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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 2020-2021 skipa:

Formaður: Jónas Bjarnason TF3JB

Varaformaður: Óskar Sverrisson TF3DC

Ritari: Guðmundur Sigurðsson TF3GS

Gjaldkeri: Jón Björnsson TF3PW

Meðstjórnandi: Georg Kulp TF3GZ

Varamenn: Sæmundur Þorsteinsson TF3UA

Heimir Konráðsson TF1EIN
________________________________________

Öll bréf til ÍRA 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 2020–2021 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 2020 og janúar 2021. 

Ritstjóri og ábyrgðarmaður CQ TF er Sigurbjörn

Þór Bjarnason, TF3SB. Netfang: ira@ira.is
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Undanfarna mánuði hefur COVID-19-faraldurinn

komið róti í hversdagslífið þannig að flestir hafa þurft

að breyta venjum sínum. Aðstæðurnar hafa m.a. kall -

að á aukna heimaveru og þá kemur gjarnan að áhuga -

málum fólks. Að þessu leyti höfum við sem radíó -

amatörar getað haldið okkar striki enda áhugamálið

einstaklingsmiðað. Og í góðri samvinnu við fjöl -

skyld una, hafa margir getað „nýtt“ aðstæðurnar og

varið auknum tíma í áhugamálið.

Sá sem þetta ritar er einn af þeim. Helsti vandinn

hefur verið að velja hvar á að bera niður, þar sem ég

hef áhuga á svo mörgum sviðum amatör radíós. Og

undirliggjandi er ávallt þörfin á að „laga til“ sem

hefur verið til staðar lengi samkvæmt XYL.

Eitt af því áhugaverða sem ég hef verið skoða ný -

lega er greinin: „A very efficient half size 40 meter

Vertical“ eftir W4KIA. Hlekkur:

https://circuitsalad.com/2019/01/21/a-very-efficient-half-size-40-meter-vertical/

Tvær ástæður liggja einkum til þessa áhuga. Sú

fyrri er, að það er þörf fyrir frambærilegt loftnet á 7

MHz hjá TF3SB og sú síðari er, að ég hef áhuga á 40

metra bandinu. Þriðja ástæðan er síðan að ég hef lengi 

haft áhuga á „vertíkal“ loftnetum, hef gert tilraunir

með þau og notað bæði í DX og keppnum. Loks er

fjórða ástæðan að ég á ónotaða sundurdraganlega

rápstöng (e. travel mast) sem ég keypti á Ham Radio

sýningunni í Friedrichshafen.

Það sem er áhugavert við fyrirkomulag W4KIA er að 

hann notar aðeins 5 metra háa fíberstöng, en full

kvartbylgja á 40 metrum er 10,7 metrar. Lausn hans er

að útbúa fíberstöngina með topphatti, gildru (e.

loading coil) og L/C rás (e. L-network) í fæðipunkti.

Loks er fæðipunktinn hafður 25 cm yfir jörð (e.

elevated feed) til að hækka sýndarviðnámið í fæðingu. 

Næsta skref er að gera sig kláran og koma nýjum

vertíkal upp. Hugmyndin er að segja frá því á þessum

vettvangi þegar af því verður.

Þakkir til félagsmanna fyrir stuðninginn við

útgáfuna. Höldum áfram á þessari farsælu braut.

Fyrirhugað er, að næsta blað komi út 28. janúar 2021.

Frestur til að skila efni er til 16. janúar.

73,

Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB

Ritstjóri CQ TF
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Frá ritstjóra

Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB

Myndin sýnir topphattinn á loftnetinu. Ljósmynd: W4KIA.

Myndin sýnir sýndarviðnámið í resónans á 7.084 MHz.

Ljósmynd: W4KIA.

https://circuitsalad.com/2019/01/21/a-very-efficient-half-size-40-meter-vertical/


Á tímum COVID-19 faraldurs

Ný stjórn ÍRA fyrir starfsárið 2020/21 var kjörin á

aðalfundi félagsins sem haldinn var 15. febrúar. Vart

var liðinn nema rúmur mánuður af starfsárinu þegar

COVID-19 faraldurinn varð þess valdandi að loka

þurfti félagsaðstöðunni í Skeljanesi, frá og með 19.

mars. Í raun varð lokunin frá 12. mars, þar sem aug -

lýst opnun 19. mars féll niður. Lokunin varði þannig í

rúma þrjá mánuði uns til við gátum opnað félags -

aðstöðuna á ný, 18. júní.

COVID-19 faraldurinn náði sér hins vegar aftur á

strik þannig að opnunartímabilið varði aðeins í sex

vikur, frá 18. júní til 30. júlí – uns við þurftum að loka

á ný, frá og með 6. ágúst. Stjórn félagins sendi alls frá

sér þrjár tilkynningar um lokun á tímabilinu á heima -

síðu og FB síðum og náði sú síðasta til 10. september,

sbr. yfirlit hér að neðan.

Þegar þetta er skrifað (14. september) höfum við

ákveðið að að opna félagsaðstöðuna á ný, fimmtu -

daginn 17. september. Ákvörðun þessa efnis var

samþykkt á stjórnarfundi 8. september s.l., og byggir

á reglugerð heilbrigðisráðherra dags. 3. september. 

Á fundinum var m.a. rætt um félagsstarfið fram -

undan í haust og vetur. Rifjað var upp að við þurftum

að fresta vetrardagskrá fyrir tímabilið febrúar-maí

þegar í byrjun mars s.l. Fram kom, að þrátt fyrir góða

mætingu í Skeljanes eftir enduropnun í byrjun sum -

ars, hafi margir eldri félagar sent kveðjur en hafi ekki

treyst sér til að mæta í Skeljanes. Á fundinum kom

fram ríkur vilji til að gangsetja dagskrána þar sem frá

var horfið, en samþykkt að slík ákvörðun yrði að

ráðast af framvindu COVID-19 og tilmælum stjórn -

valda. Ákvörðun var því frestað til næsta stjórnar -

fundar.

Félagsstarfið í sumar

Miðað við þessar aðstæður, hefur félagsstarfið verið

blómlegt í sumar og haust. Af mörgu er að taka, en

mig langar til að nefna örfá atriði. 

Góð þátttaka var í VHF/UHF leikunum sem fram

fóru 10.-12. júlí. Alls voru 17 virkar stöðvar í leikun -

um, þ.á.m. félagsstöðin TF3IRA. Ólafur B. Ólafsson,

TF3ML, náði bestum árangri. Ólafur og Jón Ingvar

Óskarsson, TF1JI settu síðan nýtt Íslandsmet í vega -

lengd fjarskiptasambands á 1.2 GHz tíðnisviði, þegar

þeir náðu sambandi yfir 155 km vegalengd.

Hamingju óskir til TF3ML með árangurinn og til

þeirra TF1JI með nýtt Íslandsmet. Ennfremur þakkir

til Hrafnkels Sigurðssonar, TF8KY umsjónarmanns

leikana fyrir góða kynningu og utanumhald. 

TF útileikarnir fóru fram 1.-3. ágúst. Alls voru 14

virkar stöðvar í leikunum, þ.á.m. félagsstöðin

TF3IRA. Ólafur Örn Ólafsson, TF1OL, náði bestum

árangri. Hamingjuóskir til hans með árangur inn og

þakkir til Einars Kjartanssonar, TF3EK umsjónar -

manns leikana fyrir góða kynningu og utanum hald.

