann 6. september. Það var 

svili hans, Bragi

Reynisson, TF3BR, sem

setti upplýsingar þess efnis 

á Facebook, að Svein björn 

hafi látist á Heilbrigðis -

stofnun Suður nesja. 

Sveinbjörn var á 55.

aldursári, leyfishafi nr.

206. Hann sinnti mörgum trúnaðarstörfum í ÍRA frá

því hann fékk leyfi árið 1993 og var m.a. kosinn

varaformaður á aðalfundi 1994. Um leið og við

minnumst Sveinbjörns með þökkum og virðingu

færum við fjölskyldu hans innilegustu

samúðarkveðjur.

13. september – Námskeið auglýst

Í samræmi við starfsáætlun stjórnar og að höfðu samráði 

við prófnefnd og umsjónarmann námskeiða, var

ákveðið að kanna áhuga á þátttöku í námskeiði til

amatörprófs og var tilkynning þess efnis sett á

heimasíðu ÍRA og FB síður þann 13. september.

Fyrirhugað var að námskeiðið hefjist 18. október og

ljúki með prófi Póst- og fjarskiptastofnunar í desember. 

Kennt verður á kvöldin 2–3 daga í viku í húsnæði

Háskólans í Reykjavík. Námskeiðið er öllum opið og

ekki eru gerðar kröfur um sérstaka menntun eða

undirbúning.

19. september – TF3RPI uppfærður

Stafrænn endurvarpi Ólafs B. Ólafssonar TF3ML,

TF3RPI í Bláfjöllum, var uppfærður 19. september.

Uppfært var úr G2 í G3, þ.e. úr 32 bita kerfi í 64 bita

kerfi. Endurvarpinn hefur gátt yfir netið út í heim og

hefur uppfærslan í för með sér aukna möguleika og

vinnslugetu. TF3RPI styður þar með nýjustu D-

STAR uppfærslurnar frá ICOM

Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A, VHF stjóri ÍRA,

annaðist verkefnið með aðstoð Terry M. Stader,

KA8SCP. Bestu þakkir til þeirra Ólafs, Ara og Terry‘s.

19. september – Skeljanes

Góð mæting var á opið hús í Skeljanesi

fimmtudagskvöldið 19. september. Að venju var rætt
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Nina Riehtmüller DL2GRC í fjarskiptaherbergi TF3IRA í

Skeljanesi þann 5. september. Það eru þeir Ari Þórólfur

Jóhannesson TF1A og Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF3VS sem eru

með henni á myndinni. OM Holger DL8SCU og sonur þeirra

komust ekki með Ninu í Skeljanes að þessu sinni. Ljósmynd: Jónas 

Bjarnason TF3JB.

Tækjaskápur fyrir

búnað endurvarpans

TF3RPI í stöðvar húsinu 

í Bláfjöllum. Ljósmynd:

Ari Þórólfur

Jóhannesson TF1A.

Mynd af stöðvarhúsinu og fjarskiptamöstrum í Bláfjöllum.

Ljósmynd: Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A.
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um áhugamálið. M.a. um aflgjafa og vísað í grein

TF3OM í 2. tbl. CQ TF 2018: „Varasamir

yfirspennupúlsar frá aflgjafa“. Greinin hefur vakið

mikla athygli, en þar er m.a. bent á „switching“

aflgjafa (frá MFJ og Jetstream) sem hafa verið til

vandræða. Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A, benti

mönnum á að það væru til aflgjafar af þessari gerð

sem væru án vandkvæða; þeir kostuðu bara meira. 

Erik Finskas TF3EY (OH2LAK) mætti ennfremur í

hús þetta fimmtudagskvöld og prófaði búnað TF3IRA 

til fjarskipta um nýja Es’Hail-2/P4A / Oscar 100

gervitunglið. Erik var mjög ánægður með útkomuna.

21.–22. september – SAC CW keppnin

Morshluti Scandinavian Activi ty keppninnar (SAC)

2019 var haldinn helgina, 21. – 22. sept ember. Þetta

er 24 klst. keppni sem hefst á laugardag á hádegi og

lýkur á sunnudag á hádegi. Norður löndin keppa á

móti heiminum og innbyrðis.

Að þessu sinni tóku þrjú TF

kallmerki þátt í keppninni,

TF3DC, TF3EO og TF3Y. Þeir

kepptu í þremur mismunandi

flokkum, á öllum böndum, án

aðstoðar.

Samkvæmt innsendum gögnum keppenda eru

bráðabirgðaniðurstöður eftirfarandi (áður en búið er

að yfirfara dagbækur af keppnisnefnd SAC):

23. september – Áhugi á námskeiði góður

Skráning á námskeið ÍRA til amatörprófs hefur verið

framar væntingum eftir að tilkynning um það var sett

á heimasíðu ÍRA og FB síður 13. september.

Í ljósi fjölda innkominna skráninga hefur verið

ákveðið að námskeiðið verði haldið og hefst það um

miðjan október og lýkur fyrir árslok. Kennt verður á

kvöldin þrjá daga í viku í húsnæði Háskólans í

Reykjavík. Skráning er opin til 11. október.

23. september – Gjöf til TF3IRA

Félagið tók á móti gjöf til félagsstöðvarinnar TF3IRA

í dag, 23. september. Um er að ræða YAESU SMB-

201, sem er sérhönnuð borðfesting með innbyggðri

viftu fyrir YAESU FT-7900E VHF/UHF stöð

félagsins.
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Umræður um aflgjafa í fjarskiptaherbergi TF3IRA. Frá vinstri:

Eiður Kristinn Magnússon TF3-Ø71. Baldvin Þórarinsson TF3-

Ø33, Wilhelm Sigurðsson TF3AWS og Ari Þórólfur Jóhannesson

TF1A. Ljósmynd: Óskar Sverrisson TF3DC.

Myndin er af Kenwood TS-2000 stöð félagsins, sem m.a. er notuð

til fjarskipta um Oscar 100 gervitunglið. Til mikilla þæginda er,

að 10 GHz tíðnin er lesin beint af stjórnborði stöðvarinnar.

TF3Y Háafl 49.140 heildarpunktar

TF3DC Lágafl  2.268 heildarpunktar

TF3EO QRP    264 heildarpunktar

Háskólinn í Reykjavík er staðsettur við Menntaveg í Öskjuhlíð,

skammt frá Reykjavíkurflugvelli. Ljósmynd: HR.

Myndin sýnir YAESU FT-7900E stöðina og SMB-201

borðfestinguna eftir að búið var að ganga frá samsetningu.

Umrædd kælivifta og gúmmífætur sjást vel á myndinni. Þess má

geta, að SMB-201 fylgir sérstakur aflgjafi. Ari Þórólfur

Jóhannesson TF1A, VHF stjóri ÍRA, forritaði nýlega (í

minnisrásir 7900 stöðvarinnar) alla endurvarpa sem nást frá

Skeljanesi. Til hægri má sjá APRS búnað TF3IRA-1Ø, sem er

ICOM IC-208H VHF/UHF stöð ásamt GW-1000 APRS Total

Solution frá CG-Antenna. Mynd: TF3JB.
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SMB-201 þarf ekki að skrúfa niður í borðplötuna

því hún er búin sérstökum gúmmífótum, sem gerir

stöð og festingu mjög stöðuga. 

Þá er kæliviftan í borðfestingunni mun stærri heldur 

en innbyggða viftan í stöðinni, þannig að vart heyrist í 

henni þegar hún fer í gang samanborið við þá minni.

Stjórn ÍRA þakkar góðan stuðning, en gefandi óskar 

að láta nafns ekki getið.

26. september – Nýja vetrardagskráin

Ný vetrardagskrá ÍRA fyrir tímabilið október–

desember 2019 lá frammi í félagsaðstöðunni til

kynningar frá og með fimmtudagskvöldinu 26.

september. Dagskráin er jafnan til kynningar í CQ TF, 

en þar sem stutt var í útkomu blaðsins og mikið búið

að spyrja, var ákveðið að hafa dagskrárinnar til

dreifingar í félagsaðstöðunni frá þessu

opnunarkvöldi.

Vetrardagskráin hófst þann 10. október og lauk

þann 19. desember. Dagskráin var að vanda fjölbreytt

og áhugavert efni í boði og alls voru 18 viðburðir á

tímabilinu.

28. september – Vinna í fjarskiptaherbergi

Vinna hófst laugardaginn 28. september við tengingu

borðtölva sem félaginu bárust að gjöf þann 13.

nóvember (2018). Um er að ræða tvær „nýjar“

borðtölvur til notkunar í fjarskiptaherbergi TF3IRA,

sem koma frá TF3WZ. Þær eru uppsettar og yfirfarnar 

af honum og tilbúnar til notkunar. Ölvir Styrr

Sveinsson, TF3WZ, vefstjóri ÍRA, telur þessa viðbót

auka vinnslugetu og hraða, auk þess sem

tölvukassarnir sjálfir eru fyrirferðarminni en

núverandi vél sem reyndar verður notuð áfram (en

sem einnig barst til félagsins fyrir tilstuðlan Ölvis).

Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A, VHF stjóri

félagsins, tók til við tengingar fyrri vélarinnar

laugardaginn 28. september og gekk það vel. Hann

tengdi m.a. í leiðinni SDR viðtæki og borðskjá við

Kenwood TS-2000 stöð félagsins sem notuð er til

fjarskipta un nýja gervitunglið Es’Hail-2/P4A / Oscar

100. Ari sagði að allt yrði tilbúið fyrir „opinn

laugardag“ þann 19. október, þegar félagsaðstaðan

verður opin frá morgni til kvölds til að gefa sem

flestum félagsmönnum tækifæri til að koma í

heimsókn og m.a. að fara í loftið gegnum gervitunglið 

frá TF3IRA. 

28. september – TF3APB QRV á ný

TF3APB í Bláfjöllum var settur upp á ný og prófaður

28. september. Stafvarpinn er nettengdur og virkar

því bæði sem stafvarpi og I-gátt. 

29. september – 4. tbl. CQ TF

Nýtt hefti CQ TF, 4. tbl. 2019, kom út sunnudaginn

29. september. Blaðið var að þessu sinni 49 blaðsíður

að stærð. 

Meðal efnis, auk greina frá ritstjóra og formanni:

Félagsstarfið í Skeljanesi, frásögn í dagbókarstíl fyrir

tímabilið frá 30. júní til 29. ágúst; samantekt um

VHF/UHF leikana 2019 og úrslit; grein um

heimasmíðaða vindu fyrir UHF tengi; frásögn í máli

og myndum frá Ham Radio sýningunni 2019 í

Friedrichshafen í Þýskalandi; upplýsingar um

TF3RPI sem hefur verið uppfærður úr G2 í G3; grein
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Nýju tölvurnar eru frá Dell og heita Optiplex 7010. Þær komu

uppsettar fyrir notkun félagsins í fjarskiptaherbergi TF3IRA, en

bæta þurfti m.a. við fleiri forritum. Ljósmynd: TF3JB.

Skeljanesi 28. september. Fjarskiptaaðstaða TF3IRA fyrir

gervitunglafjarskiptin tekur sig vel út og verður brátt tilbúin fyrir

formlegan „frumsýningardag“ þann 19. október. Nýtt vinnuborð

fyrir búnaðinn (gjöf til félagsins) var tekið í notkun þann 24. ágúst 

s.l. Ljósmynd: Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A.

Ferilkort fyrir TF3CE-9 frá Kópavogi gegnum Selfoss og upp úr

Bláskógabyggð þegar ferilvöktuninni sleppir.
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um ferð þeirra TF3VB og

TF3VD á ráðstefnu SYLRA í

Lilleström í Noregi 5.–8.

september 2019; grein um

WRC-19 ráðstefnuna sem

haldin verður í Egyptalandi

22. október til 22. nóvember

2019; grein um YOTA

verkefnið í IARU Svæði 1;

greinin: „Spennandi: QRV um 

nýja gervitunglið“; grein um

QSL kort, umsýslu og geymslu þeirra; frásögn um að

ICOM IC-SAT100 hafi borist til landsins; birtar eru

fundargerðir 4. og 5. funda í stjórn ÍRA á

starfstímabilinu 2019/20; auglýsing um námskeið

ÍRA til amatörprófs í október–desember 2019;

samantakt um helstu DX keppnir út janúar 2020;

upplýsingar um UHF kóaxtengi; samantektartafla um

DXCC heildarstöðu TF stöðva miðað við 4.

september 2019 og loks, kynning á vetrardagskrá ÍRA 

fyrir tímabilið 10. október til 19. desember 2019.

1. október – Stærri loftnetsdiskur

Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A, VHF stjóri félagsins 

og Georg Kulp TF3GZ mættu í Skeljanes

þriðjudaginn 1. október eftir vinnu og settu upp,

tengdu og stilltu nýjan og stærri loftnetsdisk fyrir

OSCAR 100 gervitunglið vegna fjarskipta frá

TF3IRA. Ari sagðist hafa sótt diskinn, sem fékkst

gefins gegn því að vera tekinn niður og fjarlægður.

Ný diskurinn er úr trefjagleri (fíber) og 120cm að

þvermáli. Ari sagði eftir aðgerðina “…að nú væri

þetta eins og hann vildi hafa það…6dB aukinn

ávinningur!”(samanborið við fyrri disk sem var

90cm). 

5. október – Vinna í fjarskiptaherbergi

Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A og Óskar

Sverrisson, TF3DC, mættu í Skeljanes eftir hádegi

laugardaginn 5. október. Ari gekk frá tengingum nýja

loftnetsdisksins sem ekki tókst að klára fjórum

dögum fyrr þegar hann var settur upp.

Áfram var haldið uppsetningu á nýju

fjarskiptatölvunum. Eftir að skipt var út skjákortum

vann allt eins og það átti að gera samkvæmt umsögn

Ara. 19“ skjánum sem tengdur hafði verið við

Kenwood TS-2000 stöðina viku áður var nú skipt út

fyrir annan, HP 24“ borðskjá, sem félaginu hafði

borist að gjöf í millitíðinni. Umsögn Ara: „Frábær

skjár; gerist ekki betra“. Vinna heldur áfram í

fjarskiptaherbergi TF3IRA eftir því sem tími gefst.

Bestu þakkir til þeirra félaga fyrir gott verk.

10. október – Ný vetrardagskrá

Ný vetrardagskrá ÍRA hófst fimmtudaginn 10.

október í Skeljanesi með sýningu DVD

heimildarmyndar frá DX-leiðangri til VP8ORK á

Suðurskautsskaganum. Myndin var tekin af James
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Skeljanesi 1. október. Nýi 120cm diskurinn kominn á festinguna og unnið að stillingum. Frá vinstri: Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A og

Georg Kulp TF3GZ. Ljósmynd: Óskar Sverrisson TF3DC.

Hópurinn sem setti VP8ORK í loftið: K9ZO, ND2T, 9V1YC,

K0IR, N1DG, N0AX, W3WL, N6MZ, I8NHJ, N4GRN, WB9Z,

W7EW og VE3EJ. Ljósmynd: 9V1YC.
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Brooks, 9V1YC, sem hefur gert margar vel

heppnaðar heimildarmyndir af þessu tagi.

Óskar Sverrisson, TF3DC, kynnti ferðina sem farinn

var til Suður-Orkneyja 27. janúar til 8. febrúar 2011.

Margar TF stöðvar náðu sambandi við leiðangur inn

(fjarlægð er 14 þúsund kílómetrar frá TF), en eyjurnar

eru staðsettar á vestanverðum Suðurskauts skaganum.

VP8ORK hafði alls 63.433 QSO. 

Myndin líkaði vel og var mikið rætt um DX og DX-

leiðangra yfir kaffinu eftir sýningu myndarinnar. Alls

mættu 22 félagar í Skeljanes þetta ágæta

fimmtudagskvöld.

10. október – SAC SSB keppnin

SSB hluti Scandinavian

Activity keppninnar (SAC) var

haldinn helgina, 12.–13.

október. Þetta er 24 klst. keppni

sem hefst á laugardag á hádegi

og lýkur á sunnudag á hádegi.

Fjórar TF stöðvar tóku þátt í

keppninni í fyrra (2018).

Að þessu sinni sendu fimm TF stöðvar inn keppnis -

dagbækur, TF3AO, TF3EK, TF3T, TF8KY og

TF8TY. Keppt var í 3 flokkum, sbr. töflu. TF3DC

sendi inn viðmiðunardagbók (e. check-log). 

Samkvæmt innsendum gögnum keppenda eru

bráðabirgðaniðurstöður eftirfarandi (áður en búið er

að yfirfara dagbækur af keppnisnefnd SAC):

12.–13. október – TF3RPK QRV á ný

Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A; Samúel Þór

Hjaltalín, TF3SUT; Þórður Adolfsson, TF3DT;

Georg Kulp, TF3GZ;

Ólafur B. Ólafsson,

TF3ML og Jessica (YL frá

Kanada) gerðu ferð á

Skálafell 12. október.

Verkefnið var að gera

TF3RPK endurvarpann

QRV, sem hafði verið úti í

nokkur misseri.

Verkefnið gekk að óskum

og hefur TF3RPK verið

QRV á ný frá 12. október á

QRG 145.575 MHz. 

Inngangstíðnin er –600 Hz og tónn er 88,5 Hz.

Huber+Suhner ½“ heliax fæðilína var notuð í nýtt

Diamond SE-300 loftnet. 

Þórður Adolfsson, TF3DT, sá hópnum fyrir

gómsætum kaffi veitingum frá Jóa Fel.
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TF3T  5. sæti Einst.fl., háafl 80 m 2.816 stig

TF3AO 38. sæti Einst.fl., aðst., háafl Öll bönd 8.060 stig

TF8TY 53. sæti Einst.fl., lágafl Öll bönd 2.612 stig

TF8KY 59. sæti Einst.fl., lágafl Öll bönd 1.881 stig

TF3EK 79. sæti Einst.fl., lágafl Öll bönd   44 stig

TF3SUT á leið niður úr turninum eftir uppsetningu nýja Diamond

SE-300 loftnetsins. Ljósmynd: TF1A.

TF3ML flutti tromluna með

Huber + Suhner ½“ heliax

fæðilínunni á jeppakerru.

Ljósmynd: TF1A.

Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A og Ólafur B. Ólafsson TF3ML

við stöðvarhúsið á Skálafelli. Ljósmynd: Georg Kulp TF3GZ.

EFNIS-
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Glæsileg konditori terta TF3DT frá Jóa Fel bakara var

merkt endur varpanum sjálf um 

TF3RPK. Tertan var aðeins

hluti af fleiri fín um veitingum

sem Þórður flutti upp á fjall ið

og færði hópn um.

Sunnudaginn 13. október

lagði hópurinn á ný á fjallið

og var þá gengið frá tenging -

um með 430 MHz hlekk við

endurvarpana í Bláfjöllum

og á Mýrum. 

Þakkir til hópsins fyrir verkefni vel úr hendi leyst.

14. október – HP borðskjár 

Félagið fékk að gjöf 27“ tölvuborðskjá á standi til

notkunar í fjarskiptaherbergi TF3IRA þann 14.

október. 

Um er að ræða HP flatskjá af gerðinni HP ZR2740W. 

Skjánum hefur verið komið fyrir við KENWOOD TS-

2000 stöð félagsins sem notast til gervihnattafjarskipta. 

Gefandi er Jónas Bjarnason, TF3JB.

15. október – Flugradar í Skeljanes
Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A, VHF stjóri

félagsins og Georg Kulp, TF3GZ, settu upp ADSB

loftnet fyrir Flugradar og tilheyrandi viðtæki í

Skeljanesi 15. október. Loftnetið var sett upp

vestanmegin við húsið, en viðtækið er staðsett í

fjarskiptaherbergi TF3IRA, tengt við 24“ borðskjá.

Búnaðurinn kemur vel út að sögn TF1A og er hann

ánægður með drægnina miðað við stærð loftnets.

15. október – TF3AX er látinn

Fréttir bárust af andláti Axels

Sölvasonar, TF3AX frá syni

hans, Bergi Axelssyni, TF3BX,

en Axel lést á hjúkrunar -

heimilinu Hrafnistu í Reykjavík

þann 15. október. 

Axel var á 89. aldursári og

leyfishafi nr. 81. Hann sinnti

mörgum trúnaðarstörfum fyrir
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Baileys konditoritertan frá

Jóa Fel bakara fór vel í

mann skapinn. Ljós mynd: Ari

Þórólfur Jóhannesson TF1A.

TF3GZ og TF3DT koma fyrir Katherein loftnetinu fyrir 430 MHz

hlekkinn. Mynd: TF1A.

HP ZR2740W

skjánum var valinn

staður við TS-2000

stöð félags ins.

Ljósmynd. TF3JB.

Georg Kulp TF3GZ gengur frá festingu fyrir loftnetið.

Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A VHF stjóri ÍRA skoðar fyrstu

flugradar myndirnar eftir tengingu viðtækisins. Hann sagðist vera

ánægður með útkomuna. Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF3JB. 

Axel Sölvason TF3AX

(sk). Ljós mynd: Guð -

mund ur Kr. Kristjánsson.
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ÍRA. Hann var varamaður í stjórn 1976–1978,

formaður 1978–1979, í prófnefnd 1978–1979, auk

þess að sinna morskennslu fyrir félagið 1999–2010.

Axel var veitt silfurmerki ÍRA árið 2001.

Um leið og við minnumst Axels með þökkum og

virðingu færum við fjölskyldu hans innilegustu

samúðarkveðjur.

16. október – Vinnuborð frágengið

Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A og Georg Kulp,

TF3GZ, mættu í Skeljanes miðvikudagskvöldið 16.

október. 

Á dagskrá var að setja hillu á nýja vinnuborðið fyrir

Kenwood TS-2000 stöðina og búnað og tæki fyrir

gervihnattafjarskiptin. 

Georg útvegaði hilluna og teinana til upphækkunar

(hillunnar) og tókst að ljúka verkinu á ótrúlega

skömmum tíma. Nú eru öll þrjú vinnuborðin í

fjarskiptaherbergi TF3IRA eins útbúin. Bestu þakkir

fyrir verk vel úr hendi leyst.

17. október – Gjöf til félagsins

Félaginu barst að gjöf vandaður skrifstofustóll þann

17. október. Fyrir voru í fjarskiptaherbergi félagsins

tveir samskonar stólar af gerðinni Markus, sem

félagssjóður festi kaup á hjá IKEA þann 19. ágúst

2010. Stólarnir eru þægilegir og hafa líkað mjög vel.

Vörulýsing IKEA er eftirfarandi: Hentugur fyrir

skrifstofuna, þægilegur að sitja í á löngum

vinnudögum. Stilltu hæðina til að sitja þægilega.

Festanlegar stillingar til að auka stöðugleikann og til

þess að stýra setstöðunni. Með bakstuðningi; léttir á

og styður við bakið. Með hálspúða; auka stuðningur

við höfuð og háls. Möskvarnir á bakinu hleypa lofti í

gegn um sig og að bakinu á þér þegar þú situr lengi.

Stóllinn er að hluta til úr gervileðri og bakáklæði er úr

pólýester, en áklæði á slitflötum er úr gegnumlituðu

nautaleðri. Gefandi er Jónas Bjarnason, TF3JB.

17. október – TF útileikarnir 2019, úrslit

Einar Kjartansson, TF3EK, umsjónarmaður TF úti -

leikanna mætti í Skeljanes 17. október og kynnti úrslit

útileikanna 2019. Jónas Bjarnason, TF3JB, formaður

ÍRA, þakkaði TF3EK undirbúning og umsjón verk -

efnisins. Síðan voru afhent veðlaun. Í tilefni 40. TF

útileikanna voru 1. verðlaun glæsilegur verð launabikar 

(til eignar) ásamt því sem viðurkenningarskjöl voru

afhent fyrir fimm efstu sætin:

1. sæti, Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY, 425 heildarstig.
2. sæti, Georg Magnússon, TF2LL, 252 heildarstig.
3. sæti, Jónas Bjarnason, TF3JB, 123 heildarstig.
4. sæti, Einar Kjartansson, TF3EK, 104 heildarstig.
5. sæti, Íslenskir radíóamatörar, TF3IRA, 96 heildarstig.

Alls mættu 26 félagar og 1 gestur í Skeljanes þetta

ágæta fimmtudagskvöld í blíðviðri í Vesturbænum.

Sjá nánar frásögn frá niðurstöðum í heild ásamt

ljósmyndum annarsstaðar í blaðinu.

18. október – Námskeið 2019

Námskeið ÍRA til amatörprófs haustið 2019 var sett í

Háskólanum í Reykjavík föstudaginn 18. október. Jón 

Björnsson, TF3PW umsjónarmaður námskeiða ÍRA

setti námskeiðið, að viðstöddum Vilhjálmi Þór
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Georg Kulp TF3GZ vinnur við frágang hillunnar á nýja

vinnuborðið fyrir Kenwood TS-2000 stöðina. Ljósmynd: Jónas

Bjarnason TF3JB.

Búið að ganga frá hillunni og raða tækjum og aukahlutum. Glæsileg

vinnuaðstaða. Ljósmynd: Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A.

Nýi stóllinn kominn á sinn stað. Allar vinnustöðvarnar þrjár eru

nú búnar góðum og þægilegum stólum. Ljósmynd: Jónas

Bjarnason TF3JB.

EFNIS-
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Kjartanssyni, TF3DX, formanni prófnefndar. Alls eru 

19 þátttakendur skráðir að þessu sinni.

Námskeiðið hófst sama kvöld (18. október) og

lýkur með prófi Póst- og fjarskiptastofnunar

laugardaginn 14. desember. Vilhjálmur Þór

Kjartansson, TF3DX, formaður prófnefndar, setti upp 

og vann skipulag námskeiðsins. Kennt er ýmist tvo

eða þrjá daga í viku, þ.e. mánudag og miðvikudag eða 

mánudag, þriðjudag og miðvikudag kl. 18:30–21:30.

Kennarar eru alls tíu talsins:

Andrés Þórarinsson, TF3AM; Ágúst Úlfar

Sigurðsson, TF3AU; Haukur Konráðsson, TF3HK;

Henry Arnar Hálfdánarson, TF3HRY; Hörður Mar

Tómasson, TF3HM; Jón Björnsson, TF3PW;

Kristinn Andersen, TF3KX; Sæmundur Þorsteinsson, 

TF3UA; Vilhjálmur Þór Kjartansson, TF3DX og Þór

Þórisson, TF1GW.

Námskeiðsgjald var 20 þúsund krónur en miðað er

við að gjaldið standi undir framleiðslu námsefnis

hverju sinni. Efnið hefur verið endurskoðað og

uppfært, sérstaklega sá hluti þess sem er á íslensku.

Stjórn ÍRA þakkar prófnefnd, umsjónarmanni og

kennurum aðkomu að þessu mikilvæga verkefni, að

ógleymdum rektor og stjórnarmönnum Háskólans í

Reykjavík fyrir aðgang að glæsilegu kennslurými

skólans.
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Frá setningu

námskeiðs ÍRA til

amatörprófs í

Háskólanum í

Reykjavík 18. október. 

Ljósmynd: Jón

Svavarsson TF3JON.

Vilhjálmur Þór TF3DX Andrés TF3AM Hörður Mar TF3HM Henry TF3HRY Kristinn TF3KX

Sæmundur TF3UA Ágúst TF3AU Haukur TF3HK Þór TF1GW Jón TF3PW
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19. október – Opinn laugardagur

Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A, mætti í Skeljanes

laugardaginn 19. október og kynnti búnað, tækni og

tól til fjarskipta um OSCAR 100 gervitunglið, auk

þess sem hann aðstoðaði félagsmenn við að fara í

loftið frá félagsstöðinni TF3IRA í gegnum tunglið.

Í boði var fyrsti svokallaður „opinn laugardagur“ á

vetrardagskrá félagsins, sem þýðir að félagsaðstaðan

er höfð opin allan daginn frá kl. 10–16 til að gefa sem

flestum tækifæri til að nýta viðburðinn. Þetta

fyrirkomulag heppnaðist vel og var mikil ánægja með 

það.

Á meðal gesta var Stefán Arndal, TF3SA, sem fór í

loftið og varð þar með fyrstur leyfishafa til að hafa

samband um OSCAR 100 á morsi frá Íslandi. Það var

við DL4ZAB, OM Bernd í Kassel í Þýskalandi.

Flestir (sem fóru í loftið) prófuðu þó hljóðnemann og

voru menn sammála um, að þessi upplifun væri mjög

sérstök; sterk merki, engar truflanir og góður DX.

Alls mættu 19 félagsmenn og 4 gestir í Skeljanes

þennan ágæta og veðurmilda laugardag. Stjórn ÍRA

þakkar Ara fyrir áhugaverðan og vel heppnaðan

viðburð.
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Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A útskýrir sérstöðu gervi -

hnattabúnaðarins fyrir Stefáni Arndal TF3SA. Ljósmynd: TF3JB.

Stefán Arndal TF3SA tekur fysta sambandið frá Íslandi á morsi í

gegnum Es’Hail-2/P4A / Oscar 100 gervitunglið. QSO við

DL4ZAB. Jón Björnsson TF3PW fylgist með. Ljósmynd: TF3JB.

Wilhelm Sigurðsson TF3AWS prófaði

búnaðinn og hafði sambönd á SSB um

gervi tunglið.

Óskar Sverrisson TF3DC fylgdi í fótspor

Stefáns TF3SA og hafði sambönd um

OSCAR 100 á morsi.

Jónas Bjarnason TF3JB prófaði stöðina einnig á SSB og fyrsta

sambandið var til Suður-Afríku. Ljósmynd: TF3SA.

Erling Guðnason TF3EE hafði sambönd á

SSB um OSCAR 100.  Ljósmyndir: TF3JB.

Ari er QRV um OSCAR 100 heimanað frá sér í Reykjavík. Á

ferðalögum notar hann hins vegar þennan búnað sem hann

útskýrði fyrir viðstöddum sem spurðu margra spurninga. Hann

hefur m.a. þegar notað búnaðinn til að hafa sambönd um tunglið

frá Norðurlandi og Suðurlandi.
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24. október – Ferðasaga TF3VB og TF3VD

Anna Henriksdóttir TF3VB og Vala Dröfn

Hauksdóttir TF3VD mættu í Skeljanes fimmtudaginn 

24. október og sögðu ferðasögu þeirra og Elínar

Sigurðardóttur TF2EQ á SYLRA fundinn í Noregi

6.–8. september s.l.

Þær stöllur sögðu frá ferðinni í máli og myndum og

tókst afburða vel upp. Ferðasagan var fróðleg,

skemmtileg, krydduð léttum húmor og veitti góða

innsýn í heim kvenamatöra. 

Í ferðinni var m.a. haldið upp á 20 ára afmæli

SYLRA, boðið upp á erindisflutning, farið í heimsókn

til Morokulien og klúbbstöðin LG5LG virkjuð, farið á

sögusafnið á herragarðinum í Eidsvoll (þar sem

stjórnar skrá Noregs var samin 1814), farið skoðunar -

ferð til Charlotteborg (í Svíþjóð) og margt fleira.

Þær Anna, Vala og Elín voru í hópi 26 YL frá 9

þjóðlöndum. Næsta SYLRA ráðstefna verður haldin

eftir tvö ár (2021) í Finnlandi. Vel var klappað í lok

erindisins. Alls mættu 24 félagar og 1 gestur í

Skeljanes þetta vel heppnaða fimmtudagskvöld.
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Vala Dröfn Hauksdóttir

TF3VD og Anna

Henriksdóttir TF3VB sögðu

ferðasöguna frá SYLRA

fundinum í Noregi í

september s.l. Ljósmynd:

Sigurbjörn Þór Bjarnason

TF3SB

Baldvin Þórarinsson TF3–033, Kristján Benediktsson TF3KB,

Óskar Sverrisson TF3DC og Jónas Bjarnason TF3JB. Ljósmynd:

Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB.

Frá vinstri: Óskar Sverrisson TF3DC og Kristján Benediktsson

(aftast). Fremst til vinstri: Þórður Adolfsson TF3DT, Valtýr

Einarsson TF3VG, Yngvi Harðarson TF3Y og Mathías Hagvaag

Að loknum vel heppnuðum erindisflutningi: Guðrún Hannesdóttir 

TF3GD, Anna Henriksdóttir TF3VB og Vala Dröfn Hauksdóttir

TF3VD. Ljósmynd: Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB.
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26. október – Opin laugardagur slær í gegn á ný

Svokallaður „opinn laugardagur“ var endurtekinn

þann 26. október. Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A,

mætti í Skeljanes kl. 10 árdegis og hugmyndin var að

hafa opið til kl. 14 – en tíminn leið hratt og fóru þeir

síðustu ekki úr húsi fyrr en um kl. 16:30.

Hluti morgunsins fór í kynningu, en síðan aðstoðaði 

Ari menn við að fara í loftið frá TF3IRA um Es’Hail-

2/P4A / Oscar 100 gervitunglið. Flestir (sem fóru í

loftið) prófuðu hljóðnemann, en ekki var notað mors

eða stafrænar tegundir útgeislunar að þessu sinni.

Umsagnir eins og „spennandi“, „skemmtilegt“ og

„hvenær hittumst við næst“ heyrðust á ganginum

þegar húsinu var lokað. Alls mættu 11 félagar og 2

gestir í Skeljanes þennan heiðskíra og frostmilda

fyrsta vetrardag í Reykjavík.

3. nóvember – Fyrsta TF–TF QSO um Oscar 100

Fyrsta sambandið á milli íslenskra radíóamatöra um

Es’hail/Oscar 100 gervitunglið fór fram sunnudaginn

3. nóvember, kl. 12 á 

hádegi. Það var á

milli Ara Þórólfs

Jóhannessonar,

TF1A og Valgeirs

Péturssonar, TF3VP.

Valgeir byrjaði að

hlusta á tunglið með

120cm diskloftneti

17. september en

varð svo QRV þann

2. nóvember. Hann

notar m.a. PlutoSDR 

transverter og 3

magnara, 40db

magnara og svo 2 x

3W sem gefa honum um 3W í sendingu. Hann notar

venjulegt sjónvarps-LNB fyrir fyrir móttöku.

Hamingjuóskir til þeirra félaga með fyrsta

„íslenska“ sambandið um Es’hail/Oscar 100.

Þegar þetta er skrifað eru alls þrjár íslenskar

amatörstöðvar QRV um Es’hail/Oscar 100, TF1A,

TF3IRA og TF3VP.

TF3IRA varð fyrst í loftið þann 9. maí, þá TF1A 4.

júní og nú TF3VP 3. nóvember. Ari, TF1A, hefur

verið ötull í að aðstoða menn við öflun og

samsetningu á búnaði til þessara fjarskipta. Hann setti 

m.a. upp búnað félagsstöðvarinnar ásamt Erik

Finskas TF3EY (OH2LAK). Þá hefur hann einnig

verið óþreytandi í að kynna fjarskipti um

Es’hail/Oscar 100 gervitunglið á laugardagsopnunum 

í Skeljanesi í sumar og haust.
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Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A notaði góðan tíma til að fræða

menn um í hverju fjarskipti um gervitungl væru helst frábrugðin

fjarskiptum á HF böndunum. Menn kunnu vel að meta

upplýsingarnar og spurðu margra spurninga. Ljósmynd: Jónas

Bjarnason TF3JB.

Jón G. Guðmundsson TF3LM var áhugasamur og tók sín fyrstu

sambönd um tunglið. Ljósmyndir: Jónas Bjarnason TF3JB.

Sigurður Óskar Óskarsson TF2WIN var einnig að taka sín fyrstu

sambönd um OSCAR 100. “Þetta er skemmtilegt…” sagði Sigurður.

Es’hail/Oscar 100 gervitunglið er á

staðarbraut á 29°9 austur.

120cm diskloftnet TF3VP sem hann notar til fjarskipta um

OSCAR 100 gervitunglið. Ljósmynd: Valgeir Pétursson TF3VP.
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7. nóvember – Námskeiðið fyrstu skrefin

Óskar Sverrisson, TF3DC, leiðbeindi á námskeiðinu:

„Fyrstu skrefin, farið í loftið með leiðbeinanda“ sem

var haldið í Skeljanesi fimmtudaginn 7. nóvember.

Námskeiðið er hugsað til að aðstoða menn við að

byrja í loftinu, hvort heldur þeir eru með nýtt eða

nýlegt leyfisbréf eða eldri leyfishafar. Hugmyndin er

að skapa andrúmsloft sem er afslappað þar sem menn

geta spurt spurninga og prófað sig áfram með

reyndum leiðbeinanda til að öðlast öryggi í að fara í

loftið.

Að þessu sinni voru þátttakendur tveir (en tveir til

viðbótar þurftu að hætta við vegna vinnu) en reiknað

er með fjórum að hámarki. Þegar tíðindamann bar að

garði laust fyrir kl. 18:30 var verkefnið í fullum

gangi, sbr. meðfylgjandi ljósmynd. 

Fyrirkomulag var þannig, að farið er yfir

grundvallaratriði, s.s. reglugerðina og viðauka

hennar, uppsetningu stöðvar og loftnets, tæknileg

öryggisatriði, mikilvægi þess að hlusta, skráningu í

fjarskiptadagbók o.fl. Síðan er farið yfir stillingar

stöðvar á morsi, tali RTTY og FT8.

Þegar tíðindamaður yfirgaf staðinn var líflegt í

fjarskiptaherbergi TF3IRA og menn afar ánægðir

með námskeiðið. Þeir munu síðan mæta aftur á sama

stað að viku liðinni og treysta sig enn frekar í

fjarskiptum á böndunum. Nemendur Óskars voru að

þessu sinni þeir Sigurður Óskar Óskarsson, TF2WIN

og Gunnar Bergþór Pálsson, TF–017, sem er einmitt

nemandi á námskeiði félagsins til amatörprófs sem

haldið er um þessar mundir.

7. nóvember – Erindi TF3Y

Yngvi Harðarson, TF3Y, mætti í Skeljanes á

vetrardagskrá ÍRA þann 7. nóvember með erindið

„Að minnka truflanir í móttöku í HF fjarskiptum“.

Hann fjallaði um truflanir á HF; mismunandi

tegundir, hvernig þær berast í viðtækið og kynnti

aðferðir til að minnka þær. Hann upplýsti um helstu

uppsprettur og dreifileiðir og sýndi m.a. áhugaverð

sýnishorn af truflanavöldum á 40 metrunum frá

NK7Z.

Yngvi kynnti og fór yfir sjö leiðir til að fást við

vandann: (1) Fjarlæga uppsprettuna (alltaf best); (2)

Færa viðtæki frá truflun; (3) Nota stefnuvirkt loftnet

(s.s. magnetíska lúppu); (4) Nota fösun merkja; (5)

SDR tækni, þ.e. 2 x RX með einum sveifluvaka; (6)

DSP tækni; og (7) Aðferðir 3–6 saman.
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Fjörugt í Skeljanesi. Frá vinstri: Sigurður Óskar Óskarsson

TF2WIN, Óskar Sverrisson TF3DC leiðbeinandi og Gunnar

Bergþór Pálsson TF3–Ø17. Fullbókað var á námskeiðið (sem

miðast við fjóra), en tveir þurftu að hætta við vegna vinnu.

Ljósmynd: TF3JB.

Yngvi Harðarson TF3Y kynnir erindið “Að minnka truflanir í

móttöku í HF fjarskiptum”. Mynd: TF3SB.

Gunnar Bergþór Pálsson TF3-017, Bjarni Sverrisson TF3GB,

Sigurður Óskar Óskarsson TF2WIN og Steve B. Pedersen

TF9TQ.

Sigmundur Karlsson TF8VE, Georg Kulp TF3GZ og Hrankell

Sigurðsson TF8KY. Ljósmyndir: Sigurbjörn Þór Bjarnason

TF3SB.
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Síðari hluti erindisins var verklegur. Eftirfarandi

búnaður var notaður: NCC-1 (Receive Antenna

Variable Phasing Controller fyrir 0.3–30 MHz) frá

DxEngineering, RSPDuo SDR viðtæki frá SDRPlay

(fyrir 1 kHz til 2 GHz) og Elecraft KX2 sendi-

/viðtæki (fyrir 3.5–29.7 MHz), auk MFJ-1025 (Noise

cancel/signal enhancer).

Kóaxkaplar höfðu verið lagðir frá

fjarskiptaherbergi félagsins niður í fundarsal og var

m.a. til afnota 4 staka YAGI loftnet TF3IRA fyrir 20

metrana og sambyggt stangarloftnet TF3IRA fyrir 10, 

15, 20, 40 og 80 metra böndin. Yngvi tengdi þennan

búnað og var afar áhrifaríkt að sjá hann virka. Hann

svaraði mörgum spurningum fundarmanna og sökum

áhuga dróst til kl. 22:30 að taka kaffihlé. Niðurstaða:

Það er sumsé hægt að sigrast í truflunum!

Alls mættu 41 félagsmaður og 2 gestir í Skeljanes

þetta kyrrláta snemmvetrarkvöld í Vesturbænum.

Bestu þakkir til Yngva fyrir áhugavert, fróðlegt,

skemmtilegt og vel flutt erindi.

Glærur frá erindi Yngva: http://bit.ly/2PYZFPH

14. nóvember – Opið hús og góðar gjafir

Félaginu barst að gjöf jeppafylli af radíódóti frá

Sigurði Harðarsyni, TF3WS, fimmtudagskvöldið 14.

nóvember. Sama kvöld lauk Ari Þórólfur

Jóhannesson, TF1A, við uppfærslu þriðju tölvunnar

(Lenovo ThinkCentre) í fjarskiptaherbergi TF3IRA.

Síðast, en ekki síst, áttu félagsmenn góðar umræður

um áhugamálið yfir kaffibolla.

Að venju var mikið rætt um tækin, loftnet, „Sark

110“ loftnetsgreininn (sem einn var nýbúinn að
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Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF3VS, Ágúst H. Bjarnason TF3OM

og Wilhelm Sigurðsson TF3AWS. Ljósmynd: Sigurbjörn Þór

Bjarnason TF3SB.

Í fundarhléi. Yngvi stillir

inn tíðni í móttöku á

magnetíska lúppu.

Wilhelm Sigurðsson leitar 

eftir besta merki.

Hrafnkell Sigurðsson

TF8KY fylgist með.

Ljósmynd: Sigurbjörn

Þór Bjarnason TF3SB.

Yfirlitsmynd af radíódótinu TF3WS færði félaginu 14. nóvember.

Meðal annars spennar, aflgjafar, RF magnarar og margt fleira.

Ljósmyndir: Jónas Bjarnason TF3JB.
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panta), skilyrðin á 80 metrum nú um stundir, verkefni

sem menn eru með á vinnuborðinu o.m.fl. Einn

félagsmanna kom færandi hendi með stóra dós af

jólakonfekti frá Quality Street (Christmas 2019

Edition), og smakkaðist innihaldið vel með kaffinu.

Radíódótið frá TF3WS verður til afhendingar til

félagsmanna frá og með 17. nóvember, en á sunnudag

verður svokallaður „sófasunnudagur“ í Skeljanesi.

Alls mættu 19 félagar og 1 gestur í Skeljanes í

heiðskírri froststillunni þetta ágæta vetrarkvöld.

17. nóvember – Fundargerðir stjórnar

Fundargerðir stjórnar ÍRA á heimasíðu enda í

nóvember 2018. Þær gerðir sem á vantar – hafa verið

birtar jafn óðum í CQ TF og hengdar upp á

tilkynningatöflu í Skeljanesi. Auk þess, má lesa

fundargerðir fyrra starfsárs í Ársskýrslu 2018/19.

Hvorutveggja skýrsla og CQ TF eru til niðurhals á

PDF formi á heimasíðu ÍRA.

Fundargerðir í Ársskýrslu 2018/19:

» Stjórnarskiptafundur 2018; 20. mars, bls. 92.

» Fundur 1/2018; 4. apríl, bls. 94.

» Fundur 2/2018; 2. maí, bls. 98.

» Fundur 3/2018; 11. júní, bls. 102.

» Fundur 4/2018; 8. ágúst, bls. 107.

» Fundur 5/2018; 3. október, bls. 112. 

» Fundur 6/2018; 13. nóvember, bls. 117.

» Fundur 7/2018; 16. janúar, bls. 120.