Nýtt innanlandsviðtæki til hlustunar yfir netið

bættist við 27. júní. Það er af KiwiSDR gerð og er

staðsett í Bláfjöllum. Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A 

stóð að uppsetningu tækisins, sem er í eigu Georgs

Kulp, TF3GZ. Ari er einmitt með ágæta grein í þessu

blaði um þau þrjú KiwiSDR viðtæki sem í dag standa

til boða yfir netið. Þakkir til TF1A og TF3GZ.

Degi síðar, þann 28. júní, kom síðan út 3. tbl. CQ

TF. Útkoma félagsblaðsins er alltaf ákveðinn

hápunktur í félagsstarfinu og var svo einnig að þessu

sinni. Efnisval er áhugavert, m.a. grein sögulegs eðlis

um QSL stjóra ÍRA í 72 ár. Blaðið er alls 52 blaðsíður

að stærð.

Nýir APRS stafvarpar voru settir upp 7. ágúst og

21. ágúst á Akureyri og á Reynisfjalli; TF5SS og

TF1APB. Báðir eru viðbót við APRS-IS kerfið. Guð -

mund ur Sigurðsson, TF3GS annaðist uppsetningu

fyrir norðan með aðstoð Magnúsar Ragnarssonar,

TF1MT. Þeir Guðmundur Sigurðsson, TF3GS,

Magnús Ragnarsson, TF1MT og Jón Þ. Jónsson,

TF1JA önnuðust uppsetningu í Mýrdal. Hamingju -

óskir til APRS hópsins fyrir verkefni vel úr hendi

leyst.
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Frá formanni...

Jónas Bjarnason, TF3JB

Auglýsingar stjórnvalda Tilkynningar stjórnar Lokun í Skeljanesi

31. júlí / heilbrigðisráðherra 4. ágúst (á heimasíðu og FB síður) 6. og 13. ágúst

14. ágúst / heilbrigðisráðherra 17. ágúst (á heimasíðu og FB síður) 20. og 27. ágúst

25. ágúst / heilbrigðisráðherra 30. ágúst (á heimasíðu og FB síður) 3. og 10. september



Nýtt VHF/UHF loftnet fyrir TF3IRA var sett upp í

Skeljanesi 16. ágúst. Það er Diamond X-700HN

loftnet, sem kemur mjög vel út. Bestu þakkir til Ara

Þórólfs Jóhannessonar, TF1A og Georgs Kulp, TFGZ

fyrir uppsetningu og frágang.

Einn viti var starfræktur frá TF Vita- og vitaskipa -

helgina 22.-23. ágúst. Það var Selvogsviti, sem

Ólafur Örn Ólafsson, TF1OL/LH virkjaði. Þetta var í

fyrsta skipti sem Selvogsviti var virkjaður. 

Loks langar mig að geta um verkefni fyrir félagið,

sem Baldvin Þórarinsson, TF3-Ø33 hefur unnið að

eigin frumkvæði í sumar, sem er að mála og snyrta til

utanhúss í Skeljanesi, svo að eftir hefur verið tekið.

Hann hófst handa sunnudaginn 28. júní þegar hann

mundaði málningarrúlluna á trévegginn við inngang -

inn í húsið þar sem kallmerki félagsstöðvarinnar er

fest. Sama dag hreinsaði hann til og gerði umhverfið

við húsið snyrtilegt með sláttuorfi og garðáhöldum

heimanað frá sér. Vegna þess að ýmist var rigningartíð 

eða menn uppteknir, frestaðist að ljúka við að mála 2.

hæðina til 17. ágúst. Mikill munur er á framhlið húss -

ins í dag eins og sjá má þegar menn koma næst í

Skeljanes. Þakkir til Baldvins fyrir frábært vinnu -

framlag.

Að lokum.

Gangi allt eftir sem nú horfir á félagið okkar alla

möguleika á að koma eins vel út úr þessu COVID-19

tímabili og hægt er að hugsa sér. Ég vil þakka félags -

mönnum frábæran stuðning og góðar tillögur sem

varða rekstur félagsins á þessum tíma faraldurs sem

vonandi verður brátt að baki. Ég hlakka til að hitta

ykkur sem flest í Skeljanesi þegar félagsaðstaðan

opnar á ný frá og með 17. september.

73,

Jónas Bjarnason, TF3JB

formaður ÍRA
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Stjórnarfundur í ÍRA 8. september. Frá vinstri: Heimir Konráðsson TF1EIN varastjórn, Sæmundur E. Þorsteinsson TF3UA varastjórn,

Óskar Sverrisson TF3DC varaformaður, Jónas Bjarnason TF3JB formaður, Jón Björnsson TF3PW gjaldkeri, Georg Kulp TF3GZ

meðstjórnandi og Guðmundur Sigurðsson TF3GS ritari. Ljósmynd: Jón Svavarsson TF3JON.

QSL kort frá 1949

Myndin er af QSL korti Magnúsar Blöndal, TF3MB. Það er

skrifað á W8JJW fyrir QSO á morsi 30.1.1949. Magnús var

handhafi leyfisbréfs á Íslandi nr. 3. Hann gefur upp tvö viðtæki á

kortinu. Annars vegar Hallicrafters S-20-R Sky Champion og

hins vegar RCA AR77. Bæði viðtækin komu ný á markað árið

1939. Sendir er gefinn upp sem VFO og 45W sendiafl.



Þessi inngangur er skrifaður 15. september 2020. Þá

eru liðnir þrír mánuðir þar sem frá var horfið í síðasta

blaði, 14. júní; en 3. tbl. CQ TF 2020 kom út 28. júní.

Að venju hefur margt áhugavert gerst í félagsstarfinu

á þessum tíma þrátt fyrir endurteknar lokanir félags -

aðstöðunnar í Skeljanesi vegna Covid-19. Hér á eftir

er fjallað um starfið í dagbókarformi.

1. júní – Innsending efnis

Sigurbjörn Þór Bjarnason,

TF3SB, ritstjóri CQ TF, sendi

erindi til félagsmanna á heima -

síðu og FB síðum þann 1. júní,

þar sem hann vakti athygli á að

frestur til að senda efni í júní -

blað væri til 16. júní. Ritstjóri

orðaði það þannig: „...að allt

efni um áhugamálið væri vel

þegið: „frásagnir, ljósmyndir

eða jafnvel aðeins punktar og

ábendingar um efni sem vinna má úr“. 

Viðtökur félagsmanna voru með ágætum og endaði

3. tbl. 2020 í 52 blaðsíðum þegar það kom út á

heimasíðu félagsins þann 28. júní.

18. júní – Sumarstemning í Skeljanesi

Félagsaðstaðan í Skeljanesi var opin fimmtudaginn

18. júní. Þetta var 2. opnun eftir 3 mánaða hlé, en

aðstaðan var samfleytt lokuð frá 12. mars til 11. júní

s.l. vegna Covid-19.

Vandað var með kaffinu að venju, nýjustu tímaritin

lágu frammi og QSL stjóri hafði flokkað korta send -

ing ar. Mikið var rætt um loftnet, búnað, skilyrðin og

m.a. hugsanlegt YOTA mót á Íslandi næsta sumar,

sem Elín Sigurðardóttir, ungmennafulltrúi kynnti á

aðalfundi ÍRA 15. febrúar s.l. 

Hans Konrad Kristjánsson, TF3FG kom færandi

hendi með radíódót af ýmsu tagi (sjá mynd), sem

verður til afhendingar frá og með næsta opnunar -

kvöldi. Þakkir til TF3FG. Góð sumarstemning var í

Skeljanesi þetta ágæta fimmtudagskvöld og mættu

alls 18 félagar á staðinn.