» Fundargerð í 2. tbl. CQ TF 2019:

» Fundur 8/stjórnarskiptafundur 2019; 26. febrúar, bls. 37–38.

Fundargerðir í 3. tbl. CQ TF 2019:

» Fundur 1/2019; 26. febrúar; bls. 40–41.

» Fundur 2/2019; 26. mars, bls. 41–43.

Fundargerðir í 4. tbl. CQ TF 2019:

» Fundur 3/2019; 11. júní, bls. 41–44.

» Fundur 4/2019; 8. júlí; bls. 44–46.

Þessi texti var settur inn á heimasíðu félagsins 17.

nóvember til leiðbeiningar:
Á meðan unnið er að uppfærslu fundargerða á
heimasíðu sem og á fleiri undirsíðum er beðist
velvirðingar á því óhagræði sem það kann að valda. 

Vefslóðir:
http://www.ira.is/wp-content/uploads/2019/02/20190216-

arsskrysla-tf3jb.pdf
http://www.ira.is/wp-

content/uploads/2019/09/cqtf_33arg_2019_04tbl.pdf
http://www.ira.is/wp-

content/uploads/2019/06/cqtf_33arg_2019_03tbl.pdf
http://www.ira.is/wp-

content/uploads/2019/03/cqtf_33arg_2019_02tbl.pdf

17. nóvember – Viðurkenningar, kynning TF3JB

Fyrsta sunnudagsopnun á vetrardagskrá ÍRA var

sunnudaginn 17. nóvember. Jónas Bjarnason, TF3JB,

mætti í Skeljanes og fjallaði um viðurkenningar

radíóamatöra.

Fram kom m.a. að viðurkenningar hafa verið í boði

til radíóamatöra í a.m.k. 96 ár og að þær eru vinsæll

þáttur hjá mörgum sem hluti af áhugamálinu. Fram

kom einnig, að margar eru erfiðar eða jafnvel mjög

erfiðar að ná og að það getur tekið mörg ár eða jafnvel

áratugi að uppfylla kröfurnar.

Þær þekktustu eru DXCC, WAZ, WAC, WAS,

IOTA, WAE og EUROPA DIPLOM. Þær eiga það

allar sammerkt að það liggur töluverð vinna á bak við

þær. Sá leyfishafi sem á flestar viðurkenningar hér á
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Fundargerðir stjórnar eru hengdar upp á tilkynninga töflu í

Skeljanesi og birtar í CQ TF og ársskýrslu. Ljósmynd: TF3JB.

Skeljanesi 17. nóvember. Frá vinstri: Ólafur Örn Ólafsson

TF1OL, Wilhelm Sigurðsson TF3AWS, Ársæll Óskarsson

TF3AO, Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF3VS, Jónas Bjarnason

TF3JB og Mathías Hagvaag TF3MH (snýr baki í myndavél). Í

gluggum í bakgrunni má sjá raðað sex af þrettán DXCC

viðurkenningum TF3JB. Ljósmynd: Óskar Sverrisson TF3DC.

Hluti af viðurkenningum sem voru til sýnis í Skeljanesi. Frá

vinstri sést í VUCC sem er skammstöfun fyrir “VHF/UHF

Centruy Club Award” og er hliðstæð DXCC viðurkenningum á

HF. Þetta er eina VUCC viðurkenningin sem hefur verið gefin út

til TF á 50 MHz. Fyrir miðju er WAJA (Worked All Japan

Prefectures Award). TF3JB upplýsti að það hafi tekið hann 38 ár

að safna upp í kröfur japanska landsfélagsins þegar hann fékk

hana loks í febrúar 2015. Aðrar viðurkenningar sem sjást (eða

sést í) eru WAZ (Worked All Zones) og WAS (Worked all States

Award). Ljósmynd: Óskar Sverrisson TF3DC.
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landi nálgast 2000 og er enn jafn áhugasamur og hann 

var daginn sem hann byrjaði.

Á staðnum voru til sýnis 30 innrammaðar

viðurkenningar sem TF3JB hefur safnað í gegnum

árin, m.a. DXCC, 5BDXCC, DXCC CHALLENGE,

WAZ, WPX, WAS, WAJA, VUCC og fleiri.

Alls mættu 11 félagar og 1 gestur í Skeljanes

þennan ágæta sunnudagsmorgun.

21. nóvember – TF8HP er látinn 

Haraldur Þórðarson, TF8HP, hefur haft sitt síðasta

QSO; merki hans er hljóðnað. Þær upplýsingar bárust

til félagsins að Haraldur hafi látist á sjúkrahúsi að

morgni 21. nóvember. Hann var á 77. aldursári og

leyfishafi nr. 70.

Haraldur Þórðarson, TF3HP

(síðar TF8HP) var fyrst kjörinn 

í stjórn ÍRA árið 1970 og sat í

stjórn í þrjú ár til 1973. Hann

var varaformaður 1996–1997

og kjörinn formaður 1997 og

var í embætti í 10 ár, til 2007.

Næstu tvö ár, 2007–2009 sat

hann í varastjórn. Haraldur var

á ný kjörinn formaður árið

2014–2015. Haraldur var

sæmd ur heiðursfélaganafnbót

árið 2008.

Hann sinnti mörgum fleiri trúnaðarstörfum fyrir

ÍRA, var m.a. ritstjóri CQ TF, sinnti refaveiðum fyrir

hönd félagsins, var umsjónarmaður Pöntunarfélags

ÍRA, sat í nefndum innan félagsins og tók þátt í

alþjóðlegum keppnum frá félagsstöðinni. 

Haraldur Þórðarson sat í stjórn ÍRA í alls 17 ár, þar

af sem formaður í 11 ár og sem stjórnarmaður í 6 ár til

viðbótar; sem varaformaður, ritari, meðstjórnandi og

varamaður.

Um leið og við minnumst Haraldar með þökkum og

virðingu færum við fjölskyldu hans innilegustu

samúðarkveðjur.

21. nóvember – Opið hús

Góð mæting var á opið hús í Skeljanesi fimmtudaginn 

21. nóvember. Kristján Benediktsson, TF3KB, kom

með nýjan SARK 110 loftnetsgreini á staðinn sem

menn skoðuðu yfir kaffinu. Tækið er handhægt,

aðeins 98mm á hæð, 60mm á breidd og 14,5mm á

þykkt og 120 gr. á þyngd með Li-Poly 1000 mAh

endurhlaðanlegri rafhlöðu (sem fylgir). Tækið er gert

fyrir tíðnisviðið frá 0,1 til 230 MHz og er búið 3“

litaskjá. Innkaupsverð var $360 (með flutningi til

landsins). Það er mjög fjölhæft tæki og er

áhugasömum bent á heimasíðu framleiðenda:

http://www.sark110.com/home

Í fjarskiptaherberginu á efri hæð var Ari Þórólfur

Jóhannesson, TF1A, að tengja CATSync forritið við

ICOM IC-7300 stöðina (og reyndar IC-7610 einnig).

Forritið gefur nýjan möguleika við að stjórna Kiwi

viðtækjum yfir netið – beint frá VFO hjóli

stöðvarinnar. Ágúst H. Bjarnason, TF3OM, kynnti

forritið fyrir félagsmönnum á opnu húsi í

félagsaðstöðunni þann 12. september s.l. Jón

Björnsson, TF3PW, tók síðan að sér að koma fyrir

ADX borðfestingu fyrir skjá sem er tengdur við

ICOM IC-7610 stöðina.

21. nóvember – 50 MHz bandið í höfn

Góðar fréttir bárust til félagsins 21. nóvember þess

efnis, að radíótíðniráðstefna Alþjóða fjar skipta -

sambandsins ITU, WRC-19, hafi

samþykkt frumvarp IARU um að

50 MHz bandinu verði úthlutað til

radíó amatör þjónustunnar. 

Samþykktin er lagskipt (eins og

við var búist), þ.e. 44 þjóðríki á

Svæði 1 munu veita leyfishöfum
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Haraldur Þórðarson,

TF8HP (sk).

Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF3VS og Kristján Benediktsson

TF3KB ræða málin. Ljósmynd: TF3JB.

Frá vinstri: Ólafur Örn Ólafsson TF1OL, Gunnar Bergþór

Pálsson TF3–Ø17, Erling Guðnason TF3EE, Þórður Adolfsson

TF3DT, Georg Kulp TF3GZ og Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A

(situr við ICOM IC-7300 stöðina og tengir CATSync forritið).

Ljósmynd: TF3JB.

EFNIS-
YFIRLIT

http://www.sark110.com/home


ríkjandi aðgang að 500 kHz (á 50–54 MHz) og 26 ríki

munu veita ríkjandi aðgang að öllu sviðinu. Öll

þjóðríki í Svæði 1 hafa samþykkt að veita

radíóamatörum víkjandi aðgang að tíðnisviðinu 50–

52 MHz. Aðrar þjónustur sem fyrir voru með úthlutun 

í Svæði 1 og Svæði 3 munu halda heimildum.

Núverandi ríkjandi aðgangur radíóamatöra að 50–54

MHz í Svæðum 2 og 3 helst óbreyttur.

Nánari útfærsla er gerð af stjórnvöldum í hverju

aðildarlandi eftir ráðstefnuna. Stjórn ÍRA sendi erindi

21. nóvember til Póst- og fjarskiptastofnunar og til

framkvæmdastjórnar IRAU og IARU Svæðis 1 með

þakklæti fyrir hönd íslenskra radíóamatöra.

21. nóvember – Mors í listverki

Í gömlu Loftskeytastöðinni við Brynjólfsgötu var

óvenjuleg ljósasería á þakkanti hússins. Þann 21.

nóvember var sett upp listaverkið „K“ (Með ósk um

svar) eftir Önnu Júlíu Friðbjörnsdóttur. Það

samanstendur af ljósaperum sem stafa á morsi,

tegundaheiti hvalategunda. Það var einmitt í

loftskeytastöðinni sem þráðlaus samskipti komust á

við útlönd fyrir um 100 árum og loftskeyti voru send

og móttekin á morsi með útvarpsbylgjum. Listaverkið 

verður sýnt til 23. febrúar 2020.

Þess má geta, að Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB, 

ritstjóri CQ TF birti grein um gömlu loftskeytastöðina 

á Melunum með ljósmyndum í tilefni 100 ára afmælis 

hennar 2018 í 2. tbl. CQ TF 2018; bls. 16–18. Sjá

nánar frásögn á þessari vefslóð Háskóla Íslands:

https://www.facebook.com/HaskoliIslands/posts/1

0156302750290728

Listakonan hefur a.m.k. gert eitt annað listaverk þar

sem mors kemur við sögu. Það er listaverkið „Es war

ein Traum“ frá 2019. Þar eru egg garðsöngvarans

(spörfuglsins) látin mynda sama texta (með

morskóða) sem er ljóðlína úr kvæði eftir þýska

skáldið Heinrich Heine; „Ich hatte einst ein schönes

Vaterland“ frá árinu 1844.

24. nóvember – FT4 kynning TF3VS

Önnur sunnudagsopnun á vetrardagskrá ÍRA var í

boði sunnudaginn 24. nóvember. Vilhjálmur Í.

Sigurjónsson, TF3VS, mætti í Skeljanes og fjallaði

um „Hvernig er að vera QRV á FT4?“

Fram kom m.a. að FT4 sem er samskiptaháttur,

hefur verið kynntur sem tilraun sem beint er sérstak -

lega að keppni. Hann lagði áherslu á að FT4 er ekki

mótunar aðferð heldur samskiptareglur undir MFSK

mótun. Sendir eru 4 tónar í tíðnihliðrunar lyklun og er

heildar bandbreidd sendingarinnar 90Hz. Til saman -

burðar er FT8 8 tónar og heildarband breiddin 50Hz.

Samskiptahátturinn er nauðalíkur FT8 að mörgu leyti, 

bæði í innri uppbyggingu og í notendaskilum:

• Sendingarnar standa alltaf yfir í fastsettan

ákveðinn tíma.

• Fyrirfram er ákveðið að miklu leyti hvað fram fer

í sendingunni.

• Afar öflug villuleiðrétting á sér stað í móttökunni.

• Hver sendilota er aðeins 6 sekúndur, FT4 er því

2,5x hraðvirkara en FT8.

• FT4 er því að jafnaði á sama hraða og RTTY …

en

• FT4 getur unnið með merki sem er 10dB veikara

en RTTY ræður við.

• FT4 notar bara brot af bandbreidd RTTY fyrir

hverja sendingu.

Þetta er hægt m.a. með síunartækni þar sem

kassabylgjuformið er rúnnað af til að eyða smellum,

rétt eins og í morsi (sjá meðfylgjandi mynd).

Allt FT4 utanumhaldið fer fram í forritinu sem

mótar/afmótar en nokkur forrit eru í boði, WSJT-X,

JTDX og MSHV eru þekktust. FT4 hefur sérstakt

tíðniplan, oft aðeins ofar í tíðni en FT8 en þó ekki

alltaf. Í JTDX forritinum má hlaða öllu tíðniplaninu
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Fulltrúar IARU sækja WRC ráðstefnurnar  sem og

undirbúningsfundi til að verja hagsmuni radíóamatöra.

Ljósmynd: IARU Svæði 1.

Myndin er af gömlu loftskeytastöðinni á Melunum í Reykjavík.

Greini lega má sjá ljósaperurnar neðan á þakkantinum. Ljósmynd er

fengin að láni úr frétt um listaverkið á heimasíðu Háskóla Íslands.
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inn með einum smelli í uppsetningarhætti forritsins.

Undantekning frá því getur verið þegar stórir/eftir sóttir 

DX leiðangrar eru virkir, þá er móttakan iðulega höfð

annarsstaðar. Dæmi 1A0C sendi á venjulegu 14,080 en 

hlustaði á 14,090, en næstum allir á 14,090 voru þá að

kalla á þá. Að lokum sýndi Vilhjálmur hvernig QSO í

FT4 fara fram og notaði hann til þess Logger32 forritið

með JTDX uppsettu sem undirforriti í því, en þannig

loggast öll sambönd jafnóðum beint í loggforitið sem

hann notar að jafnaði auk þess sem það sést jafnóðum

hvaða sambönd hafa verið átt við stöðvarnar sem kalla, 

hver sem mótunin hefur verið fyrr.

Að lokum var farið í loftið á FT4 úr

fjarskiptaherbergi TF3IRA og „runnu“ samböndin

afar lipurt í gegn. Flestir viðstaddir voru á því að

áhugavert væri að prófa FT4, en að sögn Vilhjálms er

þó nokkur fjöldi TF-stöðva þegar virkur á FT4. 

Bestu þakkir til Vilhjálms fyrir skemmtilega og afar 

fróðlega kynningu og vel fram setta. Alls mættu 10

félagar og 1 gestur í Skeljanes þennan frostkalda

sunnudagsmorgun í vetrarsól og lognblíðu í vestur -

bænum í Reykjavik.
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Hér má sjá muninn á bandbreidd

þriggja mismunandi merkja.

Rauðu og bláu merkin efst sýna

mun á venjulegu 4-FSK (rautt) og

4-GFSK (blátt) en GFSK sníður

hvössu hornin af þegar skipt er

um tíðni (tón).

Fyrir neðan sést svo munurinn á

band breiddinni á RTTY (fjólu -

blátt) 4-FSK (rautt) og 4-GFSK

(blátt). Ótrúlegur munur, ekki

satt?

Myndin er tekin úr tæknilýsingu

Joe Taylor K1JT á FT4 sam -

skipta hættinum á heimasíðu hans.

Skeljanesi 24. nóvember. Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF3VS úrskýrir

FT4 samskiptamátann í fjarskiptaherbergi TF3IRA. Aðrir á mynd

(frá hægri til vinstri): Óskar Sverrisson TF3DC og Þórður Adolfsson 

TF3DT (snúa baki í myndavél), Mathías Hagvaag TF3MH, Kristján

Benediktsson TF3KB, Guðmundur Ingi Hjálmtýsson TF3IG og

Vilhjálmur TF3VS. Þar sem viðburðurinn var “sófasunnudagur”

voru málin bæði rædd á neðri hæð í leðursófasettinu – áður en farið

var upp í fjarskiptaherbergi og eftir – yfir kaffi og meðlæti.

Frá vinstri: Þórður Adolfsson TF3DT, Vilhjálmur Í. Sigurjónsson

TF3VS og Óskar Sverrisson TF3DC (næst myndavél).  
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28. nóvemer – Erindi TF3KX og gjöf til félagsins.

Kristinn Andersen, TF3KX, mætti í Skeljanes á

vetrardagskrá ÍRA þann 28. nóvember með erindið

„QRP afl, heimasmíði og notkun QRP senda“.

Hann fór fyrst yfir QRP skilgreiningarnar, en QRP

afl miðast við mest 5W á morsi (10W á SSB) og

QRPp við mest 1W. Hann útskýrði vel hversu vel

QRP afl skilar sér í raun. Því til sönnunar lék hann

upptöku af sendingu á morsi frá radíóvita 4U1UN/B í

New York á 14.100 MHz. Fyrst var sent stutt merki á

100W, síðan á 10W, þá á 1W og loks á 0,1W. Sérlega

áhugavert var að heyra hversu læsilegt merkið var í

öllum afldæmunum – meira að segja á 0,1W í restina.

Kristinn lýsti eigin reynslu af að vinna á QRP afli og 

var áhugavert að skoða fjarskiptadagbók hans (sem

gekk á milli manna á meðan hann flutti erindið). Hann 

fjallaði um mikilvægi góðra loftneta, en að sama

skapi væri einnig spennandi að nota algeng loftnet

eins og t.d. hálfbylgju endafæddan vír (t.d. á 20

metrum) og benti á að þannig væri auðvelt að hafa

sambönd yfir þúsundir kílómetra um allan heim.

Hann fór yfir QRP stöðvar og búnað sem eru í boði í 

dag, bæði samsettar og ósamsettar. Nefndi í því

sambandi eigin QRP stöð (2W á morsi) frá Small

Wonder Labs og Elecraft stöð, K2 (0–15W á morsi og

SSB) sem voru til sýnis á staðnum, en báðar voru

keyptar ósamsettar. Hann úrskýrði einnig, að 2W

stöðin væri hluti af búnaði sem hann hefði í tösku sem 

væri þægilegt að grípa með sér, t.d. í sumarbústað eða

jafnvel erlendis (sem hann hefur gert).

Erindi Kristins var afar vel heppnað. Það var vel

flutt, skemmtilegt og fróðlegt og veitti góða innsýn í

þennan áhugaverða þátt áhugamálsins sem nýtur

vaxandi vinsælda með hverju ári sem líður. Held að

allir viðstaddir geti tekið undir með TF3OM, sem

þakkaði Kristni á Facebook fyrir „stórgóðan fund í
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Kristinn Andersen TF3KX

flutti erindi í félagsaðstöðu 

ÍRA um “QRP afl,

heimasmíði og notkun

QRP senda”.

Eftir erindið sýndi Kristinn QRP stöðvar og búnað, m.a. 20 metra

stöð fyrir mors (2W) sem hann setti saman. Frá vinstri: Gunnar

Bergþór Pálsson TF3–017, Kristinn Andersen TF3KX, Sigurður

Óskar Óskarsson TF2WIN og Wilhelm Sigurðsson TF3AWS.

Kristinn sýndi einnig Elecraft K2 stöð, sem vinnur á 10–80 metra

böndunum á morsi og tali (SSB) sem hann setti saman. Hún er búin

15W sendi. Frá vinstri: Gunnar Bergþór Pálsson TF3–017,

Kristinn Andersen TF3KX og Sigurður Óskar Óskarsson TF2WIN.
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félaginu“. Alls mættu 33 félagsmenn í Skeljanes þetta 

kyrrláta vetrarkvöld í Vesturbænum.

Ánægjulegt er jafnframt að geta um góða gjöf Hans

Konrads Kristjánssonar, TF3FG, sem færði félaginu

tvo „signal gererator‘a“, HF sendi og 1000W HF

magnara, hvorutveggja af Harris gerð. Bestu þakkir

til Hans Konrads.

30. nóvember – Góðir gestir í Skeljanesi.

Þátttakendum á námskeiði ÍRA til amatörprófs bauðst 

að heimsækja félagsaðstöðuna í Skeljanesi

laugardaginn 30. nóvember. Jón Björnsson, TF3PW,

umsjónarmaður námskeiða félagsins, skipulagði

daginn sem heppnaðist mjög vel.

Dagurinn hófst kl. 10 árdegis með stuttu ávarpi

formanns. TF3JB lýsti aðstöðu félagsins og helstu

starfsþáttum sem standa félagsmönnum til boða. Að

því loknu tók varaformaður við. TF3DC fór með

hópinn út í portið við austurhlið hússins og lýsti

loftnetakosti TF3IRA, þ.e. 4 staka YAGI loftneti á

20M og stangarloftneti á 10, 15, 20, 40 og 80M. VHF

stjóri félagsins fylgdi hópnum líka og lýsti TF1A m.a. 

loftnetum sem notast við gervihnattastöð TF3IRA á

2,4 og 10 GHz.

Þegar inn var komið á ný, bættu menn á sig kaffi og

á meðan fjallaði QSL stjóri félagsins um kortamál.

TF3MH lýsti mikilvægi kortastofunnar og kynnti

samvinnu hennar við aðrar í landsfélögum

radíóamatöra um heiminn. Þegar menn færðu sig upp

á efri hæðina sýndi hann jafnframt aðstöðu

kortastofunnar, þar sem hver leyfishafi hefur sitt eigið 

hólf.
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Í fundarhléi vann gjaldkeri félagsins m.a. sín störf, sem að þessu

sinni var að taka á móti félagsgjaldi. Frá vinstri: Jón Björnsson

TF3PW gjaldkeri ÍRA handleikur seðla, Kristján Benediktsson

TF3KB, Ársæll Óskarsson TF3AO, Yngvi Harðarson TF3Y,

Óskar Sverrisson TF3DC, Hans Konrad Kristjánsson TF3FG

(standandi), Stefán Arndal TF3SA og Þór Þórisson TF1GW.

Ljósmyndir: Jónas Bjarnason TF3JB.

Hans Konrad

Kristjánsson

TF3FG færði

félaginu góða

gjöf. Það eru

“signal

gerator’ar” af

vandaðri gerð og

HF sendir og HF

magnari (1000W) 

af Harris gerð.

Ljósmynd: Jónas

Bjarnason

TF3JB.

Þátttakendur á námskeiði ÍRA til amatörprófs fá kynningu á

loftnetum TF3IRA. Frá vinstri: Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A,

Björgvin Víglundsson, Eiður Kristinn Magnússon TF3–071,

Gunnar Bergþór Pálsson TF3–017 og Óskar Sverrisson TF3DC.

Á myndina vantar þá Sigurð Kolbeinsson TF3–066 og Svein

Aðalsteinsson. Ljósmynd: TF3JB.

Lesefni sem lá frammi (neðri röð): DXCC heildarstaða TF stöðva

m.v. 17. nóvember 2019; Vetrardagskrá ÍRA október–desember

2019, Ávarpsbréf ÍRA til nýrra félagsmanna og sýnishorn

félagsblaðsins CQ TF, 1. tbl. 2018. Efri röð: Þrjár greinar eftir

Ara Þórólf Jóhannesson TF1A: „Endurvarpar, stafvarpar,

radíóvitar“ (sérprentun úr 2. tbl. CQ TF 2019); „Spennandi:

QRV um nýja gervitunglið“ (sérprentun úr 4. tbl. CQ TF 2019) og 

„Es’hail-2/P4A – OSCAR 100“ (sérprentun úr 3. tbl. CQ TF

2019). Ljósmynd: Óskar Sverrisson TF3DC.
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Loks færðu menn sig yfir í fjarskiptaherbergi

TF3IRA þar sem þeir TF3DC og TF1A tóku við á ný

og var búnaður TF3IRA kynntur. TF3DC kynnti þau

tvö fjarskiptaborð sem eru til afnota fyrir HF tíðnir og

TF1A kynnti þriðja borðið, sem er fyrir sambönd um

Es’hail/Oscar 100 gervitunglið. Skemmtilegar

umræður fylgdu, enda kynntu þeir félagar marga

forvitnilega og spennandi þætti fjarskiptanna og

tilheyrandi búnað.

Þeir þátttakendur á námskeiði félagsins sem áttu

heimangengt í Skeljanes þennan ágæta laugardag

voru Björgvin Víglundsson, Eiður Kristinn

Magnússon TF3–Ø71, Gunnar Bergþór Pálsson TF3–

Ø17, Sigurður Kolbeinsson TF3–Ø66 og Sveinn

Aðalsteinsson.

Bestu óskir til þeirra og annarra þátttakenda á

námskeiði félagsins um gott gengi í prófi Póst- og

fjarskiptastofnunar til amatörleyfis sem haldið verður 

í desembermánuði.

8. desember – Tíðniplön, kynning TF3KB

Þriðja sunnudagsopnun á yfirstandandi vetrardagskrá 

var haldin sunnudaginn 8. desember kl. 11 árdegis.

Kristján Benediktsson, TF3KB, mætti í Skeljanes og

fjallaði um tíðniplön á HF amatörböndunum.

Kristján greindi frá sögulegum þáttum þessara

„umferðarreglna“ radíóamatöra og skýrði m.a., að

þetta væru reglur sem við settum okkur sjálfir innan

ríkjandi tíðniheimilda stjórnvalda. Hann fór vel yfir

tíðniplanið fyrir okkar svæði, IARU Svæði 1 og

nefndi helstan mun á milli svæðanna þriggja (I, II og

III) í heiminum.

Fram kom, að stóru landsfélögin, m.a. ARRL,

DARC og RSGB, hafi látið útbúna meðfærileg plaköt 

sem hafa má á vegg í fjarskiptaherbergi, þar sem sjá

má á augnabliki skipulag fyrir hvert band. Slíkt væri

mjög til þæginda. Kristján gat þess jafnframt, að

ríkjandi tíðniplan væri uppfært eftir þörfum, en þess

sé að vænta að gefið verði út nýtt skjal á næsta ári

(2020).

Bestu þakkir til Kristjáns fyrir fróðlegar,

áhugaverðar og nytsamar umræður um efni sem

sumpart mætti vera meira í umræðunni. Alls mættu 10 

félagsmenn og 1 gestur í Skeljanes þennan fallega

vetrarmorgun í vesturbænum í Reykjavík.

Útprentað eintak af tíðniplaninu verður til

afhendingar til félagsmanna í Skeljanesi frá og með

næstu fimmtudagsopnun. Vefslóð:

https://iaru-

r1.org/images/IARU_REGION_1_HF_BAND_PLAN__2016_v

2.pdf

10. desember – CQ WW DX CW keppnin

Keppnisnefnd CQ hefur birt bráðabirgðaniðurstöður

(e. raw scores) í morshluta

keppninnar frá 23.–24. nóvember

s.l. Áætlaður heildarárangur er í

punktum (P) yfir heiminn (H) og

yfir Evrópu (EU). Árangur

TF3CW frá ED8W er frábær, 2.
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Ari Þórólfur Jóhannesson VHF stjóri ÍRA kynnir gervihnattastöð

TF3IRA sem er fyrir sambönd um Es’hail/Oscar 100

gervitunglið. Frá vinstri: Eiður Kristinn Magnússon TF3–071,

Gunnar Bergþór Pálsson TF3–017, Sveinn Aðalsteinsson,

Björgvin Víglundsson, Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A og

Mathías Hagvaag QSL stjóri ÍRA. Ljósmynd: TF3DC.

Skeljanesi 8. desember. Frá vinstri: Wilhelm Sigurðsson

TF3AWS, Mathías Hagvaag TF3MH (snýr baki í myndavél),

Kristján Bendiktsson TF3KB, Jón Björnsson TF3PW og

Vilhjálmur Ívar Sigurjónsson TF3VS. Ljósmynd: Jónas

Bjarnason TF3JB.
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sæti yfir heiminn og 1. sæti í Evrópu. Hamingjuóskir

til Sigga og annarra þátttakenda.

20M lágafl, einm.flokkur.

TF3VS / 9.435P / 152H / 87EU.

20M háafl, aðstoð, einm.flokkur (op. TF3DC).

TF3W / 53.240P / 101H / 72EU.

40M, háafl, aðstoð, einm.flokkur.

TF3JB / 2.992P / 135H / 86EU.

ÖLL BÖND, lágafl, aðstoð, einm.flokkur.

TF3EO / 16.168P / 774H / 935EU.

40M, háafl, einm.flokkur (op. TF3CW).

ED8W / 1.521.439P / 2H / 1EU.

ÖLL BÖND, lágafl, aðstoð, einm.fl., „classic“.

OZ1OM / 100.640P / 434H / 265EU.

https://www.cqww.com/raw.htm?mode=cw

14. desember – Amatörpróf

Tólf voru skráðir til prófs Póst- og fjarskipta stofnunar

til amatörleyfis, sem haldið var laugar daginn 14.

desember í Háskólanum í Reykjavík. Þar af mættu tíu í

próf í raffræði og radíótækni og níu til prófs í reglum

og viðskiptum. Fyrirkomulag var sem hér segir:

10:00–12:00 Raffræði og radíótækni

13:00–15:00 Reglur og viðskipti

15:30 Prófsýning

Nöfn þeirra sem náðu prófi:

Árni Helgason, Patreksfirði.

Björgvin Víglundsson, Reykjavík.

Eiður K. Magnússon, Reykjavík.

Gunnar B. Pálsson, Reykjavík.

Pétur Ólafur Einarsson, Reykjavík.

Sigurður Kolbeinsson, Reykjavík.

Sveinn Aðalsteinsson, Reykjavík.

Þorsteinn Björnsson, Kópavogur.

Stjórn ÍRA óskar viðkomandi til hamingju og býður

þá velkomna í loftið.

15. desember – WRC-19

Fjórða og síðasta sunnudagsopnun á vetrardagskrá

félagsins var í boði sunnudaginn 15. desember. Jónas

Bjarnason, TF3JB, mætti í Skeljanes og fjallaði um

helstu niðurstöður radíótíðniráðstefnu Alþjóða

fjarskiptasambandsins ITU, WRC-19, sem lauk þann

22. nóvember s.l.

Farið var sérstaklega yfir

samþykkt ráðstefnunnar

um 50 MHz bandið. Hún er 

„lag skipt“ (eins og við var

búist), þ.e. 44 þjóðríki á

Svæði 1 munu veita leyfis -

höfum 500 kHz ríkjandi

að gang (á 50–54 MHz) og

26 ríki munu veita ríkjandi

að gang að öllu sviðinu. Öll

þjóðríki í Svæði 1 hafa sam þykkt að veita radíó -

amatör um víkjandi aðgang að 50–52 MHz. Aðrar

þjónustur sem fyrir voru með úthlutun í Svæði 1 og

Svæði 3 munu halda fyrri heimildum. Núverandi

ríkjandi aðgangur radíóamatöra að 50–54 MHz í

Svæð um 2 og 3 helst óbreyttur. Nánari útfærsla á 50

MHz tíðnisviðinu fer nú fram hjá hverju aðildarríkja

ITU á næstu misserum. Fram kom, að ÍRA hefur

þegar sett sig í samband við Póst- og fjarskiptastofnun 

vegna útfærslu tíðnisviðsins hér á landi.

Farið var ennfremur yfir önnur tíðnisvið, m.a. 5 GHz

og 47 GHz og undirbúning næstu radíótíðni ráðstefnu

(WRC-23) með tilliti til 1240–1300 MHz tíðnisviðsins,

sem kann að verða í hættu þá. Hann skýrði jafnframt frá

þeim rástöfunum sem IARU hef ur þegar hafið

undirbúning á til að verja tíðnisviðið. Ennfremur var

fjallað um WPT heimildir (e. Wireless Power

Transmission) sem geta haft áhrif á fjarskipti radíó -

amatöra á HF böndunum (og á tíðnisviðum þar fyrir

neðan). Alls mættu 9 félagsmenn og 1 gestur í Skeljanes

þennan frostfagra og sólríka sunnudagsmorgun.
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Myndin var tekin þegar próf

PFS til amatörleyfis var að

hefjast 14. desember kl.

10:05 í stofu V109 í

Háskólanum í Reykjavík.

Vilhjálmur Þór Kjartansson

TF3DX, formaður

prófnefndar stendur fyrir

stafni. Ljósmynd: Jónas

Bjarnason TF3JB.
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17. desember – Ritnefnd CQ TF

Ritnefnd CQ TF hélt annan formlegan fund sinn 17.

desember eftir skipan þann 11. júní s.l. Á fundinum

var undirbúningur 1. tbl. 2020 ræddur (þessa

tölublaðs). M.a. var fjallað um niðurröðun efnis,

hvort fjölga eigi tölublöðum í fimm úr fjórum á næsta

ári (2020) og fleira bundið útgáfunni. 

19. desember – TF3YOTA QRV

Elín Sigurðardóttir, TF2EQ, setti TF3YOTA í loftið

frá fjarskiptaherbergi ÍRA í Skeljanesi 19. desember.

Fyrst á 14 MHz og þegar skilyrði hurfu á því bandi

skipti hún yfir á gervihnattastöð félagsins til

fjarskipta um Es’hail/Oscar 100 gervitunglið. Ari

Þórólfur Jóhannesson, TF1A, VHF stjóri félagsins,

aðstoðaði Elínu og birti m.a. skemmtilegt myndskeið

af fjarskiptunum á Facebook.

YOTA verkefnið hófst í fyrra (2018) og verður

starfrækt í desember ár hvert. Það er hugsað til að

auka áhuga ungs fólks á amatör radíói. Verkefnið er á

vegum IARU svæðis 1 og eru öll landsfélög radíó -

amatöra innan svæðisins þátttakendur (auk lands -

félaga á svæðum 2 og 3).

Elín Sigurðardóttir, TF2EQ, er ungmennafulltrúi

félagsins og YOTA verkefnisstjóri ásamt Árna Frey

Rúnarssyni, TF8RN. Þau áforma að virkja kallmerkið 

á sem flestum HF böndum (eftir skilyrðum) út

mánuðinn, auk sambanda um OSCAR-100 gervi -

tunglið.

9. desember – Jólakaffi ÍRA

Jólakaffi ÍRA 2019 var haldið í félagsaðstöðunni

fimmtudaginn 19. desember og var það síðasta

opnunarkvöldið í Skeljanesi á árinu 2019.

Í boði var veglegt kaffibrauð, m.a. rjómaterta frá

Reyni bakara í Kópavogi, stundum kennd við

Hressingarskálann í Reykjavík, brauðterta með

rækjusalati frá veisluþjónustu Jóa Fel, hátíðakleinur

frá Kökugerð HP á Selfossi, hvít jólaterta og brún

jólaterta frá tertugalleríi Myllunnar, jólasmákökur

með súkkulaðibitum frá Kökum og tertum; 17
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Mynd Mynd frá fundi ritnefndar 17. desember 2019. Frá vinstri:

Óskar Sverrisson TF3DC, Vilhjálmur í. Sigurjónsson TF3VS,

Jónas Bjarnason TF3JB og Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB. 

Elín Sigurðardóttir TF2EQ byrjaði starfrækslu TF3YOTA bæði á 14

MHz SSB og um Es’hail/Oscar 100 gervitunglið frá fjarskipta her -

bergi ÍRA fimmtudaginn 19. desember. Myndin var tekin þegar hún

fór í loftið um gervitunglið. Hún hafði um 200 QSO. Mynd: TF3JB.

QSL kort TF3YOTA. Myndin á kortinu er af Kirkjufellinu skammt

frá Grundarfirði. Mynd: Elín Sigurðardóttir TF2EQ.

Alltaf hressir. Óðinn Þór Hallgrímsson TF2MSN, Georg Kulp,

TF3GZ og Mathías Hagvaag TF3MH. Ljósmynd: TF3JB.

Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB, Höskuldur Elíasson TF3RF og 

Ágúst H. Bjarnason TF3OM. Ljósmynd: TF3JB.
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sortum, Göteborgs jólapiparkökur, danskar romm -

kúlur frá Danish Bakery, piparkökuhringur og

smáhringir (kleinuhringir) frá Bakarí Sandholt og

súkkulaðirúlluterta frá Meyers Bageri í Kaupmanna -

höfn.

Kvöldið heppnaðist vel og voru menn ánægðir. Alls 

mættu 32 félagsmenn og 2 gestir í Skeljanes þetta

veðurstillta og fagra vetrarkvöld í vesturbænum í

Reykjavík.

Jólakaffi ÍRA var (eins og fyrri ár) án kostnaðar

fyrir félagssjóð, þ.e. í boði félagsmanns sem óskar að

láta nafns síns ekki getið. Honum eru hér með færðar

þakkir.
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Skeljanesi 19. desember.

Mynd frá jólakaffiborði

ÍRA 2019 sem hófst

stundvíslega kl. 20:00.

Ljósmynd: Jónas

Bjarnason TF3JB.

Wilhelm Sigurðsson TF3AWS, Björn Þór Hrafnkelsson TF8TY,

Mathías Hagvaag TF3MH, Hrafnkell Sigurðsson TF8KY, Óðinn

Þór Hallgrímsson TF2MSN og Vilhjálmur Í. Sigurjónson TF3VS. 

Til vinstri: Elín

Sigurðardóttir TF2EQ og Ari 

Þórólfur Jóhannesson TF1A.

Til hægri: Þorvaldur

Bjarnason TF3TB, Bendikt

Sveinsson TF3T og Baldur

Þorgilsson TF3BP.

Ljósmyndir: TF3JB.

Sigurður Kolbeinsson TF3–066 (fremst til vinstri), Hrafnkell Sig urðs -

son TF8KY, Ársæll Óskarsson TF3AO, Georg Magnússon TF2LL,

Bjarni Sverrisson TF3GB, Wilhelm Sigurðsson TF3AWS, Benedikt

Sveinsson TF3T og Jón Björnsson TF3PW (lengst til hægri). 

Bjarni Sverrisson TF3GB, Kristján Benediktsson TF3KB,

Baldvin Þórarinsson TF3–033 og Þorvaldur Bjarnason TF3TB. 

Björgvin Víglundsson, Eiður Kristinn Magnússon TF3–071, Ari

Þórólfur Jóhannesson TF1A og Jón Björnsson TF3PW.
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28. desember – EI8JB í Skeljanesi

Charlie Carolan, EI8JB, heimsótti Skeljanes 28.

desemb er. Hann var í stuttri heimsókn á landinu, m.a.

til að kafa í Silfru í þjóðgarðinum á Þingvöllum. Hann

er þeirrar skoðunar, að Silfra sé einn besti köfunar stað -

ur á Íslandi og á heimsmælikvarða. Ástæðan er mikið

skyggni í tæru grunnvatninu og stórfenglegt umhverfi.

Hann sagðist lengi hafði beðið eftir þessu tækifæri. 

Jónas Bjarnason, TF3JB og Óskar Sverrisson,

TF3DC, tóku á móti Charlie í Skeljanesi

laugardaginn 28. desember. Hann sagðist m.a. vera

virkur á HF böndunum heima á SSB, RTTY og PSK,

ásamt fjarskiptum um gervitungl. Hann hefur starfað

innan IRTS (landsfélags radíóamatöra á Írlandi), m.a.

skrifað greinar í félagsblaðið Echo Ireland og Echo

News ásamt því að annast ritstjórn vikulegra

fréttaútsendinga á vegum IRTS (á amatörböndnum).

Charlie tók nokkur sambönd á 20M SSB frá

TF3IRA og var mjög hrifinn af félagsstöðinni og

búnaði hennar, þ.á.m. aðstöðunni fyrir fjarskipti um

Es’hail/Oscar 100 gervitunglið. Þetta var fyrsta ferð

hans til Íslands en sagðist ætla að heimsækja landið

sem fyrst aftur, og þá ásamt eiginkonu. Hann bað fyrir 

góðar kveðjur til íslenskra radíóamatöra.

5. janúar – TF3CW í Skeljanesi

Sigurður Jakobsson, TF3CW, heimsótti Skeljanes

sunnudaginn 5. janúar 2020. Sigurður, sem nú er

búsettur á Spáni ásamt eiginkonu sinni, var staddur

hér á landi yfir hátíðarnar og hittu nokkrir félagar

hann í félagsaðstöðunni, skömmu áður en hann hélt af 

landi brott.

Megin umræðuefnið var glæsilegur árangur hans í

CQ WW DX keppninni 2019, 23.–24. nóvember s.l.,

þegar hann tók þátt í morshluta keppninnar frá

ED8W. QTH var eyjan La Palma, sem er ein af sjö

eyjum Kanaríeyja. Siggi náði 2. sæti yfir heiminn og

1 sæti yfir Evrópu samkvæmt fyrirliggjandi gögnum

frá keppnisnefnd CQ um bráðabirgðaniðurstöður (e.

raw scores), en hann keppti í einmenningsflokki á 40

metrum, háafli. Heildarfjöldi punkta var 1.521.439 og 

heildarfjöldi sambanda var 3489.

Siggi notaði eigin stöð, ICOM IC-7300, og tvö

stefnuvirk Yagi loftnet, annars vegar gerð OB17-4 frá

Optibeam sem hefur 3 virk element á 7 MHz og hins

vegar, gerð 40M2L frá M2 Antenna Systems, sem er 2

elementa einsbands net á 7 MHz.

Siggi tók vel í að halda stutta kynningu um

reynsluna af að vera QRV frá Kanaríeyjum þegar

hann verður næst á landinu.

Nýir félagsmenn ÍRA (16.2.–31.12.2019)
Arnlaugur Guðmundsson, TF3–Ø87, 101 Reykjavík.
Árni Helgason, TF4AH, 451 Patreksfjörður.
Bergur Axelsson, TF3BX, Bandaríkin.
Björgvin Víglundsson, TF3BOI, 104 Reykjavík.
Erik Matti Finskas, TF3EY (OH2LAK), Finnland.
Gunnar Bergþór Pálsson, TF2BE, 112 Reykjavík.
Kjartan Gunnsteinsson, TF3HF, 200 Kópavogur.
Pétur Ólafur Einarsson, TF3POE, 104 Reykjavík.
Sigurjón Orri Oddsson, TF3–Ø83, 200 Kópavogur.
Sveinn Aðalsteinsson, TF1SA, 108 Reykjavík.
Sverrir Sighvatsson, TF2HC, 221 Hafnarfjörður.
Þorsteinn Björnsson, TF4TB, 200 Kópavogur.
Þórarinn Benedikz, TF3TZ, 108 Reykjavík.
Ýmir B. Depenne, TF3–Ø82, 101 Reykjavík.

Kallmerki, breytingar/ný (16.2.–31.12. 2019)
Árni Helgason, TF4AH, Patreksfjörður.
Björgvin Víglundsson, TF3BOI, Reykjavík.
Eiður K. Magnússon, TF1EM, Reykjavík.
Gunnar B. Pálsson, TF2BE, Reykjavík.
Pétur Ólafur Einarsson, TF3POE, Reykjavík.
Sigurður Kolbeinsson, TF8TN, Reykjavík.
Sveinn Aðalsteinsson, TF1SA, Reykjavík.
Sverrir Sighvatsson, TF2HC, Hafnarfj. (áður TF3LC).
Þorsteinn Björnsson, TF4TB, Kópavogur.

(Leiðréttingar óskast sendar á ira@ira.is)
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Charlie færði félaginu að gjöf númeraplötu merkta Írlandi (IRL)

með kallmerki félagsstöðvarinnar TF3IRA. Jónas Bjarnason

TF3JB  tók við gjöfinni. Ljósmynd:Óskar Sverrisson TF3DC.

Í góðu yfirlæti í Skeljanesi. Frá vinstri: Sigurður R. Jakobsson

TF3CW, Mathías Hagvaag TF3MH, Baldvin Þórarinsson TF3–

Ø33, Óskar Sverrisson TF3DC og Yngvi Harðarson TF3Y.

Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF3JB.
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TF útileikarnir 2019 fóru fram um verslunarmanna -

helgina, 3.-5. ágúst. Þátttaka var ágæt, eða alls 14

stöðvar sem voru í loftinu, samanborið við 15 í fyrra

(2018), en dagbókum var skilað inn fyrir 10 stöðvar í

ár. Að þessu sinni var haldið var upp á 40 ára afmæli

útileikanna, en þeir voru fyrst haldnir um verslunar -

manna helgina 1979.