20. júní – CQ Kids Day

„CQ Kids Day“ var í boði á vegum ARRL

laugardaginn 20. júní. Þann dag buðu bandarískir

radíóamatörar ungu fólki að kynnast áhugamálinu

með því að hafa sambönd í gegnum stöðvar sínar.

Viðburðurinn hófst kl. 18 að íslenskum tíma. Mælt

var með því að byrja á að skiptast á nöfnum, aldri,

staðsetningu og upplýsingum um uppáhalds lit sem

gekk vel, til að koma samræðum af stað. 
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Félagsstarfið í Skeljanesi

Jónas Bjarnason, TF3JB

TF3SB, ritstjóri CQ TF.

Skeljanesi 18. júní. Hans Konrad Kristjánsson TF3FG, Wilhelm

Sigurðsson TF3AWS og Elín Sigurðardóttir TF2EQ. Ljósmynd:

TF3JB.

Radíódót sem Hans Konrad Kristjánsson TF3FG færði félaginu

18. júní. Sumt er nýtt og enn í plastinu. Ljósmynd: TF3JB.

ARRL efnir til “CQ Kids Day” viðburða 2-3 sinnum á ári. Myndin 

er frá deginum sem haldinn var í janúar 2020. Ljósmynd: ARRL.



Elín Sigurðardóttir, TF2EQ, ungmennafulltrúi ÍRA

tók þátt frá félagsstöð TF3IRA í Skeljanesi. Þrátt fyrir 

óhagstað skilyrði, heyrðist í fleiri TF stöðvum (auk

félagsstöðvarinnar) í samskiptum við ungmennin.

http://www.arrl.org/news/kids-day-in-the-age-of-covid-19

24. júní – TF3CJ er látinn

Carl Johan Eiríksson TF3CJ

hef ur haft sitt síðasta QSO;

merki hans er hljóðnað.

Fram kom á vef Skot íþrótta -

sam bands Íslands 24. júní, að

Carl hafi látist þann 12. júní s.l.

Hann var á 92. aldursári, hand -

hafi leyfisbréfs nr. 43.

Um leið og við minnumst

Carls með þökkum og virðingu

færum við fjölskyldu hans inni legustu samúðar -

kveðjur.

25. júní – Opið hús í skeljanesi

Félagsaðstaðan í Skeljanesi var opin fimmtudaginn

25. júní. Þetta var þriðja opnunarkvöld eftir 3 mánaða

hlé, en aðstaðan var samfleytt lokuð frá 12. mars til

11. júní s.l. vegna Covid-19.

Yfir kaffinu voru fjörugar umræður á báðum hæð -

um, m.a. um DX‘inn, nýjustu þróun í SDR við -

tækjum, ferðaloftnet og SOTA verkefnið, sem snýst

um að fara á fjöll með fjarskiptatæki og búnað og hafa 

sambönd við aðra leyfishafa á amatörböndunum.

Fjalla tindar eru skilgreindir sérstaklega í hverju landi

og hérlendis eru þeir alls 908.

Einnig ræddu menn nýtt tölublað CQ TF sem er

væntanlegt á sunnudag (28. júní) og áhugaverðar DX

opnanir undanfarið yfir pólinn til Asíu á 20, 15 og 10

metrum og mjög góðar opnanir á 4 og 6 metrum. 

Þá er áhugi á VHF/UHF leikunum 2020 sem fara

fram helgina 11.-12. júlí n.k. og var m.a. rætt um

reglur leikanna. Einnig var rætt um IARU HF World

Championship keppnina sem fer fram sömu helgi.

Mörgum þykir kostur, að þetta er sólarhrings keppni

og að hægt er að vera annaðhvort á tali eða morsi, eða

á báðum tegundum útgeislunar.

Umræður stóðu fram yfir kl. 23 þetta ágæta

sumarkvöld í Skeljanesi. Alls mættu 22 félagar á

staðinn.
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Carl J. Eiríksson TF3CJ.

Við fundarborðið. Jón Björnsson TF3PW, Ágúst H. Bjarnason

TF3OM, Baldvin Þórarinsson TF3-033 og Mathías Hagvaag

TF3MH.

Leðursófasettið. Óskar Sverrisson TF3DC, Yngvi Harðarson

TF3Y, Sigurður R. Jakobsson TF3CW og Wilhelm Sigurðsson

TF3AWS. Einn í hópnum fékk nýja HF stöð daginn áður sem hann 

ætlar að nota til að taka þátt í SOTA verkefninu í sumar.

Rætt um áhugaverð DX-skilyrði. Sigurður R. Jakobsson TF3CW,

Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB, Kristján Benediktsson TF3KB

og Yngvi Harðarson TF3Y. Ljósmyndir: TF3JB.

Tímaritin eru alltaf vinsæl. Baldvin Þórarinsson TF3-033, Hans

Konrad Kristjánsson TF3FG, og Mathías Hagvaag TF3MH.

Fjær: Óskar Sverrisson TF3DC og Wilhelm Sigurðsson TF3AWS. 

http://www.arrl.org/news/kids-day-in-the-age-of-covid-19


26. júní – YOTA virkni

Elín Sigurðardóttir, TF2EQ, ungmennafulltrúi ÍRA, tók

þátt í YOTA (Youngsters On The Air) virkni á net inu í

viku 26. Viðburðir voru hvorutveggja í boði í IARU

Svæðum 1 og 2 og hugsaðir til að koma, a.m.k. að hluta

til í stað YOTA viðburða, sem ýmist voru felld ir niður

eða frestað í vor og sumar vegna Covid-19.

Vikan endaði síðan á Svæði 2 (Bandaríkjunum)

með kynningu á áhugamálinu þar sem ungu fólki var

boðið að fá aðgang að búnaði leyfishafa til að ræða

við aðra á HF böndunum. Elín tók þátt frá TF3IRA

föstudaginn 26. júní (en tók einnig þátt í fyrri hlutan -

um; „ARRL Kids Day“ viku fyrr).

Skilyrði voru ekki góð vestur um haf á þeim tíma

sem hún hafði til ráðstöfunar, þótt frekar hafi ræst úr

þegar leið á daginn. Hins vegar var mikið kallað á

hana frá öðrum heimshlutum, sem endaði í miklu

„pile-up“ á 14 MHz og yfir 100 samböndum. Elín

sagðist vonast eftir hagstæðari skilyrðum til Banda -

ríkj anna þegar næsti viðburður verður haldinn.

27. júní – Nýtt viðtæki yfir netið

Nýtt innanlandsviðtæki til hlustunar yfir netið bættist

við 27. júní. Það er af KiwiSDR gerð, sömu tegundar

og þau tvö sem eru fyrir. Nýja viðtækið er staðsett í

Bláfjöllum í 690 metra hæð yfir sjávarmáli. Það hefur

fyrst um sinn til afnota, láréttan tvípól fyrir 80 og 40

metrana.

KiwiSDR viðtækin vinna frá 10 kHz upp í 30 MHz.

Hægt er að hlusta á AM, FM, SSB og CW sendingar

og má velja bandbreidd sem hentar hverri mótun. Allt

að átta notendur geta verið skráðir inn á viðtækið

samtímis. Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A stóð að

uppsetningu tækisins, en það er í eigu Georgs Kulp,

TF3GZ. Vefslóðin er:  http://blafjoll.utvarp.com

Hin tvö viðtækin sem eru virk í dag, eru staðsett á

Bjargtöngum í Vesturbyggð, vestasta tanga Íslands og 

ysta oddi Látrabjargs og á Raufarhöfn. Vefslóðir:

Bjargtangar:  http://bjarg.utvarp.com

Raufarhöfn:  http://raufarhofn.utvarp.com

Þakkir til þeirra Ara og Georgs fyrir verðmætt fram -

lag. Hér um að ræða mikilvæga viðbót fyrir radíó -

amatöra sem gera tilraunir í þessum tíðnisviðum, auk

hlustara og annarra sem hafa áhuga á útbreiðslu radíó -

bylgna.

28. júní – Nýtt CQ TF

Nýtt CQ TF, 3. tbl. 2020, kom út á heimasíðu ÍRA 28.

júní. Blaðið var að þessu sinni 52 blaðsíður að stærð.

Ritstjóri, Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB, fylgdi

blaðinu úr hlaði með þessum

orðum: „Mér er ánægja að

tilkynna um útkomu 3.

tölublaðs CQ TF 2020, sem nú

kemur út á stafrænu formi hér

á heimasíðunni. Margir hafa

lagt hönd á plóg og mörgum

ber að þakka, en sér í lagi

TF3VS sem annaðist

umbrotsvinnu“. 73 – TF3SB,

ritstjóri CQ TF.

Meðal efnis í blaðinu, greinarnar: Frá ritstjóra; Frá

formanni; Félagsstarfið í Skeljanesi; Hagnýtt og

ódýrt í IKEA; Íslandsmet TF3ML og TF8YY á 1,2

GHz; Páskaleikar 2020; QSL stjórar ÍRA í 72 ár;

Hexbeam og Spiderbeam, hver er munurinn?; Kaup á

HF sendimagnara sumarið 2020; Tölvupóstur frá

DL2OM með fyrirspurn um skilyrði frá TF á 144

MHz; Af smíðaborðinu; Fundargerðir stjórnar

2020/21; Helstu DX keppnir 2020, júlí-september;

FM endurvarpar á VHF/UHF og DXCC heildarstaða

TF stöðva miðað við 14. júní 2020.

28. júní – Snyrt til utanhúss í Skeljanesi

Baldvin Þórarinsson, TF3-Ø33, mætti í Skeljanes

eftir hádegi sunnudaginn 28. júní. Á dagskrá var að

hreinsa til og gera snyrtilegt við húsið og innganginn.

Verkið gekk hratt og vel fyrir sig svo nú er orðið
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Skeljanesi 26. júní. Elín Sigurðardóttir TF2EQ við hljóðnemann

frá TF3IRA. Að þessu sinni náðust ekki mörg sambönd við YOTA

stöðvar í Bandaríkjunum en Elín hafði þess í stað um 100 QSO við 

stöðvar annars staðar í heiminum. Ljósmynd: TF3JB.

Mynd af aðstöðunni í Bláfjöllum sem er í 690 metra hæð yfir

sjávarmáli. Ljósmynd: Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A.

http://blafjoll.utvarp.com
http://bjarg.utvarp.com
http://raufarhofn.utvarp.com


boðlegt fyrir félagsmenn og gesti að mæta á staðinn.

Leigumarkaður BYKO í Breidd sá okkur fyrir Honda

sláttuorfi með öflugum bensínmótor (eins og í fyrra -

sumar), en Baldvin kom færandi hendi með stungu -

skóflu og önnur garðáhöld heiman að frá sér.

En þar var ekki látið við sitja, því eins og fram kom í 

4. tbl. CQ TF 2019, þegar Baldvin snyrti síðast til

fyrir utan Skeljanes, var haft eftir honum að: „...hann

hafi verið nokkuð ánægður [með unnið verk þá] en

benti á að næst mætti huga að því að mála, a.m.k.

trévegginn þar sem TF3IRA skiltið er fest“. Og í

framhaldi af garðvinnunni, tók Baldvin sér

málningar pensil og rúllu í hönd og málaði í snatri

tvær umferðir á trévegginn og í kring. Veggurinn, sem 

síðast var málaður 7. apríl 2018 lítur nú út sem nýr.

Þakkir til Baldvins fyrir gott framtak vel unnin verk.

3. júlí – TF3CW QRV í SOTA

Sigurður R. Jakobsson, TF3CW, virkjaði Miðfell við

Flúðir í Hrunamannahreppi (SOTA TF/SL215) 3. júlí. 

Tindurinn er í 251 metra hæð yfir sjávarmáli í reit

HP94uc. Þau Björg Óskarsdóttir (XYL) gengu á

fjallið og voru mjög ánægð með ferðina, en þegar upp

var komið var lengst af logn með sól á köflum.

Þetta var fyrsta SOTA ferð Sigga og jafnframt í

fyrsta skipti sem þessi tindur er virkjaður. Hann hafði

10 QSO á morsi, vítt og breitt um Evrópu, allt niður til 

Ísrael. Hann notar þriggja banda Mountain Topper

MTR-3B stöð frá LNR Precesion fyrir 40/30/20m

böndin. Sendiafl er mest 5W. Loftnet var svokallað

„V-á hvolfi“ sem var haldið uppi með 6m hárri

glertrefjastöng.

SOTA (Summits On The Air) verkefnið hófst árið

2002. Málið snýst um að fara á fjöll með

fjarskiptatæki og búnað og hafa sambönd við aðra

leyfishafa á amatörböndunum. Fjallatindar eru

skilgreindir sérstaklega í hverju landi og hérlendis eru 

þeir alls 910.

TF3DX varð fyrstur til að „virkja“ fjallatind sam -

kvæmt verkefninu, 1. september 2016 þegar Ísland

gerist aðili. Þeir TF3EO, TF3EK og TF5PX settu

kerfið upp hér á landi.
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Skeljanesi 28. júní. Baldvin TF3-033 beitir sláttuorfinu.

Grasvöxtur við húsið var einnig fjarlægður. Ljósmynd: TF3JB.

Baldvin beitir málningarrúllunni faglega á trévegginn við

innganginn. Hann sagðist ætla að láta tvær umferðir nægja að

sinni. Skiltið með kallmerki félagsstöðvarinnar var meira að

segja skrúfað niður og þrifið.  Ljósmynd: TF3JB.

Allt annað og snyrtilegra er nú að nálgast innganginn í félags -

aðstöðuna. Illgresið sem áður var þétt vaxið upp við húsvegginn

er allt farið og úr sér vaxið grasið á flötinni fyrir framan húsið

hefur verið slegið. Baldvin sagðist bara nokkuð ánægður með

verkefni dagsins, en benti á að næst mætti huga að því að mála

fleiri fleti á húsinu. Ljósmynd: TF3JB.

Sigurður R.

Jakobs son TF3CW

virkjar Miðfell á

Skeiðum (SOTA

TF/SL215) 3. júlí.

Ljósmynd: XYL

Björg Óskarsdóttir.



8. júlí – TF3KA er látinn

Kári Pálsson Þormar, TF3KA,

hefur haft sitt síðasta QSO;

merki hans er hljóðnað.

Fram kom í Fréttablaðinu 8.

júlí, að Kári hafi látist á Vífil -

staðaspítala þann 30. júní s.l.

Hann var á 92. aldursári, hand -

hafi leyfisbréfs nr. 31.

Um leið og við minnumst

Kára með þökkum og virðingu

fær um við fjölskyldu hans inni legustu samúðar kveðjur.