Þátttakendur voru ágætlega dreifðir um landið, m.a. 

í Borgarfirði, Keflavík, Vogum, Garðskaga, Gríms -

nesi, Hveragerði, Stokkseyri, undir Eyjafjöllum og á

Barðaströnd, auk stöðva á höfuðborgarsvæðinu.

Skráð ur fjöldi sambanda var alls 124 og heildarfjöldi

QSO stiga var alls 360.

Reglurnar

Reglur TF útileikanna voru síðast uppfærðar fyrir

leikana árið 2017. Markmið þeirra frá upphafi, hefur

verið að auka færni radíóamatöra í fjarskiptum innan -

lands og þekkingu á útbreiðslu í MF og HF tíðni -

sviðunum. Í útileikunum er lögð áhersla á að nota

lægri böndin, 160m, 80m, 60m og 40m, en sambönd á 

hærri HF tíðnum teljast einnig til stiga, eins og um

væri að ræða sambönd á 40m. Heimilt er að hafa

sambönd hvenær sem er þessa tvo sólarhringa, en til

að „þétta“ virknina eru fjögur tímabil gefin upp: Kl.

17-19 á laugardag, 9-12 á sunnudag, 21-24 á sunnu -

dag og 8-10 á mánudag. Samband við sömu stöð, á

sama bandi, telst gilt svo fremi sem a.m.k. 8 klst. séu

liðnar frá fyrra sambandi.

Þótt hafa megi samband hvenær sem er þessa þrjá

daga 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 sam -

bönd er hámarksfjöldi sambanda sem er heimilaður

við sömu stöð á sama bandi.

Lágmarksupplýsingar sem skipst er á eru QSO rað -

númer (001 o.s.frv.) og QTH. Viðbótarstig fæst ef

einnig er skipst á RS(T) og afli. RS(T) táknar læsi -

leika, styrk og tón merkis. Miðað er við afl í wöttum

frá sendi í loftnet. QTH má gefa upp sem sem 4 eða 6

stafa hnit/staðarreiti (e. Maidenhead locator) t.d.

HP94bc (sjá t.d. http://www.arrl.org/grid-squares)

eða breidd og lengd, í gráðum, t.d. 6421.

Stigafjöldi fyrir hvert samband fer eftir stað setn -

ingu 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 endan -

legan 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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TF útileikarnir 2019

Óskar Sverrisson, TF3DC

Einar Kjartansson TF3EK umsjónarmaður TF útileikanna

kynnir helstu reglur þeirra og úrslitin 2019. Ljósmynd: Jónas

Bjarnason TF3JB.

Glæsilegur verðlaunabikar var í 1. verðlaun í TF útileikunum

2019. Ennfremur viðurkenningar fyrir bestan árangur í fyrstu

fimm sætunum. Verðlaunabikarinn er frá fyrirtækinu Marko-

Merki ehf. í Hafnarfirði, en viðurkenningarskjölin voru útbúin af

Brynjólfi Jónssyni TF5B viðurkenningastjóra ÍRA. Ljósmynd:

Jónas Bjarnason TF3JB.
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YFIRLIT

http://www.arrl.org/grid-squares


Kynning leikanna 2019

TF útileikarnir voru kynntir í 3. tbl. CQ TF sem kom

út 30. júní. Leikarnir voru jafnframt kynntir í félags -

aðstöðunni í Skeljanesi á sérstökum kynningarfundi

þann 1. ágúst sem var vel sóttur. Þá voru við burð -

urinn, kynningarfundur og leikarnir sjálfir vel kynntir 

á heimasíðu félagsins.

TF útileikarnir 2019; úrslit

Alls voru 14 íslensk kallmerki QRV um skemmri eða

lengri tíma í útileikunum 2019: TF1A, TF1EIN, TF1JI,

TF1GW, TF1OL, TF2LL, TF3DX, TF3EK, TF3IRA, TF3JB,

TF3VS, TF3Y, TF8KY, TF8YY. Keppnisdagbókum var

skilað inn fyrir eftirtalin kall merki:

KALL -

MERKI

QSO QSO

stig

Marg-

faldari

Heildar

- stig

TF8KY 23 85 5 425

TF2LL 33 84 3 252

TF3JB 16 41 3 123

TF3EK 10 26 4 104

TF3IRA 11 32 3  96

TF1EIN 11 27 3  81

TF1JI  6 24 3  72

TF3DX  5 16 4  64

TF3Y  7 15 3  45

TF1A  5 10 3  30

Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY, var sigurvegari TF

útileikanna 2019. Hann var með alls 425 heildarstig. Í

öðru sæti varð Georg Magnússon, TF2LL, með 252

heildarstig og í þriðja sæti Jónas Bjarnason, TF3JB,

með 123 heildarstig. Í fjórða sæti varð Einar Kjartans -

son, TF3EK, með 104 stig og í fimmta sæti, TF3IRA

með 96 stig.

Afhending viðurkenninga 17. október

Viðurkenningar fyrir útileikana 2019 voru afhentar í

Skeljanesi 17. október og var viðburðurinn annað

atriði á vetrardagskrá félagsins á tímabilinu október til

desember. Jónas Bjarnason, TF3JB, formaður félags -

ins bauð viðstadda velkomna. Þá fór Einar Kjartans -

son, TF3EK, umsjónarmaður útileikanna, yfir úrslit og

síðan fór fram afhending verðlauna og viðurkenninga.

Að lokum var viðstöddum boðið að þiggja kaffi veit -

ing ar. Að neðan má sjá verðlaunahafa með skjöl sín.
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Jónas Bjarnason

TF3JB, formaður

ÍRA, afhenti

Hrafnkeli Sigurðssyni 

TF8KY glæsilegan

verðlaunabikar og

verðlaunaskjal fyrir

bestan árangur í TF

útileikunum 2019.

Ljósmynd: Jón

Svavarsson TF3JON.
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Síðasta haust, eftir velgengni JOTA/JOTI1 í höfuð -

stöðvum ÍRA, ákváðum við Árni, TF8RN, að líta

betur á ungmennastarfið í IARU Svæði 1. Við sáum,

að á  Norðurlöndunum hafði verið vaxandi samstarf

milli ungmenna,  sérstaklega á austurströnd Svíþjóðar 

og í Finnlandi. En SRAL2 rekur sumarbúðir fyrir

unga radíóamatöra hvert sumar. 

Í nóvember 2018 tókum við Árni þátt í Skype fundi

með undirbúningshópi NOTA3 þar sem þau voru

saman komin í Stokkhólmi til að skipuleggja næstu

NOTA búðir sem átti að halda í Finnlandi um kom -

andi páska. Fyrir utan Finna og Svía, var þar einnig

Norðmaðurinn Trond Tynnøl, LB4IH, en á þeim tíma

var hann var nýskipaður ungmennafulltrúi NRRL.4

Þau voru voða spennt að nú voru öll Norðurlöndin

(nema Danmörk) komin inn í samstarfið. Við Árni

spurðum hvað við gætum gert til að aðstoða. En þar

sem við vorum eiginlega að koma inn á þriðja eða

fjórða fund, að þá er maður meira til skrauts. Við

vorum því bara beðin um að koma til Finnlands um

páskana 2019, ef við gætum.

Dagur 1 (19. apríl)

Og það gat ég! Stjórn ÍRA hafði samþykkt að félagið

myndi greiða fyrir mig flug og mótsgjald. Þannig, að

17. apríl „hoppaði“ ég upp í flugvél frá Amsterdam

(ég er búsett í Hollandi) til Helsinki, gisti 2 nætur á

eigin vegum og tók svo rútu frá Helsinki til Salo. En

þess má geta, að allir sem komu að mótshaldinu voru

radíóamatörar, þar á meðal bílstjórinn, sem gerir upp

gamlar rútur í frítíma sínum sem hann svo keyrir. Það

má nefna nokkra „gullmola“ sem hann lét frá sér fara,

t.a.m. „Það er ekkert til sem heitir of hátt loftnet á

bílnum, brýrnar eru bara of lágar..!“. Þegar hann var

spurður út í akstur á þröngum vegum, sagði hann: “Ég 

er ekkert hræddur… bara mjög mjög hugrakkur.“ En

rútan hans var mjög breið fyrir akstur á vegi sem má

frekar líkja við hjólastíg inni í miðjum skógi, sem er

umkringdur háum grenitrjám og skurðum allt í kring.

Eftir að hafa þurft að fara þó nokkuð úr alfaraleið

(þar sem ein brúin reyndist „of lág“ vorum við loksins 

komin til Leirisalö. Það er útivistarsvæði með einni

aðalbyggingu, svefnskála, hálfopnum veitingaskála

með sumareldhúsi og sauna. Við fengum æðislegt

veður, sól og nánast tveggja stafa hitatölur með logni í 

yndisfögru um hverfi þar sem svæðið er umkringt

skógi við stórt vatns -

ból. Þegar „rútu -

geng ið“ mætti á

svæðið voru Svíarnir 

og Finnarnir búnir

að vinna baki brotnu

síðan um morguninn

við að setja upp loft -

net in og gera allt

tilbúið fyrir gestina.

Það er siður á þess -

um viðburðum að halda alþjóðlegt kvöld og var það

gert. Okkur var tjáð í veitingaskálanum, að borða ekki 

„yfir okkur“ og „þvo hendurnar á hvort öðru“

(kokkurinn, Tiiti, OH3HNY), því við vildum ekki fá

sýkla … því það væri nóg að borða af nammi um

kvöldið.

Það vildi svo heppilega til að ég hafði verið á

Íslandi í nokkra daga í byrjun apríl, þannig að ég kom

með stútfulla tösku af íslensku góðgæti með mér.

Sviðasultu, lifrapylsu, harðfisk (þorsk og ýsu),

lakkrís af ýmsu tagi, Nóa Kropp af ýmsu tagi, o.fl.
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NOTA svæðismótið í Finnlandi 2019

Elín Sigurðardóttir, TF2EQ

Tommi OH3FCB, hressi bílstjórinn okkar undir stýri á á gömlu

rútunni sem flutti okkur til Leirisalö.

Vegprestarnir vörðuðu leiðina þannig

að við vorum ekkert að villast...
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1 JOTA/JOTI. Jamboree On The Air/Jamboree On The Internet.

2 SRAL. Suomen Radioamatooriliitto (landsfélag radíóamatöra í Finnlandi).

3 NOTA. Nordics On The Air.

4 NRRL. Norsk Radio Relæ Liga (landsfélag radíóamatöra í Noregi).



þannig að það var næg sala hjá mér. Svíarnir komu

með nammi sem maður kannaðist voðalega vel við,

Ungverjarnir og Eistlendingarnir komu með osta og

skrítið gos, svo eitthvað sé nefnt. Ég var frekar upp -

tek in í sölunni, þannig að ég ákvað að líta fljótt í

kringum mig til að ákveða hvert ég gæti skotist til að

ná mér í góðgæti. Ostarnir hjá Eistlendingunum urðu

fyrir valinu að þessu sinni, svo að ég tók einn tann -

stöngul og stakk ekki osti, heldur risastórum kubb af

smjöri upp í mig. Til að bjarga andlitinu þá skaust ég

yfir á nammibarinn hjá mér og stakk upp í mig óþarfa

mikið af harðfisk … og aðeins meir, bara til að vera

viss. Það er ekki hægt að missa andlitið ef „kjaftur -

inn“ er svo troðinn að maður getur ekki talað.

Ég var varkárari í seinni umferð, þar til ég fann ég

eitthvað sem mig óraði ekki fyrir; Mämmi! Ég spændi 

þvílíku magni af því upp í mig á meðan aðrir horfðu á

mig forviða eins og ég væri „geimvera“. Mämmi er

sem sagt, finnskur þjóðarréttur sem líkist mest heitum 

rúgbrauðsgraut með

rjóma sem amma gaf

mér þegar ég var lítil.

Engum af íslenskum

vin um mínum þótti

hann góður á sínum

tíma.

Dagur 2 (20. apríl)

Næsta morgun, laugardaginn 20. apríl var smá úði.

Morgunmatur var framreiddur í aðalbyggingunni þar

sem fyrirlestrar morgunsins fóru fram. Við fengum

tvo fyrirlestra. Fyrst var Anu, OH6ME. Hún kynnti

NOHFF eða „Flaura & Fauna Finland“ verkefnið1

sem yrði gerð frekari skil daginn eftir. Næsti

fyrirlestur fjallaði um ARDF2 sem átti að fara fram

eftir hádegi. Keijo, OH2ETM, mætti fullklæddur í

búning ARDF heimsmeistaraliðs finnskra radíó -

amatöra til að fræða okkur um íþróttina.

Eftir hádegismat var lagt af stað! Þetta voru mínu

fyrstu kynni af keppnisrefaveiðum, lengst inn í

finnskum skógi, og ég get sagt að ég skemmti mér

konunglega. Ég á ekki  sjálf refamóttakara, þannig að

ég beið eftir að fyrstu menn kæmu í mark (það kom

engum á óvart að sænsku strákarnir sem eru í hernum

voru fyrstir). Síðan lögðum við af stað, en komumst

fljótt að því að „radio orienteering“ eftir korti var allt

of ruglandi, þannig að það var bara eitt í boði og það

var að hlaupa! Eftir að við (ég og PA3L) vorum komin 

1-2 km í burtu frá svæðinu, hittum við Oliver,

SA5ODJ og Wille, SA6BET, sem voru alveg
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Við fengum æðislega flott veður eins og sjá má á myndinni, sól og nánast tveggja stafa hita-

tölur með logni.

Kokkurinn, Tiiti OH3HNY, vandaði um 

við okkur með handþvottinn…

Keijo, OH2ETM, kynnti hópinn fyrir refaveiðum. Á myndinni

heldur hann á VHF Yagi loftnetinu sem var notað fyrir hvern af

refunum.

EFNIS-
YFIRLIT

1 ”Flaura & Fauna Finland” er finnskur hluti af ”World Wild Flaura & Fauna in Amateur Radio” verkefninu sem snýst um að hvetja

radíóamatöra til að starfrækja fjarskiptabúnað úti í náttúrunni í þjóðgörðum um allan heim.

2 ARDF. Amateur Radio Direction Finding. Refaveiðar radíóamatöra.



uppgefnir því þeir höfðu elt einn refinn eitthvert

lengst út í buskann. Því fengum við þeirra móttakara

lánaðan og vorum nú með tvo sem hefði átt að vera

enn betra en komst fljótt að því, að Svíamóttakarinn

var eitthvað gallaður. Það átti að snúa honum öfugt til

þess að hann virkaði rétt…Þannig að grey strákarnir

höfðu hlaupið í öfuga átt frá refunum í dágóðan tíma

… og þeir hlaupa ekki hægt.

Að lokum fundum við fjóra af fimm refum, en þar

sem við vorum seinasta liðið (það skal tekið fram að

við vorum líka seinust af stað, takk fyrir!) þá fylgdi

Keijo, OH2ETM, okkur að seinasta refnum. Ég var

reyndar farin að fá kvef og hafði litla matarlyst eftir

allt nammi gærdagsins – en öll eymsli fóru alveg út

um gluggann í þá tvo tíma sem ég hoppaði upp og

niður hæðir og hóla, yfir skurði og steina, til að ná

refnum áður en síðasta mínúta væri liðin.

Við vorum sem sagt í refaveiðum, þar sem voru

fimm refir, hver gaf út sitt merki (MO 1-5) sem varði í

1 mínútu hvert. PA3L var með eigin GPS-sendi á sér

og skoðaði hvaða leið við fórum og það var áhugavert 

að sjá hversu oft við vorum mjög nálægt refnum en

hættum svo við. Það mátti sjá hversu ofboðslega

mikið „þvers og kruss“ var farið án þess að gera sér

grein fyrir því.

Eftir þetta ævintýri kom garnagaul og þá var

kominn tími á grillveislu. Grillmeistarinn var að sjálf -

sögðu rútubílstjórinn áðurnefndi, sem var í mjög

skemmt i legum bol. Á honum var mynd af brúnum

birni með smekk og textinn var „Sendið meira af

ferðamönnum, þeir eru bragðgóðir!“

Að lokinni grillveislu var kvöldmatur, við fengum

sumsé NÓG að borða. Tiiti, OH3HNY (Happy New

Year), sá sko til þess að krakkarnir yrðu ekki svangir!

Sumir mættu ekki í kvöldmatinn heldur fóru út á

vatnið að róa eða veiða, á meðan aðrir fóru í sjakkinn

og hinir í sauna. Það var kynjaskipt í sauna vegna

ungmennareglna IARU Svæðis 1, þannig að strák -

arnir (sem voru 30) fengu að vera í sauna sem var

troðið út úr dyrum á meðan við stelpurnar, fóru rólega

í það eftir kvöldmat eftir að þeir voru búnir.

Útsýnið úr sjakknum/saunahúsinu var gullfallegt.

Þú horfðir niður á vatnið í dúnalogni og í vatninu

spegluðust trén í skóginum sem umlykur það. Far -

fuglarnir eru að byrja að koma sér fyrir og vorlitirnir

blönduðust saman við gullna sólseturslitinn í vatninu. 

Minna ljóðrænt er, að við hliðina á því húsi er úti -

kamar (mælt var með að skilja eftir hurðina opna) og

já, þetta er með besta útsýni sem ég hef upplifað á

meðan teflt var af hörku við páfann!

Þetta var einn af fyrstu hlýju dögum sumarsins og

Finnarnir bentu mér á að eftir sauna þá væri það

finnskur siður að fara niður að vatninu og setja allan

skrokkinn og hausinn ofan í vatnið – sem var ískalt,

en fyrsta dýfa sumarsins kallast að „taka af sér

vetrarfeldinn“. Björninn á bol rútubílstjórans var ekki 

velkominn, hann má alveg halda sínum feldi…

Dagur 3 (21. apríl) 

Sunnudagur kom fyrr en honum var boðið! Það hafði

verið svo gaman til þessa! En, það er páskadagur!

Fræknir ferðalangar áttu snemmbúinn dag. Við

byrjuðum daginn kl. 06:30 á sterku kaffi og

morgunmat áður en haldið var af stað út í skóg í Teijo

þjóðgarðinum (OHFF-0112). Hópurinn fyllti tvo

einkabíla og keyrðu um 30 km til að „virkja“ garðinn

og þau ætluðu sko ekki að koma heim fyrr en þau

hefðu haft a.m.k. 50 QSO. Með í för var 5W sendiafl

og hálfbylgjuloftnet fyrir 80-10m þannig að það tókst

á endanum!

Á meðan þetta var í gangi var skrokkurinn á mér að

kenna mér um spenninginn frá því daginn áður. En
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Mynd af refaviðtækjunum sem við fengum lánuð. Einföld, en þau

virkuðu ótrúlega vel þegar maður fattaði hvernig þau virka.

Alltaf

hress!

Tommi

OH3FCB,

bílstjórinn

okkar,

grillaði

frábærlega 

og var

stoltur af

bolnum

sínum.

EFNIS-
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aðrir þátttakendur fóru fram úr í rólegheitunum og

tóku þátt í skemmtilegum leik sem Svíarnir undir -

bjuggu. Það átti að búa til morslykil (straight-key, bug 

eða sweeper). Maður mátti velja og átti að smíða hann 

úr viðarkubbi, leiðandi límbandi (e. conducting tape), 

nöglum og a.m.k. einum ávexti! Í lokin voru samtals

átta lyklar búnir til, úr Nokia síma, eplum og banön -

um. Þeir voru allir prufaðir í loftinu … með mis -

góðum árangri.

Eftir tvo og hálfan tíma í þjóðgarðinum kom OHFF

hópurinn til baka rétt fyrir hádegismat. Eftir hádegis -

mat var smá pása í páskaeggjaleit sem kynnti undir

keppniskapi hjá sumum sem mig óraði ekki fyrir. En

ég fann tvö… gaman að fá að vera með!

Við fengum svo fyrirlestra, sá fyrri var frá Henni,

OH1ESI og Nuutti, OH1UBO um hvernig skal virkja

ungmenni í amatör radíó og hvað Finnar hafa gert í

þeim efnum. Bent var á, að skátastarf væri mjög

verðmætur miðill til að draga inn virk ungmenni í

áhugamálið og þá sérstaklega radíóskátar. Þau ræddu

eilítið um SRAL sumarbúðirnar (sem þau standa fyr -

ir), JOTA/JOTI og undirbúning NOTA 2019 viðburð -

inn, sem var skipulagður í samstarfi við amatör klúbb -

inn á svæðinu og skátana. 

Trond, LB4IH, ræddi um amatörstarf í Noregi og

hann er einnig einn af aðalskipuleggjendum fyrir

JOTA/JOTI í Noregi. Lennart, PA3L, ræddi um

hvern ig JOTA/JOTI er hagað í heimabæ sínum,

Dordrecht, í Hollandi og það kom á óvart hversu

mikill stærðarmunur er á þessu í Hollandi miðað við

annarsstaðar. (Lesist: Hollendingarnir eru að „rústa“

okkur). Að lokum var ég með fyrirlestur þar sem ég

stiklaði á stóru um radíóskátastarf á Íslandi s.l. 30 ár,

minntist á björgunarsveitina, hvað við hefðum gert

síðustu ár, hvað væri framtíðarplanið og gaf góðar

tölur (sem þó blikna í samanburði við Holland).

Talaði um SYLRA, sögu þess, hvernig ég kom inn í

það starf og framtíð þess líka, svo eitthvað sé nefnt.

Eftir fyrirlestrana var kominn tími á það sem er

greinilega gamall YOTA siður eða “Offline air

contest”, ég hafði ekki hugmynd um hvað væri, en

komst fljótt að því. Maður fær blað og penna og

dagbókarblaðsíðu (log-sheet). Síðan eru þrír bekkir

til að sitja á, 20 metrar, 40 metrar og 80metrar og hver
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Það er sem sagt hægt að búa til morslykil úr bönunum, eplum og

spýtukubbum …

Henni OH1ESI og Nuuttii OH1UBO töluðu um hvernig hægt er að „rækta“ ungmennastarfið í amatörfélögum.

Trond

OH4IH

kynnti „Off-

line Air

Contest“… 

sem var nýtt

fyrir undir-

ritaða.
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og einn á að búa til „bull kallmerki“ samsett a.m.k. úr

2 bókstöfum og 2 tölustöfum.