8. júlí – TF5B fær 5BWAZ

Brynjólfur Jónsson, TF5B, fékk í hendur 5 banda

Worked All Zones (5BWAZ) viðurkenningarskjal CQ 

tímaritsins 8. júlí. Töluverður dráttur varð á af -

greiðslu skjalsins, en hann hafði sent inn umsókn í lok 

árs 2018 þegar hann náði tilskildum lágmarksfjölda

staðfestra svæða (e. zones), eða alls 150. 

Í símtali við Billa í tilefni þessa árangurs, kom m.a.

fram að hann er í dag kominn með 158 svæði og

vinnur að því að ná öllum 200. 

Billi átti fyrir þrjár WAZ viðurkenningar; fyrir

„Mixed Mode“ á 20 metrum, fyrir „Phone“ á 20

metrum og fyrir RTTY. 

Til að geta sótt um 5BWAZ þurfa menn að hafa áður 

fengið a.m.k. eitt WAZ viðurkenningarskjal. Þess má

geta, að RTTY WAZ skjalið er það eina sinnar

tegund ar hér á landi (hingað til). 5BWAZ viður kenn -

ingin þykir með þeim erfiðari sem radíóamatörar geta

unnið að. Hamingjuóskir til Billa.

Tveir aðrir íslenskir leyfishafar eru jafnframt hand -

hafar 5BWAZ, Það eru Óskar Sverrisson, TF3DC og

Þorvaldur Stefánsson, TF4M.

8. júlí – Opið hús í Skeljanesi

Góð mæting var í Skeljanes fimmtudagskvöldið 9.

júlí. Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY, umsjónarmaður

VHF/UHF leikana annaðist kynningu á reglum og

leiddi umræður um þá. Helsta breytingin í ár er að nú

hefjast leikarnir fyrr og enda fyrr, þ.e. föstudaginn 10. 

júlí kl. 18:00 og sunnudag 12. júlí kl. 18:00.
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Kári Þormar TF3KA.

5 banda Worked All Zones viður kenningar skjalið. Eins og sjá má

er það dagsett 7. des . 2018 en barst Billa 8. júlí 2020. Ljós mynd:

Brynjólfur Jónsson TF5B.

Brynjólfur Jónsson TF5B í góðum félagsskap í Skeljanesi sumarið

2018. Frá vinstri: Mathías Hagvaag TF3MH, Brynjólfur Jónsson

TF5B og Gísli G. Ófeigsson TF3G. Ljósmynd: TF3JB.

Skeljanesi 9. júlí. Frá vinstri: Sigmundur Karlsson TF3VE,

Þórður Adolfsson TF3DT, Mathías Hagvaag TF3MH, Hrafnkell

Sigurðsson TF8KY, Óðinn Þór Hallgrímsson TF2MSN og

Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB.

Hrafnkell Sigurðsson TF8KY útskýrir landakort af Íslandi með

reitakerfinu, en þátttakendur kynna sér í hvaða 6 stafa reit þeir

eru staddir hverju sinni og skrá hann við hvert QSO í kerfinu á

nýja leikjavefnum. Til aðstoðar má nota snjallsímaforrit til að

komast að reitanúmeri sínu, t.d. “QTH Locator”. Frá vinstri:

Hrafnkell TF8KY, Þórður Adolfsson TF3DT, Sigmundur Karls -

son TF3VE, Óðinn Þór Hallgrímsson TF2MSN og Guðmundur

Sigurðsson TF3GS.



Keli fór vel yfir reglurnar og kynnti leikjavefinn

sem þegar var kominn á netið enda félagarnir  byrjaðir 

að skrá sig. Vísað var í upplýsingar um VHF/UHF

leikana 2020 á vefslóðinni: http://leikar.ira.is/2020 

Umræður stóðu fram yfir kl. 22:30 á báðum hæðum

þetta ágæta sumarkvöld í Skeljanesi. Alls mættu 24

félagar á staðinn.

11. júlí – TF3IRA og TF3W

Tvö kallmerki voru virkjuð samtímis frá félagsstöð

ÍRA í Skeljanesi laugardaginn 11. júlí. Annarsvegar,

TF3IRA, sem var QRV í VHF/UHF leikunum 2020

og hinsvegar, TF3W, sem var QRV í IARU HF World

Championship keppninni 2020.

Sigurður R. Jakobsson, TF3CW starfrækti TF3W á

morsi á 14 MHz í IARU keppninni og Jónas

Bjarnason, TF3JB; Mathías Hagavaag, TF3MH og

Wilhelm Sigurðsson, TF3AWS starfræktu TF3IRA á

144 og 430 MHz í VHF/UHF leikunum.

Góð þátttaka var í báðum viðburðum. Bilanir hrjáðu 

hins vegar HF búnað félagsins. Ekkert vandamál var

með tæki og loftnet, en keppnisforritið var til ítrek -

aðra vandræða. Siggi (TF3CW) sagðist engu að síður

nokkuð sáttur miðað við aðstæður, með þau 502

sambönd sem þó náðust á morsi. Skilyrði voru ágæt

innanlands á metra- og sentímetrabylgjum. 

12. júlí – VHF/UHF leikum 2020 lokið

Eftirfarandi orðsending frá Hrafnkeli Sigurðssyni,

TF8KY, umsjónarmanni VHF/UHF leikana var sett

inn á heimasíðu félagsins sunnudaginn 12. júlí:

Kæru félagar! 

VHF/UHF leikunum er nú lokið. Enn eiga

einhver QSO eftir að skila sér í kerfið. Eins og

staðan er núna eru fyrstu þrjú sætin svona:
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Við stóra fundarborðið eftir kynningu TF8KY. Frá vinstri:

Kristján Benediktsson TF3KB, Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB, 

Baldvin Þórarinsson TF3-033 og Hans Konrad Kristjánsson

TF3FG. Ljósmyndir: Jónas Bjarnason TF3JB.

Hrafnkell Sigurðsson TF8KY og Sigmundur Karlsson TF3VE

ræða nýja leikjavefinn. Loftnetið sem ber í tjaldið á þessari mynd

og þeirri næstu er hálfbylgjutvípóll fyrir 50 MHz sem var til sýnis

í félagsaðstöðunni þetta kvöld.

Sigurður R. Jakobsson TF3CW virkjaði TF3W frá Skeljanesi í IARU

HF World Championship keppninni 2020. Ljósmynd: TF3JB.

Wilhelm Sigurðsson TF3AWS virkjaði TF3IRA í VHF/UHF leik -

unum 2020. Ljósmynd: TF3JB.

Mathías Hagvaag TF3MH virkjaði TF3IRA í VHF/UHF leik -

unum 2020. Ljósmynd: TF3JB.

http://leikar.ira.is/2020


1. TF3ML, Ólafur Björn Ólafsson.

2. TF1OL, Ólafur Örn Ólafsson.

3. TF1JI, Jón Ingvar Óskarsson.

Vel gert! Mestar líkur eru á að þetta muni halda

sér svona þótt stigatölur gætu breyst eitthvað.  Alls

voru 19 kallmerki skráð í ár. Vefurinn verður opin

fyrir leiðréttingar fram yfir næstu helgi. Tilkynnt

verður um verðlaunaafhendingu síðar. Takk fyrir

þátttökuna! 73 de TF8KY. (Sjá grein Hrafnkels um

úrslit leikanna annarsstaðar í blaðinu).

13. júlí – Úrskurður í Héraðsdómi Reykjavíkur

Athygli stjórnarmanna ÍRA var vakin á því 13. júlí,

að úrskurður hafi fallið í Héraðsdómi Reykjavíkur 8.

júlí s.l., í máli Bjarna Sverrissonar, TF3GB gegn

íslenska ríkinu; Mál nr. E-7441/2019. Málið var þing -

fest 19. desember 2019 en tekið til dóms 10. júní s.l.

að lokinni aðalmeðferð. Niðurstaða: Málinu var vísað 

frá dómi án kröfu.

Stjórn félagsins og EMC nefnd munu kynna sér

úrskurðinn. Í innsetningu á heimasíðu og FB síður 13.

júlí var bent á umfjöllun um málið í Ársskýrslu ÍRA

2019/20, kafla 9.a á bls. 97. Ennfremur fundargerðir

stjórnar (í sömu skýrslu). Stjórnarfundir nr. 4/2019-20

bls. 141; nr. 6/2019-20 bls. 145 og nr. 7/2019-20 bls.

149. 

Vefslóðir á ofangreindan úrskurð og Ársskýrslu

ÍRA2019/20:

https://www.heradsdomstolar.is/domar/domur/?id

=56216ad9-d72d-4e7e-b34e-88e680831264

http://www.ira.is/wp-content/uploads/2020/02/150

22020-Ársskýrsla-2019-20-pdf.pdf

Úr niðurstöðu dómsins:
„Af ofangreindu er ljóst að erindi nágranna stefn anda
varð Póst- og fjarskiptastofnun tilefni þess að taka til
athugunar hvort útsendingar stefnanda yllu skaðlegum
truflunum á fjarskiptum að heimili nágrann ans í skilningi
1. mgr. 64. gr. laga nr. 81/2003, um fjarskipti, og hvort
ástæða væri til þess að stofnunin gripi til íhlutunar af þeim 
sökum á grundvelli heimilda sinna samkvæmt sömu
lögum

Er jafnframt ljóst að ákvörðun Póst- og fjar skipta -
stofnunar frá 29. október 2019 byggist á því að
útsendingar stefnanda hafi valdið truflunum á fjar skipt -
um á heimili nágrannans. Verður því ekki annað séð af
gögnum málsins en að nágranni stefn anda hafi átt
verulegra, einstaklingslegra og lög var inna hagsmuna að 
gæta af úrlausn málsins á stjórn sýslu stigi

Í ljósi þessa er það niðurstaða dómsins að stefn andi
hafi þurft að gefa nágranna sínum kost á því að taka til
varna  í  dómsmálinu sem hér er til með ferðar. Þar sem
þetta var ekki gert er óhjá kvæmi legt að vísa málinu frá
dómi án kröfu, sbr. 2. mgr. 18. gr. laga nr. 91/1991, um
meðferð einka mála“.

16. júlí – Skeljanes 

Góð mæting var í Skeljanes fimmtudagskvöldið 16.

júlí. Að venju voru fjörugar umræður yfir kaffinu.

DX’inn er ætíð ofarlega á dagskrá og félagarnir sögðu 

frá góðum skilyrðum, m.a. niður í Kyrrahafið (KH,
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Hrafnkell Sigurðsson TF8KY umsjónarmaður VHF/UHF leikana í

leikunum í fyrra (2019). Ljósmynd: Björn Þór Hrafnkelsson TF8TY.

Kort af Íslandi með upplýsingum til viðmiðunar um staðsetningu

samkvæmt reitakerfinu. Kort: Hrafnkell Sigurðsson TF8KY.

Frá vinstri: Baldvin Þórarinsson TF3-Ø33, Garðar Valberg

Sveins son TF8YY, Óðinn Þór Hallgrímsson TF2MSN, Ólafur Örn 

Ólafsson TF1OL, Mathías Hagvaag TF3MH og Sigurður

Kolbeinsson TF8TN (fyrir enda borðs). Ljósmynd: TF3JB.

https://www.heradsdomstolar.is/domar/domur/?id=56216ad9-d72d-4e7e-b34e-88e680831264
https://www.heradsdomstolar.is/domar/domur/?id=56216ad9-d72d-4e7e-b34e-88e680831264
http://www.ira.is/wp-content/uploads/2020/02/15022020-�rssk�rsla-2019-20-pdf.pdf
http://www.ira.is/wp-content/uploads/2020/02/15022020-�rssk�rsla-2019-20-pdf.pdf


ZL og VK) og til Afríku (D2 og S7). Þá voru líflegar

umræður um stöðvar, tilheyrandi búnað og loftnet

sem menn eiga í pöntun og um TF útileikana um

verslunarmannahelgina.

Við stóra fundarborðið skoðuðu menn nýtt plakat

frá DARC í stærðinni A3 með tíðniplani fyrir þýska

radíóamatöra. Hugmyndin er, að útbúa slíkt fyrir

okkur og fá leyfi Þjóðverjanna til að nota þeirra

uppsetningu. Menn voru mjög hlynntir hugmyndinni, 

en okkar plakat yrði bæði boðið prentað (í tveimur

stærðum) og til niðurhals á heimasíðu félagsins.

Umræður stóðu fram undir kl. 23 (á báðum hæðum)

þegar húsið var yfirgefið í hellirigningu þetta vel

heppnaða sumarkvöld í Skeljanesi. Alls mættu 24

félagar á staðinn.

16. júlí – Radíódót félagsins sótt 

Hluti af eldri tækjum og búnaði í eigu ÍRA voru flutt

til bráðabirgða til geymslu í stöðvarhúsi RÚV á

Vatnsendahæð árið 2017 eftir að vatn flæddi inn í

herbergi okkar í kjallara hússins í Skeljanesi. Þetta dót 

hefur verið þar síðan. 

Skömmu fyrir miðjan júlí bárust boð frá Henry

Arnari Hálfdánarsyni, TF3HRY, starfsmanni RÚV,

þess efnis að nú væri komið að því að sækja dót

félagsins. 

Málið er, að Henry var falin umsjón með því verk -

efni að tæma tæki og tól sem eru til geymslu í húsinu

vegna væntanlegs niðurrifs þess.

Fimmtudaginn 16. júlí mættu fulltrúar félagsins á

staðinn og fluttu dót félagsins vestur í Skeljanes.

Guðmundur Sigurðsson, TF3GS, hafði útvegað

sendi ferðabifreið til verksins sem gekk greiðlega fyrir 

sig, en auk hans voru á staðnum til aðstoðar, Henry

Arnar, TF3HRY; Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB;

Guðjón Egilsson, TF3WO, Benedikt Guðnason,

TF3TNT og Jónas Bjarnason, TF3JB.
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Frá vinstri: Jón G. Guðmundsson TF3LM, Þórður Adolfsson

TF3DT, Garðar Valberg Sveinsson TF8YY, Óðinn Þór Hall gríms -

son TF2MSN, Ólafur Örn Ólafsson TF1OL og Kristján Bene -

dikts son TF3KB. Plakatið frá DARC lá frammi;

„Kurz wellen-Bandplan DL + 6m“. Málið á rætur að rekja til vel

heppn aðrar kynningar TF3KB um tíðniplön á HF

amatörböndunum sem haldin var í Skeljanesi 8. desember s.l., en

í umræðum eftir kynninguna kom fram mikill áhugi manna að

félagið láti útbúa sérstakt plakat fyrir TF. Mynd: TF3JB.