Leikurinn er einfaldur, þú labbar upp að manni sem

situr á einhverjum af þessum þremur bekkjum, biður

um kallmerki, styrk og mótun og gefur kallmerki og

styrk og mótun til baka. Svo tekur þú hans sæti og

hann leitar á annað „band“. Sá sem er með flest

staðfest QSO sigrar. Sá hængur er á, að það er MIKIÐ

QRM þar sem fólk öskrar og truflar, slær í pönnur,

ískrar hávært á morsi og lætur öllum illum látum

þannig að það er varla hægt að heyra neitt.

Minnisstæðast er þegar Otava, OH3OT, ruglaði mig

alveg í ríminu með því að öskra endalaust

“HVERNIG ER VEÐRIÐ, HVERNIG ER

VEÐRIÐ…” í stað þess að gefa mér minn styrk og

mótun. Þetta tók um 10 mínútur og flest staðfest QSO

voru um 20 sem er mjög gott. Eyrun á mér voru hins

vegar ekki jafn góð eftir þetta.

Eyrun okkar fengu að hvílast aðeins og svo hélt

Oliver, SA5ODJ, erindi um hvar hægt væri að finna

góðar upplýsingar fyrir áhugamálið á netinu, t.d. efni

sem er í boði á Dayton Contest University

heimasíðunni, sem enginn nema Tomi, HA8RT, hafði

heyrt um áður. Hann fór svo yfir efni sem hjálpaði

honum sjálfum að skilja hvernig loftnet virka og benti 

okkur á hvar væri hægt að finna frekari upplýsingar

en svaraði öllum spurningum sem komu og svo voru

svör úr sal líka frá reyndari amatörum, sem kom

öllum til góða.

Nú var komið kvöldið fyrir brottför. Við fengum

tacos og finnskar pönnukökur í eftirrétt. Svo skelltum

við okkur sér í ABBA SingStar í boði Svíanna, í

sjakkinn og í sauna í boði Finnana. Þess má geta, að

mjög vandræðaleg SingStar myndbönd eru til af

undirritaðri einhvers staðar á netinu…

Dagur 4 (mánudagur)

Ég spurði Tiiti, OH3HNY, hvort hægt væri að fara í

sauna um morguninn og hún sagði að það væri alveg

hægt ef ég myndi bara setja á eldinn nokkrum sinnum

á meðan hún væri að undirbúa morgunmatinn. Um

morguninn var því „leynisauna stelpnanna“ því

aðeins gafst um klukkutími áður en maður þurfti að

fara í sturtu, borða morgunmat, ganga frá ofan í tösku

og koma sér af stað í rútuferðina miklu í gegnum

finnsku skógarhjólastígana á leið út á flugvöllinn við

Helsinki.
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Kallmerkið OH2YOTA var í gangi allan tímann (nema á nóttunni…því þá áttum við að sofa…). Við þurftum að panta tíma til að komast í

stöðina, sem þó gekk ágætlega. Flott Elecraft K3 tæki, tölvur og Yagi loftnet. Ég hafði ekki mörg QSO því skilyrðin voru ekkert góð.

Meiriháttar góð saunan í Leirisalö. 

EFNIS-
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Í sauna þá skrapp ég aðeins inn í sjakkinn til að fá að 

fara í loftið á “OH2SAUNA” sem var í raun

OH2YOTA (bara mikil gufa sem rauk út af manni).

Ég hafði i nokkur QSO og svo hljóp ég út í vatnið og

beint í sturtu. Þessi upplifun var fyrir mig, einn af

hápunktum ársins, umhverfið var dásamlega fallegt,

dagskráin var afslöppuð og eina kvörtunarefnið þátt -

takenda var að helgin væri of stutt og við fengjum

aðeins of mikið að borða. En hvað gerir maður ekki

þegar maður er í fríi?

Í öðrum orðum þá var svo mikið af litlum augna -

blikum sem gera svona atburði svo skemmtilega. Þú

kynnist nýjum vinum og deilir þekkingu, hlátri og

sögum með fólki sem er á sömu (afsakið) „tíðni“ og

maður sjálfur. Fyrir mig voru þetta einskonar

skátabúðir með aðeins tækniívafi og aðeins meiri

„nördaskap“, sem fyrir mig er eins og draumur í dós.

Annað

Hér ætla ég að telja upp hluti sem mér datt í hug en

kom ekki fyrir neins staðar. Yngsti þátttakandinn var

13 ára Svíi með hlustmerki, Rhode & Schwarz gáfu

öllum sem vildu bækur sem fjalla um ýmis fræði sem

koma áhugamálinu við, komust færri að en vildu og

þar af leiðandi gerði Kati biðlista og ég fékk mína bók 

afhenda á sýningunni í Friedrichshafen nokkrum vik -

um síðar. Ungmennabúðir á vegum IARU Svæðis 1

eru áfengislausar. Finnarnir sögðu að hin sanna upp -

lifun væri að vera með bjór inn í sauna, en það þyrfti

bara að bíða betri tíma. Þátttakendur voru frá Eist -

landi (5), Ungverjalandi (2), Hollandi (1), Þýskalandi

(1), Noregi (2), Finnlandi (14) og frá Svíþjóð (10) ef

ekki fleiri. 

Memma, OH1EG,1 var þarna fyrsta kvöldið og mundi

eftir mér frá því við hittumst í höfuðstöðvum ÍRA árið

áður. Tölurnar í frásögninni eru „slumpaðar“ frá eigin

minni og Norðmenn setja geitaost ofan á hafragraut.

Þakkir

Ég vil innilega þakka stjórn ÍRA fyrir að hafa styrkt

mig í þessa ferð, einnig Kati, OH2FKX og hennar

teymi fyrir æðislega helgi. Ef þið hafið áhuga á að

fylgjast með ungmennastarfi radíóamatöra þá má

finna greinar frá hinum ýmsu aðildarlöndum á ham-

yota.com og NOTA-krakkarnir eru með instagram

undir @nordicsontheair.
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Allur hópurinn rétt áður en við fórum heim í gömlu rútunni hans Tommi OH3FCB.

Sumir fóru út á vatnið að róa og veiða.

EFNIS-
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1 Merja „Memma“ Koivaara OH1EG var formaður SRAL til 2019. Hún var gestur ÍRA 20. október 2018 þegar JOTA/JOTI mót ársins

var haldið í húsnæði ÍRA í Skeljanesi. Hún hefur tekið þátt í starfi SYLRA (Scandinavian YL Radio Amateurs) um árabil.



Seint á síðasta ári (2019) sendi AMSAT-DL1 fjar -

skipta búnað til Neumayer-vísindastöðvar III á Suður -

skauts landinu.2 Búnaðurinn er fyrir fjarskipti um

Es’hail-2 (P4-A) / Oscar 100 gervitunglið. Búnað -

urinn barst til stöðvarinnar um áramótin 2020, þ.á.m.

QO-100 loftnet, fjarskiptatæki og annar búnaður. Á

meðfylgjandi ljósmynd má sjá QO100 loftnetið (sem

er inni í trefjaglers-kúpunni). Netinu var lyft upp á

þakið á stöðinni og í framtíðinni  verður alltaf hægt að 

tengjast Suðurskautslandinu  um eitt gervitungl.

Tveir radíóamatörar, Roman, HB9HCF og Andre -

as, DL3LRM, eru á staðnum og eru að vinna við

uppsetningu. Reiknað er með að DGØGVN verði

QRV á morsi og SSB um Oscar 100 seint í janúar eða

byrjun febrúar 2020. 

Staðsetning Neumayer stöðvarinnar er á

70.674444° suðlægrar breiddar og 8.274167° vest -

lægr ar breiddar. Til gamans má nefna, að hallinn á

loftnetinu er 7,3° sem er álíka og á Íslandi. 

Annar hópur radíóamatöra, Mirko, DG1MD, Tor -

sten, DL1TOG og Felix DL5XL eru á leið til rússnesku 

Novolazarevskaya-vísindastöðvarinnar. Ferða lag ið

hef ur hins vegar gengið erfiðlega vegna þess að í fyrstu 

tilraun þurfti flugvél þeirra að snúa til baka eftir þriggja 

klst. flug frá Suður-Afríku. Næsta tilraun er áformuð

strax og veðurskilyrði batna á Suðurskautslandinu. 

Felix, DL5XL, hefur meðferðis í handfarangri fjar -

skipta búnað fyrir litla bandbreidd (CW, FT8 og SSB)

og fyrir mikla bandbreidd, svo sem stafræn sjón -

varps merki (e. DATV; digital-ATV). Ennfremur mun

hann setja upp móttökubúnað fyrir FunCube gervi -

hnöttinn (Oscar 73) sem skotið var á loft 2013. Bún -

aður inn var fenginn hjá AMSAT-UK3 og er áformað

að nota hann í framtíðinni til að áframsenda merki til

endursendingar um Oscar 100. Fyrirhugað er að setja

upp QO100 loftnet  og breiðbandsnet (e. Eggbeater

antenna) fyrir VHF tíðnisviðið á rússnesku stöðinni. 
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Suðurpóllinn brátt QRV um Oscar 100

 — Radíóamatörar í sambandi allan sólarhringinn, allt árið

Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A

Neumeyer-vísindastöð III á Suðurskautslandinu. Ljósm.: Felix Riess.

OQ100 loftnetið komið upp á þak stöðvarinnar. Það er endurnýtt

Sea-Tel skipaloftnet. Inni í trefjaglerskúpunni hefur verið komið fyrir, 

þess í stað, 120cm diskloftneti sem hefur 41 dB ávinning á 12 GHz.

Novolazarevskaya-vísindastöðin er staðsett um 75 km frá Suður-

Íshafinu.

QSL kort DPØGVN.

Ljósmynd: AMSAT-

DL.
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1  AMSAT-DL eru samtök radíóamatöra í Þýskalandi sem einbeita sér að fjarskiptum um gervihnetti. Öll framlögð vinna er sjálfboðavinna.

2  Neumayer-vísindastöð III, er staðsett á Suðurskautslandinu og er rekin af Alfred-Wegener stofnuninni í Þýskalandi. Nánari

staðsetning er við Atka flóann á Eckström ísjakanum á Dronning Maud landi.

3  AMSAT-UK eru samtök radíóamatöra í Bretlandi sem einbeita sér að fjarskiptum um gervihnetti. Öll framlögð vinna er sjálfboðavinna.



Fundur nr. 5 í stjórn ÍRA haldinn í
Skeljanesi mánudag 30. september kl. 20:00.
Mættir voru: TF3JB formaður, TF3DC varaformaður, 

TF2LL ritari, TF3PW gjaldkeri, TF3UA varastjórn og 

TF1EIN varastjórn. TF3GS, meðstjórnandi, boðaði

seinkun og kom síðar.

1. Fundarsetning og dagskrá.

TF3JB, formaður, bauð fundarmenn velkomna og

setti fund kl. 20:06. Hann lagði fram eftirfarandi til -

lögu að dagskrá sem var samþykkt samhljóða.

1. Fundarsetning og samþykkt tillögu að dagskrá.

2. Fundargerð 4. fundar 2019/20; frá 8. júlí 2019 lögð

fram.

3. Innkomin/útsend erindi á milli stjórnarfunda.
› 11.08.2019 Erindi frá IARU Svæði 1 vegna undir -

búnings WRC-19.
› 15.08.2019 Erindi frá L.Í., þjónustufulltrúa fyrir -

tækja–vantar undirskriftir TF2LL og TF3GS.
› 15.08.2019 Erindi sent til þjónustufulltrúa L.Í. Næsti 

stjórnarfundur fyrirhugaður 3. september.
› 15.08.2019 Erindi frá L.Í. um að þjónustufulltrúinn

sé að fara í orlof og málið fari til annars fulltrúa.
› 04.09.2019 Erindi frá L.Í., afleysingar þjónustu full -

trúi fyrirtækja–spurningar um stjórnarfund 3. sept -
emb er.

› 04.09.2019 Erindi sent til afleysingarfulltrúa L.Í.
þess efnis að stefnt sé að stjórnarfundinum 30. sept -
ember n.k.

› 09.09.2019 Erindi frá L.Í., afleysingar þjónustu full -
trúa fyrirtækja–það er nauðsyn legt að skrifa undir.

› 13.09.2019 Erindi frá TF3JA um aðgang að stöð
félagsins „í kvöld og næstu fjóra daga“.

› 13.09.2019 Erindi sent til TF3JA; svarpóstur.
› 13.09.2019 Erindi frá TF3JA um aðgang að stöð

félagsins ítrekað.
› 13.09.2019 Erindi sent til TF3JA þar sem eru fyrri

óskir stjórnar um svör vegna fyrirhugaðs aðgangs. 
› 13.09.2019 Erindi frá TF3JA um aðgang að stöð

félagsins ítrekuð á ný.
› 13.09.2019 Erindi sent til TF3JA Til þess að leiða

þetta mál til lykta, var honum boðið að mæta á stjórn -
ar fund 30.9. n.k.

› 14.09.2019 Erindi frá TF3JA þar sem hann sam -
þykkir að mæta á stjórnarfund og spyr um dag setn -
ingu og tíma.

› 15.09.2019 Erindi sent til TF3JA þar staður og tími
er gefinn upp fyrir mætingu hans á 5. stjórnarfund
ÍRA 30.9.

› 15.09.2019 Erindi frá TF3JA þar sem hann þakkar
boðið.

› 26.09.2019 Erindi frá PFS vegna ECP (European
Common Proposal) vegna 50 MHz bandsins vegna
WRC-19.

4. Innheimta 2019 og staða félagssjóðs, kynning gjald -

kera.

5. Námskeið til amatörprófs (auglýst 13. september).

6. Vetrardagskrá ÍRA október-desember.

7. CQ TF, 4. tbl. 2019, kom út 29. september.

(a) Fyrsti fundur í ritnefnd 21. ágúst.

8. Ákvörðun um dagsetningu aðalfundar 2020.

9. Bráðabirgðaákvörðun PFS nr. 17/2019 er varðar

fjarskiptatruflanir af völdum talstöðvarnotkunar.

(a) Kynningar- og umræðufundur ásamt EMC

nefnd í Skeljanesi 5. september.

10. Erindi TF3JA til félagsins dags. 6. apríl s.l. (með

síðari skýringum); tímasettur liður kl. 21:20.

11. Önnur mál.

(a) Nefnd um stofnun upplýsingabanka um mögu -

leg QTH f. erl. leyfishafa; TF3DC formaður.

 (b) Sala á tilgreindum tækjum og búnaði í eigu

félagsins; staða verkefnis.

 (c) Heimild til kaupa á APRS stöð og búnaði fyrir

TF3IRA-Ø.

 (d) Samráðsfundur með PFS 15.8. og 2.9. (sbr. m.a. 

frétt á heimasíðu 30.8.).

 (e) Heimildar óskað til að auglýsa námskeið í Mbl.

og e.t.v. annarsstaðar.

 (f) TF útileikarnir og keppnisreglur m.t.t. kall -

merkja notkunar þegar stöð er færð á milli

staðar reita/hnita. 

 (g) Gjafir sem félaginu hafa borist á milli stjórnar -

funda.

12. Næsti fundur stjórnar.

13. Fundarslit.

2. Fundargeð 4. fundar frá 8. júlí 2019 lögð fram.

Ritari, TF2LL, lagði fram fundargerðina. Hún var

samþykkt samhljóða.

3. Innkomin/útsend erindi á milli stjórnarfunda.

Formaður, TF3JB, kynnti framlögð erindi. 

4. Innheimta 2019 og staða félagssjóðs; kynning

gjaldkera.

Gjaldkeri, TF3PW, sagði frá því að 160 félagar hafi

þegar greitt félagsgjald en 18 félagar ættu eftir að

greiða. Fram kom, að almennt væru góð skil. Þá
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skýrði gjaldkeri frá því að hann væri búinn að senda

ítrekanir til þeirra sem ættu eftir að greiða félagsgjald. 

Í máli gjaldkera, TF3PW, kom fram að rúmar 1400

þúsund krónur væru í sjóði.

5. Námskeið ÍRA til amatörprófs (auglýst 13.

september).

Formaður, TF3JB, skýrði frá því að námskeiðið verði

haldið í húsnæði Háskólans í Reykjavík (HR) og beri

að þakka velvild skólans í garð félagsins. Þegar hafi

15 skráð sig á námskeiðið. Umræður urðu um nám -

skeiðs gjöld, prentkostnað námskeiðsgagna og fleira

tengt verkefninu. Ákveðið var að stefna að nánast

óbreyttu námskeiðsgjaldi, 20 þúsund krónum, en

gjald kera falið að fastákveða gjaldið að því forsögðu

að námskeiðsgjöld standi undir kostnaði.

6. Vetrardagskrá ÍRA október-desember.

Formaður, TF3JB, lagði fram nýja vetrardagskrá til

formlegrar kynningar (en hún hafði þegar verið send

stjórnarmönnum heim í pósti) og leist fundarmönnum 

vel á. Fjöldi erinda og viðburða eru nú 18 talsins.

Formaður skýrði frá nýjung að þessu sinni, sem er

svokallaður „opinn laugardagur“. Þá verður opið í

Skeljanesi frá kl. 10 til 16 og félagsmönnum boðið að

koma, fá fræðslu, fylgjast með og hafa QSO um nýja

Es’Hail-2/P4A / Oscar 100 gervitunglið. Þá verða, að

þessu sinni, óvenju margar opnanir á sunnudögum

eða fjórar talsins, en sófaumræður á sunnudögum

hafa notið vaxandi vinsælda. 

Fyrsti viðburður vetrardagskrár verður þann 10. októ -

ber n.k. Þá sýnir varaformaður, TF3DC, heimildar mynd 

frá DX leiðangrinum V8ORK til Suður-Orkneyja. Fram 

kom, að boðið verði upp á enn fleiri viðburði á tíma -

bilinu, sem þá verða auglýstir sérstaklega á heimasíðu.

Vetrardagskrá 2019 lýkur síðan með jólakaffi (við -

hafnar kaffi) fimmtudaginn 19. desember. Formaður

þakk aði stjórnarmönnum fyrir stuðning og aðkomu

þeirra að undirbúningi og við vinnslu verkefnisins.

7. CQ TF, 4. tbl. 2019, kom út 29. september.

Formaður, TF3JB, kynnti nýtt hefti CQ TF. Blaðið er

að þessu sinni 49 blaðsíður að stærð og eiga 10

félagar efni í blaðinu. Það kemur út á heimasíðu

félagsins á PDF formi og er að auki kynnt á FB síðum. 

Ritstjóri sendir í framhaldi tölvupósta til félags mönn -

um með vefslóð á blaðið. 

Formaður skýrði frá því, að óformleg ritnefnd

blaðs ins sem hafi hist á nokkrum hádegisfundum frá

því fyrr á þessu ári til skrafs og ráðagerða, hafi nú

haldið sinn fyrsta formlega fund þann 21. ágúst (eftir

nýskipan nefndarinnar þann 11. júní s.l.). Fundurinn

var vel heppnaður. Formaður skýrði frá almennri

ánægju félagsmanna með blaðið. Fundarmenn tóku

undir það. Í ritnefnd eru: TF3SB ritstjóri, TF3VS sem

sér um uppsetningu blaðsins og TF3JB og TF3DC,

stjórnarmenn.

8. Ákvörðun um dagsetningu aðalfundar 2020.

Samkvæmt lögum félagsins skal halda aðalfund inn -

an tilgreindra tímamarka og var ákveðið að næsti

aðalfundur skuli haldinn laugardaginn 15. febrúar

2020 kl. 13:00. Formanni var að falið að kanna hvort

hægt verður að halda fundinn á sama stað og síðast,

þ.e. á Radisson Blu Hótel Sögu í Reykjavík, þar sem

aðbúnaður og umgjörð er fyrsta flokks.

9. Bráðabirgðaákvörðun PFS 17/2019 er varðar

fjarskiptatruflanir af völdum talstöðvarnotkunar. 

Formaður, TF3JB, skýrði frá því að þegar athygli stjórn -

ar manna ÍRA hafi verið verið vakin á ákvörðun Póst- og

fjarskiptastofnunar nr. 17/2019 er varðar fjarskipta trufl -

anir af völdum talstöðvarnotkunar, dag sett 16. júlí 2019

– hafi upplýsingar þegar verið settar inn heimasíðu

félagsins og FB síður, þ.e. þann 23. ágúst. Að höfðu

samráði stjórnar við EMC nefnd félagsins, hafi síðan

verið boðað til kynningar- og umræðufundar í félaginu

5. september, þar sem Sæmund ur E. Þorsteins son,

TF3UA, formaður EMC nefndar, hafði framsögu og fór

yfir ákvörðunina, sem varðar kvörtun vegna truflana frá

radíóamatör á sjón varps móttöku og gæðum net teng -

ingar hjá nágranna hans.

Eftir erindi Sæmundar, varð almenn umræða um

truflanir af völdum fjarskipta, hvað gæti valdið trufl un -

um og síðast en ekki síst um búnað og frágang inni á

heimilum fólks sem hugsanlega gæti numið og magn -

að upp fjaraskiptasendingar sem gætu valdið trufl -

unum í sjónvarpi og víðar. Sæmundur, TF3UA, skýrði

frá því að PFS hygðist gera fleiri prófanir og mælingar

á því heimili sem um ræðir næstkomandi fimmtudag.

Stjórn félagsins mun fylgjast með þróun mála.

10. Erindi TF3JA til félagsins dags. 6. apríl s.l.

(með síðari skýringum).

Jóni Þ. Jónssyni, TF3JA, var boðið að mæta á stjórn -

ar fundinn til að skýra sína hlið á ósk um aðgang að

félagsstöðinni, TF3IRA, og þ.á.m. hvað hann hygð ist

fyrir, þar sem bréfleg samskipti höfðu ekki skilað

tilætluðum árangri.