Frá vinstri: Mathías Hagvaag TF3MH, Þórður Adolfsson

TF3DT, Þór Þórsson TF1GW, Einar Kjartansson TF3EK,

Wilhelm Sigurðsson TF3AWS, Guðmundur Sigurðsson TF3GS og 

Jón G. Guðmundsson TF3LM. Einar Kjartansson TF3EK,

umsjónarmaður TF útileikanna, svaraði spurningum um sérstaka

vefsíðu leikana og um keppnisreglur. Ljósmynd: TF3JB.

Málin rædd yfir kaffi og vínarbrauði í stöðvarhúsinu á

Vatnsendahæð. Henry Arnar TF3HRY og Guðmundur TF3GS.

Ljósmynd: TF3JB.

Myndin til hliðar

var tekin í

geymsluherbergi

ÍRA í kjallaranum í

Skeljanesi áður en

þar flæddi. 

Ljósm.: TF3JB.



Félaginu er ekki kunnugt um fyrirætlanir með

stöðvar húsið sem reist var á árunum 1929–1930.

Sumir höfðu viðrað þá hugmynd, að þar gæti orðið

framtíðarhúsnæði fyrir ÍRA. Landið í næsta nágrenni

er í eigu Kópavogsbæjar sem líklega mun ráðstafa því 

á næstunni.

Þakkir til RÚV fyrir að hafa hlaupið undir bagga

með félaginu.

18. og 19. júlí – Tiltekt í Skeljanesi.

Helgina 18.-19. júlí var gerð tiltekt í Skeljanesi. Líkt

og fram kemur að ofan, hafði sendiferðabifreiðin

verið affermd fimmtudagskvöldið á undan og dótið

sett til bráðabirgða inn í gang hússins, þar sem var

gólfpláss. Ákveðið var því að nota helgina til að koma 

dótinu fyrir. 

Þar sem dagana á undan hafði hellirignt í

Vesturbænum (sem og annarsstaðar á landinu) var

gólfið á floti í geymslu félagsins í kjallaranum. Í stað

þess að flytja dótið þangað, var ákveðið að

endurskipuleggja herbergi QSL stofunnar á 2. hæð og

flytja hluta dótsins þangað upp. Sá hluti sem ekki

komst upp á 2. hæð var fluttur í hliðarrými sem er í

ganginum niðri, samhliða inngangi í húsið.

Hvorutveggja gekk eftir og er hugmyndin að dótið

verði geymt á þessum tveimur stöðum þar til hægt

verður að gera geymsluna í kjallaranum nothæfa.

Jónas Bjarnason, TF3JB og Baldvin Þórarinsson,

TF3-Ø33, önnuðust flutninga og tilfærslur innanhúss

um þessa helgi, en eftirtaldir félagar mættu til að

spjalla, gefa góð ráð eða til að færa okkur kaffibrauð:

Á laugardag: Mathías Hagvaag, TF3MH, Ari Þór

Jóhannesson, TF1A og Garðar Valberg Sveinsson. Á

sunnudag: Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB,

Wilhelm Sigurðsson, TF3AWS og Mathías Hagvaag,

TF3MH.

Eftir að Doddi (TF3SB) hafði verið til ráðuneytis

um frágang á radíódóti félagsins, heimsótti hann Odd

Helgason, framkvæmdastjóra ORG ehf.,

Ættfræðiþjónustunnar, sem deilir húsnæði með okkur 

í Skeljanesi. 
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Henry Arnar TF3HRY,

Guðmundur TF3GS og

Benedikt TF3TNT taka til

dót í bílinn. 

Ljósmynd: TF3JB.

Henry Arnar

TF3HRY og

Guðmundur

TF3GS gera sig

klára í að flytja

fyrstu tækin yfir í

sendiferðabílinn.

Ljósmynd: TF3JB.

Fyrirkomulagi í herbergi QSL stofunnar á 2. Hæð var breytt til

bráðabirgða svo hægt væri að koma fyrir hluta dótsins.

Ljósmynd: TF3JB.

Baldvin Þórarinsson TF3-Ø33 við hliðarrýmið við innganginn í

húsið þar sem hluta dótsins var komið fyrir til bráðabirgða.

Ljósmynd: TF3JB.

Inngangur í félagsaðstöðuna í Skeljanesi er nú greiður og

snyrtilegur eftir mikla tiltekt helgina 18.-19. júlí. Mynd: TF3JB.



Þar aðstoðaði hann Odd við tengingar á búnaði á

skrifstofu hans (sjá ljósmynd). Sú vinna gekk upp og

var framkvæmdastjórinn mjög ánægður og sagði

Dodda „einstaklega hæfan fagmann“.

20. júlí – Radio Revista í boði ARI

Landsfélag radíóamatöra á

Ítalíu (ARI) opnaði að gang 

að júlí-ágústhefti félags -

blaðsins Radio Revista.

Blaðið er á ítölsku.

Á heimasíðu þeirra má

hlaða blaðinu niður á PDF

formi og nota þýðingar -

forrit í boði á netinu.

Jafnframt er boðið niður -

hal á félagsblaðinu frá og

með 4. tbl. 2020.

ÍRA þakkar ARI fyrir boðið sem komið var á fram -

færi við félagsmenn á heimasíðu og FB síðum þann

20. júlí.

Vefslóð:

http://www.ari.it/en/radiorivista-online.html

23. júlí - Bláfjöll og Búrfell

Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A og Georg Kulp,

TF3GZ gerðu góða ferð í Bláfjöll fimmtudaginn 23.

júlí og settu upp nýtt Kathrein loftnet fyrir

endurvarpann TF3RPB. Nýja netið er samsett úr

tveimur lóðréttum „folded“ tvípólum sem eru fasaðir

saman.

Árangurinn lét ekki á sér standa og var merkið úr

Bláfjöllum betra bæði hjá TF1EIN í Hveragerði,

TF2MSN á Akranesi, TF3IRA í Reykjavík og í bíl í

Kömbunum og á Hellisheiði þar sem áður var erfitt að 

halda sambandi. Þegar tíðindamaður hafði samband

við þá félaga kl. 16 sama dag voru þeir að nálgast

fjallið Búrfell til að líta á endurvarpann TF3RPE sem

ekki hefur verið QRV undanfarið. Bestu þakkir til Ara 

og Georgs fyrir frábært framlag.

25. júlí – TF3RPE brátt QRV á ný

Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A og Georg Kulp,

TF3GZ gerðu góða ferð í Bláfjöll að morgni

fimmtudagsins 23. júlí og skiptu um loftnet við

endurvarpann TF3RPE. Nýja Kathrein loftnetið hefur 

komið mjög vel út.

Að því verkefni loknu, héldu þeir félagar ferðinni

áfram að fjallinu Búrfelli, þar sem endurvarpinn

TF3RPE (Búri) er staðsettur, en hann hafði verið QRT 

um tíma. Eftir athugun, kom í ljós að Búri var bilaður

og tóku þeir félagar stöðina í bæinn til viðgerðar.

Samkvæmt upplýsingum frá TF1A, lauk hann við

viðgerð á stöðinni 25. júlí. Hann er bjartsýnn um að

ferð verði brátt í boði austur og þá verður Búri
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Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB aðstoðar Odd B. Helgason hjá

ORG ehf.i í Skeljanesi.  Ljósmynd: TF3JB. Ari Þórólfur

Jóhannesson

TF1A gengur

frá fæðilínunni

við nýja

Katherein

loftnetið fyrir

TF3RPB.

Ljósmynd:

Georg Kulp

TF3GZ.