Hann mætti á tilgreindum tíma kl. 21:20 og svaraði

spurningum stjórnarmanna. Hann skýrði m.a. frá því

að um væri að ræða SSTV sendingar sem bandarískur

radíóamatör, listakonan og ljósmyndarinn Lucy Hel -

ton, KD2MFV í New York, stæði fyrir. Aðspurður

sagði hann, að ekki væri um að ræða listaverk sem

unnið væri að í hagnaðarskyni. Fram kom ennfremur,
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að ekki hafi tekist að nema merki frá stöðvarinnar í

síðasta „glugga“ sem var opinn þar sem loftnet

KD2MFV væru ekki nægjanlega góð. Fram kom, að

ósk hans stæði enn um afnot af stöð félagsins þegar

hann þyrfti á því að halda.

Til umræðu kom, að ekki væri ólíklegt að áhugi

félagsmanna væri til staðar til þess að taka þátt í svona 

tilraun – en það væri skoðun stjórnar, að fyrir þyrfti að 

liggja einhver tímarammi þegar slíkar tilraunir væru

gerðar því erfitt væri að hlaupa til og opna félags -

aðstöðuna í tíma og ótíma með litlum sem engum

fyrirvara. Stjórnarmenn voru sammála um, að skýrar

reglur um aðgang að félagstöðinni þyrftu að gilda því

óheftur aðgangur gengi ekki.

TF3JA gat þess, að hann muni leggja fram tíma -

ramma þegar næstu sendingar eru fyrirhugaðar (í

nóvem ber) og svo síðan líklega í febrúar á næsta ári.

Stjórnarmönnum leist vel á þá hugmynd að félags -

mönnum verði boðin aðild að verkefninu. Fram að

þeim tíma, mun hann nýta þau 5 KiwiSDR viðtæki

sem þegar bjóðast hér á landi til viðtöku á HF yfir

netið.

Formaður, TF3JB, sagðist vilja fagna þessum um -

ræð um og þakkaði TF3JA upplýsingarnar og kom -

una. Hann kvaðst að lokum vilja ítreka, að skoðun

stjórnar ÍRA sé óbreytt (sbr. í janúarhefti CQ TF

2019) um að styðja við notkun fjarskiptaðstöð unnar

utan opnunarkvölda vegna óska félagsmanna að gera

tilteknar tilraunir og/eða athuganir. Ávallt yrði þó að

gæta jafnræðis, hver sem ætti í hlut. Því væri það

skylda stjórnar að gæta þess að ekki skapaðist for -

dæmi sem ekki samræmdist þessari stefnu félagsins.

Gesturinn yfirgaf fundarstað kl. 22.

11. Önnur mál.

(a) Nefnd um stofnun upplýsingabanka um möguleg

QTH f. erl. leyfishafa; TF3DC formaður.

Formaður nefndarinnar, TF3DC, skýrði og sýndi

fyrstu drög um nokkur QTH sem sett hafi verið á blað

ásamt myndum og umsögnum leyfishafa sem þar hafa 

dvalið, s.s. Room With a Wew Apartments í Reykja -

vík; Hraunsnef Sveitahótel í Norðurárdal og Hótel

Hafnarfjall í Hvalfjarðarsveit (skammt frá Borgar -

nesi). Hvorutveggja á Hraunsnefi og við Hótel Hafn -

ar fjall eru smáhýsi jafnframt til leigu. Fleiri QTH

koma til skoðunar og verði reynt að afla upplýsinga

frá innlendum og erlendum amatörum um reynslu

þeirra.

Fram kom ennfremur hjá stjórnarmönnum, að um

marga aðra staði væri að ræða, m.a. sumarhús sem eru 

til leigu vítt og breitt um landið. Á hinn bóginn virðist

eftirspurn eftir upplýsingum af þessu tagi hafi minnk -

að til félagsins undanfarin misseri, en mönnum kom

saman um að sjálfsagt væri að hafa upplýsingarnar á

heimasíðu félagsins þegar vinnu við öflun þeirra

verð ur lokið.

(b) Sala á tilgreindum tækjum og búnaði í eigu

félagsins; staða verkefnis.

Formaður, TF3JB, skýrði frá því að verkefnið hafi

frestast af ýmsum ástæðum. Hins vegar þyrfti sem

fyrst, að taka til þau tæki og búnað sem ætti að selja.

Rétt væri að hætta við að selja Yaesu FT-7900E

VHF/UHF stöð félagsins; enda hafi okkur nýlega

verið gefið statíf undir stöðina og rétt væri að halda

henni. Menn voru sammála um, að félagið eigi gamla

turninn áfram – enda fyrirhugað að setja hann upp við

endann á neðri skemmunni í stað 15 metra turnsins

sem hvarf. Heimild til uppsetningar fékkst fyrir

nokkr um árum til uppsetningar turns á þeim stað og

ekki ástæða til að halda annað en að heimild gildi enn. 

Lauslega var farið yfir þann búnað sem selja ætti og

verður þessu máli haldið áfram.

(c) Heimild til kaupa á APRS stöð og búnaði fyrir

TF3IRA-Ø.

Um er að ræða sambyggða stafavarpa- og internetgátt

fyrir skilaboða- og ferilvöktunarkerfið APRS. Félag -

ið hefur haft stöð og búnað í láni í rúma 9 mánuði, eða

frá 15. desember 2018. APRS kallmerkið TF3IRA-1Ø

er notað. Um er að ræða: 
› ICOM IC-208H, VHF/UHF FM stöð. Sendir er

55/15/5W á 2 metrum og 50/15/5W á 70cm. 
› APRS búnaður: GW-1000 (APRS Total Solution) frá

CG-Antenna. 
› MW aflgjafi 13.8VDC / 30A.

Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A, býðst til að selja

félaginu þetta þrennt á 30 þúsund krónur. Samkvæmt

umsögn meðstjórnanda, TF3GS, sem jafnframt er

einn af forvígismönnum APRS hópsins, virkar

búnaður inn vel og taldi Guðmundur þetta góð kaup

fyrir félagið. Tillagan samþykkt samhljóða.

(d) Samráðsfundur með PFS 15.8. og 2.9. (sbr. m.a.

frétt á heimasíðu 30.8.).

Formaður, TF3JB, skýrði frá ánægjulegum samskipt -

um við Póst- og fjarskiptastofnun. Fyrst þann 15.

ágúst, er komið var á framfæri beiðni félagsins þess

efnis, að PFS myndi ekki styðja hugmyndir franskra

stjórnvalda um endurskoðun heimildar til radíó -

amatöra á notkun 2 metra bandsins á WRC-23

ráðstefn unni. Síðar, þann 2. september, þar sem þakk -

læti var komið á framfæri við stofnunina fyrir stuðn -

ing í ljósi þess að franska tillagan var verið felld á

undirbúningsfundi í Tyrklandi 30. ágúst. 
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(e) Heimildar óskað til að auglýsa námskeið í Mbl.

og e.t.v. annarsstaðar.

Formaður, TF3JB, fitjaði upp á þeirri hugmynd að

félagið setti 2-3 auglýsingar í Fréttablaðið, Morgun -

blaðið og e.t.v. annarsstaðar, þar sem námskeið

félags ins til amatörprófs yrði auglýst. Nokkur um -

ræða varð um málið og kom stjórnarmönnum saman

um að slík auglýsing myndi ekki bera árangur miðað

við kostnað. Stefnt er að því að auglýsa námskeiðið á

upplýsingatöflum háskólanna, hjá Ferðaklúbbnum

4x4, á heimasíðu, FB síðum og hugsanlega á fleiri

stöðum sem til greina gætu komið.

(f) TF útileikarnir og keppnisreglur m.t.t.

kallmerkjanotkunar þegar stöð er færð á milli hnita.

Stjórn ÍRA ályktar, að um sama kallmerki sé að ræða

þó svo að við kallmerki í TF útileikunum sé bætt /M

eða /P. Þá urðu umræður um reglur útileikanna og

kom mönnum saman um að endurskoða þurfi þær þó

svo reglurnar væru til þess að gera nýjar (síðast

uppfærðar 2017). Ákveðið að fresta málinu.

(g) Gjafir sem félaginu hafa borist á milli

stjórnarfunda.

Formaður, TF3JB, gerði grein fyrir gjöfum sem félag -

inu hafa borist á milli stjórnarfunda, þ.e. frá 8. júlí til

23. september 2019. Stjórn félagsins þakkar velvilja

félagsmanna.
11. júlí – PYE VHF stöðvar; gefandi Garðar Gíslason,

TF3IC.
11. júlí – Dót sem barst til félagsins, gefandi Carl J.

Lilliendahl, TF3KJ. 
11. júlí – Dót sem barst til félagsins; gefandi NN. 
27. júlí – 11 metra hár þrístrendur turn; gefandi Jón Guð -

munds son, TF8-Ø20. 
8. ágúst – Gervihnattadiskur fyrir Oscar 100; gefandi Ari

Þórólfur Jóhannesson, TF1A. 
8. ágúst – Veggfesting fyrir gervihnattadisk; gefandi TF3JB. 
24. ágúst – Nýtt vinnuborð fyrir TS-2000 stöð TF3IRA í

fjarskiptaherbergi; 150x75cm; gefandi TF3JB. 
29. ágúst – Bækur og tímarit; gefendur Thomas W. Brooks,

KE1R og XYL Rosemarie, N1DSP. 
29. ágúst – Tveir leðurstólar í sal í Skeljanesi; gefandi Ari

Þórólfur Jóhannesson, TF1A. 
23. september – Yaesu SMB-201 borðfesting m/viftu f.

Yaesu FT-7900E stöð TF3IRA; gefandi NN. 

12. Næsti fundur stjórnar.

Samþykkt að efna til næsta stjórnarfundar eftir u.þ.b.

einn mánuð.

13. Fundarslit.

Formaður, TF3JB, þakkaði stjórnarmönnum góða

fundarsetu og sleit fundi kl. 22:20.

TF2LL, Georg Magnússon, ritari.

Fundur nr. 6 í stjórn ÍRA haldinn í
Skeljanesi þriðju dag 5. nóvember kl. 20:00.
Mættir voru: TF3JB formaður, TF3DC varaformaður, 

TF2LL ritari, TF3PW gjaldkeri, TF3UA varastjórn og 

TF1EIN varastjórn. TF3GS, meðstjórnandi, boðaði

forföll vegna vinnu.

1. Fundarsetning og dagskrá.

TF3JB, formaður, bauð fundarmenn velkomna og

setti fund kl. 20:10. Hann lagði fram eftirfarandi til -

lögu að dagskrá sem var samþykkt samhljóða.

1. Fundarsetning og samþykkt tillögu að dagskrá.

2. Fundargerð 5. fundar 2019/20; frá 30. september

s.l. lögð fram.

3. Innkomin/útsend erindi á milli stjórnarfunda.
›  22.10.2019 Erindi frá Stefáni Sæmundssyni TF3SE

til minningar um Axel Sölvason TF3AX.
›  22.10.2019 Erindi sent til TF3SE með þökkum.
›  26.10.2019 Erindi frá Dave Sumner K1ZZ um sam -

an tekt helstu atriða er varða radíóamatöra á WTC
2019.

›  01.11.2019 Erindi frá DxEngineering með tillögu
um heppilegan búnað fyrir TF3IRA.

›  02.11.2019 Erindi sent til IARU Svæðis 1 með beiðni
um leiðréttingu upplýsinga um stjórnarmenn ÍRA.

›  03.11.2019 Erindi sent til TF3Y með beiðni um álit á 
tillögum/tilboðum DxEngineering.

›  04.11.2019 Erindi frá TF3Y með umsögn um tilboð
DxEngineering.

4. Innheimta 2019 og upplýsingar um stöðu félags -

sjóðs (kynning gjaldkera).

5. Námskeið til amatörprófs (hófst 17. október).

6. Vetrardagskrá október-desember (nýtt/viðbætur).

7. Aðalfundur 15. febrúar 2020.

8. Bráðabirgðaákvörðun PFS nr. 17/2019; staða frá

síðasta fundi.

9. Tillaga um samráðsfund með Póst- og fjarskipta -

stofnun.

 (a) Minnisblað vegna símafundar með PFS 5.11.

og tillaga að dagskrá samráðsfundar.

10. Heimasíða.

11. Tillaga um kaup á búnaði fyrir TF3IRA.

12. Önnur mál.

 (a) Sala á tilgreindum tækjum og búnaði í eigu

félagsins; staða verkefnis.

 (b) Gjafir sem félaginu hafa borist á milli stjórnar -

funda.

 (c) TF3YOTA QRV í desember.

 (d) Ávarpsbréf til nýrra félagsmanna; uppfærsla 1.

nóvember.

 (e) Gerð kynningarefnis fyrir amatörradíó og ÍRA;

staða.

 (f) Vinnudagur stjórnar.

13. Næsti fundur stjórnar.

14. Fundarslit.
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2. Fundargerð 5. fundar 2019/20 frá 30. september 

lögð fram.

Fundargerðin var samþykkt samhljóða.

3. Innkomin og útsend erindi á milli

stjórnarfunda.

Formaður, TF3JB, fór yfir innkomin og útsend erindi

og skýrði m.a. frá því að þættir úr bréfi TF3SE til

minningar um TF3AX verði líklega til birtingar í

næsta tölublaði CQ TF.

4. Innheimta 2019 og upplýsingar um stöðu

félagssjóðs.

Gjaldkeri, TF3PW, gerði grein fyrir stöðu félags -

sjóðs. Í máli hans kom fram, að innheimta félags -

gjalda hefði gengið vel, en 165 kröfur voru sendar út

og 13 eiga eftir að greiða. Af þeim eru nokkrir sem

skulda 2 ár og koma þeir því til með að detta út af

félagskrá eins og áskilið er í lögum félagsins. Staða

félagssjóðs er góð en í sjóði eru tæpar 1500 þúsund

krónur. Stjórnarmenn lýstu ánægju með góð skil

félags gjalda og stöðu félagssjóðs.

5. Námskeið til amatörprófs (hófst 17. október). 

TF3PW, umsjónamaður námskeiðsins, upplýsti að

það hafi gengið vel. Heldur kvarnaðist úr þátttöku

miðað við þann fjölda sem skráði sig í upphafi, en að

jafnaði sækja um 10 manns tíma. Fram kom í máli

stjórnarmanna, að almenn ánægja ríki á meðal félags -

manna með utanumhald og framkvæmd verkefnisins

og þakkaði formaður umsjónarmanni, TF3PW, vönd -

uð vinnubrögð. Á fundinum lá frammi samantekt um

námskeiðið sem verður til birtingar í næsta tölublaði

CQ TF ásamt upplýsingum um skipulag þess.

6. Vetrardagskrá október-desember (nýtt og

viðbætur).

Formaður, TF3JB, skýrði frá fyrirhuguðu erindi

TF3OM um fjarhlustun með Kiwi SDR viðtækjum

(og CATSync forritinu) sem TF3OM kynnti á Face -

book og síðan á opnu húsi í Skeljanesi þann 12.

september. Þetta efni náði ekki inn á núverandi vetr ar -

dagskrá en hugmyndin er, að það verði jafnvel kynnt í 

félagsaðstöðunni einhvern næstu laugardaga. Í máli

formanns kom fram, að mikil ánægja ríkir með

laugardagsopnanirnar í haust, sem TF1A, VHF stjóri

félagsins (og fleiri) hafa staðið fyrir.

7. Aðalfundur 15. febrúar 2020.

Formaður, TF3JB, skýrði frá því að hann hafi verið í

sambandi við forráðamenn Hótel Sögu um aðgang að

fundarsal fyrir aðalfund 2020. Hann sagði mjög lík -

legt að félaginu muni bjóðast stærri fundarsalur (en

síðast) þar sem setið verði við borð á fundinum.

Formanni var falið að ganga frá samningi við hótelið

hvað varðar sal og aðstöðu.

8. Bráðabirgðaákvörðun PFS nr. 17/2019, staða

frá síðasta fundi.

Formaður EMC nefndar, TF3UA, skýrði frá heim -

sókn PFS til TF3GB vegna truflana. Ekkert nýtt kom

fram í málinu og staðan því óbreytt að því best er

vitað.

9. Tillaga um samráðsfund með Póst- og

fjarskiptastofnun.

Formaður, TF3JB, skýrði frá því að í fyrri embættistíð 

hans sem formanns, 2009-2013, hafi verið komið á

árlegum samráðsfundum milli félagsins og stofnunar -

innar. Tilgangur þessara funda hafi verið að eiga sam -

tal við PFS um mál sem snerta samskipti aðila og

varða áhugamálið. Þrír slíkir fundir hafi verið haldnir, 

árin 2011, 2012 og 2013 og hafi þótt heppnast vel.

Formaður sagðist gera það að tillögu sinni að þráð -

ur inn verði tekinn upp á ný og óskaði eftir heimild

stjórnar til að senda PFS erindi þess efnis, að sam -

ráðs fundarformið yrði aftur „gangsett“ og efnt verði

til fyrsta fundar þann 11. desember n.k. eða annan

þann dag sem aðilar verða ásáttir um.

Hann sagði málið hafa borið á góma á símafundi

með fulltrúum stofnunarinnar þann 5. nóvember (sjá

umfjöllun í dagskrárlið 9.a) og hafi verið mjög vel í

það tekið. Að tillögu PFS þykir henta að reikna með

fundartíma frá kl. 10:30 til 12:00 og að heppilegur

fjöldi fundarmanna frá aðilum sé þrír. Formaður vís -

aði nánar í minnisblað frá fundinum sem lá frammi

með fundargögnum. Stjórnarmönnum leist vel á til -

lög una og var samþykkt að efnt skuli til samráðs -

fundar með PFS. 

Formaður lagði jafnframt fyrir fundinn eftirfarandi

tillögu að dagskrá:

1) Niðurstöður WRC-19.

2) Bráðabirgðaákvörðun PFS nr. 17/2019.

3) Prófamál.

4) Önnur mál.

Nokkur umræða varð um tillöguna. Niðurstaða varð 

sú að leitað verði samráðs við stjórnarmenn fyrir

fundinn, enda þarf tillaga að dagskrá að hljóta sam -

þykki gagnaðilans áður en til fundar kemur.

9.a Minnisblað vegna símafundar með PFS 5.11. og

tillaga að dagskrá samráðsfundar.

Formaður, TF3JB, kynnti framlagt minnisblað. Fram

kom, að meginástæða fundarins hafi verið fyrra sam -

tal þann 2. september s.l. (sbr. umfjöllun í fundargerð

5. stjórnarfundar) þegar ákveðið var að hafa samband

á ný fyrir WRC-19, en sendinefnd Íslands mun sitja
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síðari helming ráðstefnunnar sem stendur yfir 28.

október til 22. nóvember.

Staðfest var að íslensk stjórnvöld muni styðja fram -

komna tillögu IARU um 50 MHz bandið. Síðara

atriðið sem var rætt (um samráðsfund) er rakið í fyrri

dagskrárlið.

10. Heimasíða.

Formaður, TF3JB, skýrði frá því að hann hafi á ný

hafið vinnu við uppfærslu undirsíðna á heimasíðu

félagsins; vinna sem að mestu leyti hafi legið niðri frá

því snemma í sumar. Uppfærslu er að mestu lokið á

upplýsingasíðu um endurvarpa svo og á safnsíðu CQ

TF. Hann bað stjórnarmenn um að hika ekki við að

koma með ábendingar um það sem betur mætti fara. 

Fram kom í umræðum, að stjórnarmenn hefðu tak -

mark aðar heimildir til að setja inn efni og/eða gera

breyt ingar eða leiðréttingar á efni heimasíðunnar.

For maður sagði það skoðun sína að allir stjórnarmenn 

ættu að hafa aðgang og myndi hann taka málið upp á

samráðsfundi við TF3WZ, vefstjóra.

11. Tillaga um kaup á búnaði fyrir TF3IRA.

Formaður, TF3JB, skýrði frá því að undanfarið hafi

verið unnið að áframhaldandi uppfærslu félags stöðv -

ar innar. Það verk væri nú vel á veg komið. Eftir væri

þó að setja upp búnað sem tryggði að báðar HF

stöðvar TF3IRA gætu verið í loftinu samtímis (í send -

ingu). TF1A, VHF stjóri félagsins, hafi tekið að sér að 

gera tillögu um útfærslu. Hann hafi m.a. leitað eftir

tilboði frá DxEngineering. Svar hafi borist frá þeim

fyrir fundinn og hafi þau gögn m.a. verið send til

TF3Y til umsagnar. Yngvi hafi sent sitt álit til félags -

ins, en eftir eigi að vinna úr upplýsingum þar sem

fleiri aðilar en DxEngineering framleiða búnað af

þessu tagi sem geti hentað okkur. Í ljósi þessa, var

ákveðið að fresta þessum lið að sinni, þar sem málið

þurfti frekari skoðunar með. 

12. Önnur mál.

(a) Sala á tilgreindum tækjum og búnaði í eigu

félagsins; staða verkefnis.

Formaður, TF3JB, skýrði frá því að TF1A hafi tekið

að sér að yfirfara og undirbúa Yaesu FT-1000 HF stöð

félagsins fyrir sölu. Að því búnu sé ekkert að van -

búnaði að kynna fyrir félagsmönnum hvaða tæki og

búnað félagið hyggst selja og verða upplýsingar settar 

á heimasíðu og Facebook síður þegar þar að kemur.

(b) Gjafir sem félaginu hafa borist á milli

stjórnarfunda.

Formaður, TF3JB, kynnti framlagar upplýsingar. Á

tímabilinu 30. september til 5. nóvember bárust félag inu 

að gjöf 27“ HP tölvuborðskjár af gerðinni ZR2740W og

skrifstofustóll af gerðinni Markus frá IKEA. Stóllinn er

sömu tegundar og þeir tveir sem fyrir voru í fjarskipta -

herberginu og hafa allar vinnu stöðvarnar þrjár nú sams -

kon ar stóla. Gefandi er TF3JB. 

Þá barst félaginu að gjöf ljósaskilti með kallmerki

TF3IRA við gervihnattastöð og LED klukka á vegg

þar fyrir ofan. Gefandi er TF1A. Stjórn ÍRA þakkar

þessum félagsmönnum velvilja í garð félagsins.

(c) TF3YOTA QRV í desember.

TF2EQ, ungmennafulltrúi félagsins, hefur verið í

sam bandi við stjórnina og tilkynnt að hún sé væntan -

leg til landsins í desember n.k. Þá hyggst hún, ásamt

TF8RN, setja kallmerkið TF3YOTA í loftið frá

Skelja nesi líkt og í desembermánuði í fyrra (2018).

Stjórnarmenn fögnuðu þessum fréttum.

(d) Ávarpsbréf til nýrra félagsmanna; uppfærsla 1.

nóvember.

Formaður, TF3JB, kynnti uppfært „Ávarpsbréf til

nýrra félagsmanna“, m.v. 1. nóvember. Fram kom, að

handritið hafi verið endurbætt í máli og myndum. Um 

er að ræða fjórblöðung í lit. Í framhaldi var framleitt

takmarkað magn sem þegar er farið að senda í pósti til

nýrra félagsmanna. Það verður ennfremur sett inn á

heimasíðu félagsins. Undir dagskrárliðnum kom

fram, að settir hafa verið á vegg (fyrir neðan klukkuna 

í salnum) tveir gegnsæir tímaritabakkar með framan -

greindu ávarpsbréfi og sérprentun með vetrardagskrá

félagsins fyrir október-desember 2019.

(e) Gerð kynningarefnis fyrir amatörradíó og ÍRA;

staða verkefnis.

Formaður, TF3JB, kynnti stöðuna í gerð nýs kynning ar -

efnis fyrir amatörradíó og félagið. Fram kom m.a. að

leitað hafi verið í smiðju RSGB, DARC og ARRL í

þeirri vinnu. Hann taldi að handrit verði tilbúið til um -

sagnar og gagnrýni stjórnarmanna upp úr ára mót um. 

(f) Vinnudagar stjórnar.

Formaður, TF3JB, skýrði að nokkur vinna biði stjórn -

ar innar í tiltekt í húsnæði félagsins, auk skráningar á

eignum félagsins. Hann sagðist vilja byrja þessa vinnu

fljótlega, a.m.k. fyrir jólaannir. Í umræðum kom fram,

að aðkallandi væri að vinna í loftneta málum félags -

stöðvarinnar og tók varaformaður, TF3DC, að sér að

gangast fyrir því verkefni ásamt TF2LL og TF3GS.

13. Næsti fundur stjórnar.

Dagsetning næsta fundar verður ákveðin eftir að sam -

ráðs fundur með PFS verður afstaðinn.

14. Fundarslit.

Formaður, TF3JB, sleit fundi kl. 22:30.

TF2LL,Ritari ÍRA.
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Út er komið í þriðju útgáfu ritið „Merki og mótun til

radíóamatörprófs“ eftir Vilhjálm Þór Kjartansson,

TF3DX. Höfundur hefur kennt verðandi radíó -

amatörum, leyfishöfum, háskóla nem um og mörgum

fleiri radíó- og rafeindafræði og -tækni um margra ára -

tuga skeið og er undirritaður einn þeirra sem hefur notið

leiðsagnar hans bæði sem radíó amatör og há skóla nemi.

TF3DX hefur lag á því að setja fram flókin radíófræði á

einfaldan hátt þannig að flestir geti skilið. Hann hefur

verið formaður prófnefndar ÍRA um áratuga skeið og

verið kennari á námskeiðum félags ins. 

Grunnur þess námsefnis sem hefur verið notað á nám -

skeið unum hefur verið ritið „Passport to Amateur

Radio“ sem kom út í breska blaðinu Practical Wireless

um 1980. Margt er gott í þessu riti en annað er orðið

gamalt og fullnægir e.t.v. ekki kröfum nútímans vel. Svo 

er sá stóri galli á að ritið er á ensku. Þörf er fyrir gott

námsefni á íslensku til undirbúnings radíóamatör prófs.

Útkoma þessa rits og annarra á vegum prófnefndar

undanfarin ár er því mikið fagnaðarefni fyrir samfélag

radíóamatöra á Íslandi og framtíðarmeðlimi þess. 

Merki og mótun er e.t.v. það svið radíótækninnar sem

margir eiga erfiðast með. Vel fer á því að hefja málið

með því að útskýra hugtakið um „hinn hreina tón“ sem

undirritaður sá í fyrsta sinn í Nýliðabæklingnum sem

TF3KB gaf út um 1970. Skilningur á því hugtaki er ekki

sjálfsagður en hafi fólk náð honum hefur það stigið

fyrstu skref í því að skilja framsetningu á sama fyrir -

bærinu í tveimur mismunandi heimum, í tímarúminu og

tíðnirúm inu. Þó að flestum radíóamatörum þyki þetta

augljóst er það alls ekki svo hjá öllum, t.d. vantar upp á

þennan skilning hjá mörgum verkfræðinemum. Í kjöl -

farið kemur umfjöllun um yfirsveiflur og það hvernig

yfirsveiflur fylgja öllum frávikum frá hinum hreina tóni. 

Mjög tíma bært er að útskýra hin mörgu hlutverk marg -

faldarans í tækjum. Í raun fer mótun, blöndun, afmótun,

skynjun og sýnataka fram sem margföldun og því horfir

það til veru legrar einföldunar að skýra þessi hugtök

þannig út. Mjög eðlilegt flæði fæst með því að fjalla um

DSB mótun á undan AM mótun enda fæst DSB með því

að margfalda saman mótandi merki og burðarbylgju.

AM er því í raun flóknari mótunaraðferð þó að ein -

faldara sé að útfæra hana tæknilega. 

Löngu er tímabært að útskýra rækilega mismunandi

fram setningar á afli í sendum, meðalafl, PEP og hvernig

það er reiknað fyrir mismunandi mótun. Útskýrt er hvers 

vegna fólk á ekki að vera svekkt þó að aflmælirinn tifi

örlítið yfir 0 W þegar sent er á SSB og að þjöppun er

ekki endilega góð

hug mynd jafn vel

þótt nál in verði

eilít ið spræk ari

með henni. Hug -

tak ið „línulegur

magn ari“ er líka

vel skýrt út en

marg ir velta fyrir

sér hvað sé svona

línu legt við „line -

ar“. 

Að lokinni um -

fjöll un um FM og

PM kem ur kafli

um stafræna merkja vinnslu. Tímabært er að fá slíka um -

fjöllun á íslensku. Þegar merki er umbreytt af hliðrænu

(e. ana logue) yfir á stafrænt (e. digital) form afritast

tíðniróf merkisins upp eftir öllum tíðniskalanum og

koma bæði hliðarböndin fram sitt hvoru megin við allar

yfirsveiflur sýnatöku tíðninnar. Þetta er útskýrt út frá

virkni margfaldar ans og því hvernig DSB verður til, sem 

er einkar vel valin leið fyrir amatöra. Út frá þessu er t.d.

mjög einfalt að skýra hvers vegna sýnatökutíðnin þarf

að vera hærri en tvöföld hæsta tíðnin sem fyrir kemur í

hliðræna merkinu. Í fram tíðar útgáfum ritsins væri gott

að fá umfjöllun um þá kosti sem fylgja því að hafa

sýnatökutíðnina enn hærri, t.d. fimmfalda en þá er hægt

að einfalda mjög síuna sem kemur eftir DAC-breytunni

á útgangi stafrænna kerfa. Hér væri einnig gott að fá

umfjöllun um möguleika stafrænna kerfa og stafræna

hætti amatöra. Hér mætti t.d. hafa námsefni frá Suður-

afríska amatörafélagina (SARL) til hliðsjónar. Þar er

einnig að finna stuttar útskýringar á DDS, FIR og IIR

síum til þess að mæta kröfum frá HAREC. 

Orðanotkun í stafræna kaflanum er nokkuð framandi

þeim sem lengi hefur pælt í stafrænni merkjavinnslu.

Orðið „sýnitaka“ er notað fyrir sýnatöku sem er óþarfi

enda er orðið „sýnataka“ í Orðasafni rafmagns verk -

fræðinga og æskilegt er að nota orð sem löngu eru

viðurkennd. Sama má segja um orðið „tvífaratruflun“

fyrir „aliasing“ en hér hefur orðið spegilbjögun löngu

unnið sér sess og er einnig í orðasafninu. 

Sæmundur E. Þorsteinsson, TF3UA

(Ath. „Merki og mótun“ auk annarra útgáfna prófnefnd -

ar má nálgast á vef ÍRA: http://www.ira.is/profnefnd/ 

Ritstj.)
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Ritdómur:

 Merki og mótun til radíóamatörprófs —  frá sínussveiflu til DSP

Sæmundur E. Þorsteinsson, TF3UA
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Í eftirfarandi töflu hafa verið teknar saman upplýsing -

ar um helstu DX keppnir á tímabilinu janúar, febrúar,

mars og apríl 2020. Hafa þarf í huga að ýmsir minni

viðburðir fara fram nánast um hverja helgi sem ekki

eru taldir til hér. 

Eftirfarandi vefsíða birtir nánari upplýsingar, auk

þess að sýna vefslóð inn á heimasíðu hverrar keppni á

netinu þar sem er að finna tæmandi upplýsingar.

 Vefslóð: http://contestcalendar.com

CQ TF janúar 2020 47

Dagsetn. Tími Heiti keppni Mótun Bönd Skilaboð (tf)

JANÚAR 2020

4.-5. janúar 18:00-23:59 ARRL RTTY Round-up RTTY 80-10M RST + raðnúmer

11. janúar 00:00-23:59 YB DX Contest; SSB SSB 80-10M RS + raðnúmer

18.-19. janúar 12:00-11:59 Hungarian DX Contest CW/SSB 160-10M RS(T) + raðnúmer

24.-26. janúar 22:00-21:59 CQ 160-meter Contest; CW CW 160M RST + CQ svæði (40)

25.-26. janúar 06:00-17:59 REF Contest; CW CW 80-10M RST + raðnúmer

25.-26. janúar 13:00-12:59 UBA DX Contest; SSB SSB 80-10M RS + raðnúmer

FEBRÚAR 2020

1.-2. febrúar 12:00-11:59 F9AA Cup International; CW         CW 80-2M RST + raðnúmer

1.-2. febrúar 12:00-11:59 Black Sea Cup International CW/SSB 160-10M RS(T) + ITU svæði (17)

8.-9. febrúar 00:00-23:59 CQ WW RTTY WPX Contest RTTY 80-10M RST + raðnúmer

8.-9. febrúar 12:00-11:59 Dutch PACC Contest CW/SSB 160-10M RST + raðnúmer

15.-16. febrúar 00:00-23:59 ARRL I‘nal DX Contest; CW CW 160-10M RST + útgangsafl

21.-23. febrúar 22:00-21:59 CQ 160-meter Contest; SSB SSB 160M RS + CQ svæði (40)

22.-23. febrúar 06:00-17:59 REF Contest; SSB SSB 80-10M RS + raðnúmer

29. febr.-1. mars 13:00-12:59 UBA DX Contest; CW CW 80-10M RST + raðnúmer

MARS 2020

7.-8. mars 00:00-23:59 ARRL I‘nal DX Contest; SSB SSB 160-10M RS + útgangsafl

14. mars 00:00-23:59 YB DX RTTY Contest RTTY 80-10M RST + raðnúmer

14.-15. mars 15:00-14:59 Stew Perry Topband Challenge CW 160M RST + 4stafa hnit tala

21.-23. mars 02:00-01:59 BARTG HF RTTY Contest RTTY 80-10M RST + raðnúmer + GMT1

21-22. mars 12:00-01:59 Russian DX Contest CW/SSB 160-10M RS(T) + raðnúmer

28.-29. mars 00:00-23:59 CQ WW WPX Contest; SSB SSB 160-10M RS + raðnúmer

APRÍL 2020

4.-5. apríl 15:00-14:59 SP DX Contest CW/SSB 160-10M RS(T) + raðnúmer

17.-18. apríl 21:00-20:59 Holyland DX Contest CW/SSB 160-10M RS(T) + raðnúmer

18.-19. apríl 07:00-06:59 YU DX Contest CW/SSB 80-10M RS(T) + raðnúmer

18.-19. apríl 09:00-23:59 CQMM DX Contest CW 80-10M RST + EU

25.-25. apríl 12:00-11:59 SP DX RTTY Contest RTTY 80-10M RST + raðnúmer

25.-26. apríl 13:00-12:59 Helvetia Contest CW/SSB 160-10M RST + raðnúmer

1) GMT = Gefa þarf upp 4 tölustafi.

Helstu DX keppnir 2020; janúar-apríl
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FEBRÚAR Viðburður Upplýsingar Fyrirlesarar/umsjón Húsið opið Viðburður hefst Veitingar

13.feb. – fimmtud. DVD heimildarmynd FT5ZM DX leiðangur til Amsterdam Island Kynning: Óskar Sverrisson, TF3DC 20:00-22:00 20:30 Kaffiveitingar

15.feb. – laugard. Aðalfundur ÍRA 2020 Salur Hekla-1 á Radisson BLU Hótel Sögu Í umsjón stjórnar 12:30-15:30 13:00 Standandi kaffi

20.feb. – fimmtud. Opið hús Almennar umræður Opin málaskrá 20:00-22:00 20:00 Kaffiveitingar

22.feb. – laugard. Laugardagsopnun Fræðsla um Es’hail/Oscar 100; félagar fara í loftið Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A 10:30-15:00 11:00 Standandi kaffi

23. feb. – sunnud. Hraðnámskeið Upprifjun á Win-Test keppnisdagbókarforritinu Yngvi Harðarson, TF3Y 10:00-13:00 10:30 Kaffi/rúnstykki

27. feb. – fimmtud. „Fyrstu skrefin“ Námskeið / Kynning fyrir nýja leyfishafa Óskar Sverrisson, TF3DC1 17:00-19:00 17:00 Kaffiveitingar

27. feb. – fimmtud. Opið hús Almennar umræður Opin málaskrá 20:00-22:00 20:00 Kaffiveitingar

MARS Viðburður Upplýsingar Fyrirlesarar/umsjón Húsið opið Tímasetning Veitingar

 5. mars – fimmtud. Opið hús Almennar umræður Opin málaskrá 20:00-22:00 20:00 Kaffiveitingar

 8. mars – sunnud. Flóamarkaður Félagar selja og/eða kaupa tæki og búnað Vilhjálmur Í. Sigurjónsson, TF3VS 11:00-16:00 13:00 Standandi kaffi

12. mars – fimmtud. Erindi Fjarskiptaævintýri á Grænlandi Sigurður Harðarson, TF3WS 20:00-22:00 20:30 Kaffiveitingar

14. mars – laugard. Laugardagsopnun Kynning á nýrri Yaesu FTdx3000D 100W HF stöð Erling Guðnason, TF3EE 13:30-16:00 14:00 Standandi kaffi

15. mars – sunnud. Sunnudagsopnun Umræðuþema: RTTY Ársæll Óskarsson, TF3AO 10:30-13:00 11:00 Kaffi/rúnstykki

19. mars – fimmtud. „Fyrstu skrefin“ Námskeið / Kynning fyrir nýja leyfishafa Óskar Sverrisson, TF3DC1 17:00-19:00 17:00 Kaffiveitingar

19. mars – fimmtud. Opið hús Almennar umræður Opin málaskrá 20:00-22:00 20:00 Kaffiveitingar

26. mars – fimmtud. „Fyrstu skrefin“ Námskeið / Kynning fyrir nýja leyfishafa Óskar Sverrisson, TF3DC1 17:00-19:00 17:00 Kaffiveitingar

26. mars – fimmtud. Félagsfundur VHF og UHF málefni Í umsjón stjórnar 20:00-22:00 20:30 Kaffiveitingar

29. mars – sunnud. Sunnudagsopnun QSL kort, hönnun, framleiðsla, notkun o.fl. Mathías Hagvaag TF3MH & Jónas Bjarnason TF3JB 10:30-13:00 11:00 Kaffi/rúnstykki

APRÍL Viðburður Upplýsingar Fyrirlesarar/umsjón Húsið opið Tímasetning Veitingar

 2. apríl – fimmtud. Erindi KiwiSDR viðtæki+CATSYnc í HF fjarskiptum Ágúst H. Bjarnason, TF3OM 20:00-22:00 20:30 Kaffiveitingar

 5. apríl – sunnud. Sunnudagsopnun Hagnýtt gildi QRZ.Com, eHam.net og RigPix.com Jónas Bjarnason, TF3JB 10:30-13:00 11:00 Kaffi/rúnstykki

11-12. apríl – helgin Páskaleikar ÍRA Fjarskipti á 2M/4M/6M/70CM/23CM og 80M. Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY 00:00-23:59 00:00

16. apríl – fimmtud. Opið hús Almennar umræður Opin málaskrá 20:00-22:00 20:00 Kaffiveitingar

19. apríl – sunnud. Sunnudagsopnun Þátttaka í alþjóðlegum keppnum, hvers vegna? Jónas Bjarnason, TF3JB 10:30-13:00 11:00 Kaffi/rúnstykki

30. apríl – fimmtud. „Fyrstu skrefin“ Námskeið / Kynning fyrir nýja leyfishafa Óskar Sverrisson, TF3DC1 17:00-19:00 17:00 Kaffiveitingar

30. apríl – fimmtud. Erindi Fjarhlustun á HF með airspy+Discovry SDR viðtæki Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY 20:00-22:00 20:30 Kaffiveitingar

MAÍ Viðburður Upplýsingar Fyrirlesarar/umsjón Húsið opið Tímasetning Veitingar

 7. maí – fimmtud. Opið hús Almennar umræður Opin málaskrá 20:00-22:00 20:00 Kaffiveitingar

 9. maí – laugard. Laugardagsopnun Félagar koma með morslykla sína í Skeljanes Stefán Arndal TF3SA & Sigurbj. Þór Bjarnason TF3SB 13:00-16:00 13:30 Kaffiveitingar

14. maí – fimmtud. Erindi Heimasmíðar sem nýtast, m.a. loftnetsaðlögunarrásir Valgeir Pétursson, TF3VP 20:00-22:00 20:30 Kaffiveitingar

1
 „Fyrstu skrefin“ eru hugsuð fyrir nýja leyfishafa sem hafa áhuga á að sækja sér leiðbeiningar um hvernig best er að standa að því að fara í loftið. Um er að ræða einkatíma (2-3 klst.) með reyndum leyfishafa. Leiðbeinandi
kynnir í stuttu máli grundvallaratriði og ríkjandi hefðir innan áhugamálsins. Markmið námskeiðsins er að nýr leyfishafi öðlist öryggi í fjarskiptum. Nýr leyfishafi og leiðbeinandi ræða saman þar sem spurningum er svarað og
að því búnu er farið í loftið í fjarskiptaherbergi félagsins. Tímasetning námskeiðs og yfirferð getur að vissu marki verið sveigjanleg með samráði nýs leyfishafa og umsjónarmanns. Áríðandi er að áhugasamir skrái sig
tímanlega hjá Óskari Sverrissyni, TF3DC í síma 862-3151 eða með tölvupósti til oskarsv hjá internet.is með góðum fyrirvara.

 VETRARDAGSKRÁ ÍRA TÍMABILIÐ FEBRÚAR–MAÍ 2020

Jónas  TF3JB Yngvi TF3Y Óskar TF3DC Siggi TF3WS Sæli TF3AO Erling TF3EE Villi TF3VS Ari TF1A Matti TF3MHÁgúst TF3OM Stefán TF3SA Valgeir TF3VP Keli TF8KYDoddi TF3SB



DXCC heildarstaða TF stöðva 2. janúar 2020

Kallmerkjum er raðað eftir eftir fjölda samkvæmt DXCC MIXED 1 2 4

TF3Y er einn íslenskra leyfishafa með skráningu á heiðurslista; DXCC HONOR ROLL, MIXED. 
TF4M hefur flestar einstakar DXCC viðurkenningar (14 af 19).3

TF3DC, TF3JB, TF3Y og TF4M eru handhafar 5 Banda DXCC.4

TF2LL, TF3DC, TF3JB, TF3Y, TF4M, TF5B og TF8GX eru handhafar DXCC Challenge.

Kallmerki

DXCC

Mixed

DXCC

Phone

DXCC

CW

DXCC

Digital

DXCC

160m

DXCC

80m

DXCC

40m

DXCC

30m

DXCC

20m 

DXCC

17m

DXCC

15m

DXCC

12m

DXCC

10m

DXCC

Challenge

DXCC

Honor Roll
Mixed

 1. TF3Y 344 - 322 132 - - - 165 - 191 - 110 - 1369 344

 2. TF3DC 326 - 316 174 - - - 196 - 242 - 207 216 1766 -

 3. TF4M 316 238 302 108 235 133 173 147 250 136 162 133 138 1501 -

 4. TF8GX 309 290 239 - - - 130 - 275 132 215 110 187 1313 -

 5. TF5B 294 283 - 206 - - 137 125 277 130 214 101 135 1184 -

 6. TF2LL 269 - - - - - 164 - 227 145 172 - 122 1028 -

 7. TF3JB 253 177 237 123 - 101 122 135 229 176 146 142 117 1283 -

 8. TF3SG 239 155 225 - 126 220 181 - - - - - - - -

 9. TF3IRA 213 179 179 100 - - - - - - - - - - -

10. TF3G 186 133 138 - - - - - - - - - - - -

11. TF1A 171 143 - 150 - 100 105 111 140 117 107 - - - -

12. TF3DT 165 127 - 138 - 102 118 100 118 - - - - - -

13. TF3MH 122 - - 110 - - - - - - - - - - -

14. TF3EK 116 - - 114 - - - - - - - - - - -

TF kallmerki með óvirka DXCC skráningu:2

15. TF3SV 349 Óvirk skráning (hljóðnaður lykill).

16. TF3IM 226 Óvirk skráning.

17. TF2WLC 106 Óvirk skráning. (Skýring: Varnarliðsmaður; a.m.k. QRV árið 1968 [f.ár 1946]. Núverandi kallmerki: K4WS).

1 Miðast við TF kallmerki með virka skráningu (Heimild: ARRL).

2 Virk skráning: Að leyfishafi hafi uppfært DXCC-stöðu sína a.m.k. einu sinni eftir 1.1.1994.

3 Ekkert TF kallmerki er hingað til skráð með DXCC viðurkenningu fyrir sambönd um gervitungl, á 6 metrum, 2 metrum og 70 sentímetrum.

4 Leyfishafar hljóta ekki sjálfvirkt, eins bands skráningu [á 10, 15, 20, 40 og 80 metrum] þótt þeir sæki um 5BDXCC; sérstaklega þarf að sækja um (og greiða fyrir) hvert eins bands DXCC skjal.
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