Nýtt loftnet TF3RPB komið upp í turninn hægra megin á

myndinni. Ljósmynd: TF1A.

Myndin er af endurvarpsstöð félagsins á Búrfelli TF3RPE, Búra,

sem er af gerðinni Kenwood TKR-750. Ljósmynd: TF3JB.

http://www.ari.it/en/radiorivista-online.html


tengdur og QRV á ný. Bestu þakkir til Ara og Georgs

fyrir vel heppnað verkefni og til Ara fyrir viðgerð á

stöðinni.

26. júlí – TF3RPE QRV á ný

Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A; Georg Kulp,

TF3GZ og Árni Þór Ómarsson, TF3CE gerðu

sérstaka ferð á fjallið Búrfell síðdegis sunnudaginn

26. júlí. Og nákvæmlega kl. 20:00 um kvöldið varð

TF3RPE, Búri, QRV á ný.

Þetta eru frábærar fréttir. Endurvarpinn var vart

búinn að vera korter í loftinu þegar menn voru farnir

að ná sambandi allsstaðar að. Ari sagði, að samhliða

viðgerð tækisins hafi verið farið yfir allar stillingar

þannig að endurvarpinn sé nú jafn góður ef ekki betri

en þegar hann var keyptur nýr. 

Þakkir góðar til þeirra Ara, Georgs og Árna Þórs

fyrir að drífa sig austur og koma Búra í loftið. Vel af

sér vikið.

30. júlí – TF3RPK QRV á ný

Endurvarpinn TF3RPK er QRV á ný frá Skálafelli

eftir uppsetningu bráðabirgðaloftnets. Þeir Ari

Þórólfur Jóhannesson, TF1A og Georg Kulp, TF3GZ

lögðu á fjallið fimmtudaginn 30. júlí og gangsettu

stöðina.

TF3RPK hafði verið úti frá því um páska þegar

mikil ísing skemmdi fæðilínuna í VHF loftnetið (en

UHF hlekkurinn var í lagi). Ari sagði, að bráðabirgða -

loftnetið tryggi a.m.k. virkni endur varpans yfir

verslunar manna helgina. Ráðgert er að Ólafur B.

Ólafsson, TF3ML sláist í hópinn eftir helgina og þá

verður gerð ferð á fjallið.

TF3RPK vinnur á 145.575 MHz. Inngangstíðnin er

-600 Hz og tónn er 88,5 Hz. Tengingar eru með 430

MHz hlekk við endurvarpann í Bláfjöllum.

Þetta er fjórða fjallaferð þeirra félaga á skömmum

tíma, en 23. júlí skiptu þeir um loftnet við TF3RPA.

Þar á eftir héldu þeir á Búrfell þar sem í ljós kom að

endurvarpinn TF3RPE var bilaður. Farið var með

hann í bæinn og haldið austur á ný (ásamt TF3CE) 26. 
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Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A og Árni Þór Ómarsson TF3CE í

tengivinnu fyrir TF3IRA í Skeljanesi í september 2018 ásamt

Sigurði Óskari Óskarssyni TF2WIN. Ljósmynd: TF3JB.

Georg Kulp

TF3GZ í loftneta -

vinnu fyrir TF3IRA 

í ágúst 2019. 

Ljósmynd: TF3JB.

VHF loftnet

TF3RPK er efst á

turninum. Myndin

var tekin 19. október 

2019 þegar skipt var 

um loftnet við endur -

varpann. TF3SUT

sést vinna í

turninum. 

Ljósmynd: TF1A.

Úr stöðvarhúsinu á

Skálafelli 30. júlí. Ari

Þórólfur Jóhannesson

TF1A stendur við

skápinn sem hýsir ICOM 

endurvarpann og

tilheyrandi búnað. Neðar 

á veggnum má sjá

“cavity” síur

stöðvarinnar. Ljósmynd:

TF3GZ.



júlí og hefur TF3RPE verið QRV síðan. Og 30. júlí

var svo komið að Skálafelli.

Þakkir til þeirra félaga Ara og Georgs fyrir

dugnaðinn og frábært framlag. Vel af sér vikið!

30. júlí – Vel heppnað fimmtudagskvöld 

Góð mæting var í félagsaðstöðuna í Skeljanesi 30.

júlí. Fjörugar umræður voru yfir kaffinu og margir að

sækja bunka af QSL kortum, enda hafa tíðar og stóra

sendingar borist til félagsins að undanförnu. Einar

Kjartansson, TF3EK umsjónarmaður TF útileikanna

mætti á staðinn og upplýsti um leikana um

verslunarmannahelgina, 1.-3. ágúst n.k.

Guðmundur Sigurðsson, TF3GS klifraði upp

lofnetsturn félagsins og aðgætti festingar og önnur

öryggisatriði og viðhaldsmál. Niðurstaðan er, að allt

er í góðu lagi nema að fæðilínan efst við netið hefur

skaddast við núning og þarf að endurnýja sem fyrst.

Haft var samráð við Georg Magnússon, TF2LL um

krítíska þætti til skoðunar. Brátt verða liðin 2 ár frá

uppsetningu þessa búnaðar sem hefur staðið sig vel.

Góð sumarstemning var í Skeljanes þetta ágæta

fimmtudagskvöld í blíðskaparveðri í vesturbænum og 

mættu alls 19 félagar og 1 gestur á staðinn.

1. ágúst – TF útileikar

Innsetning var gerð á

Facebook síður 1.

ágúst þar sem kynnt

var dagbókar eyðu -

blað sem var sett upp

fyrir fjarskipti félags -

stöðvarinnar TF3IRA 

í TF útileik un um um

verslunar manna helgina. 

Hugmyndin var að félagsmenn gætu notað það sem

fyrirmynd að eigin dagbók vegna þátttöku í leikun -

um, en fyrirspurnir höfðu borist í þá veru nokkru áður.

1. ágúst – TF3IRA QRV í útileikunum

TF3IRA var QRV frá Skeljanesi 1. ágúst í TF

útileikunum. Þetta var fyrsti dagurinn af þremur, en

leikarnir voru einnig haldnir á sunnudag og lauk

mánudaginn 3. ágúst. Skilyrði voru frekar léleg.
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Georg Kulp TF3GZ 

skoðar ástand UHF 

loftnetsins við

TF3RPK sem vinn -

ur samtengt við

endurvarpana í

Bláfjöllum og á

Mýrum gegnum 430 

MHz hlekk. UHF

loftnetið er í kass -

an um en fyrir ofan

það er bráðabirgða

VHF loftnetið sem

sett var upp 30. júlí. 

Ljósmynd: Ari

Þórólfur

Jóhannesson TF1A.

Alltaf fjör við stóra fundarborðið. Frá vinstri: Tommi Laukka

TF8TL, Þórður Adolfsson TF3DT, Baldvin Þórarinsson

TF3-Ø33, Erling Guðnason TF3EE, Einar Kjartansson TF3EK,

Óðinn Þór Hallgrímsson TF2MSN, Ólafur Örn Ólafsson TF1OL,

Wilhelm Sigurðsson TF3AWS og Mathías Hagvaag TF3MH (fyrir 

enda borðs). Ljósmynd: Óskar Sverrisson TF3DC.

Guðmundur Sigurðsson TF3GS búinn að setja á sig

öryggisbúnaðinn áður en hann hélt upp turninn. Gummi lét þau

orð falla þegar hann kom aftur niður að þótt það þurfi að lagfæra

fæðinguna í loftnetið sé greinilegt að vandað hafi verið til

uppsetningar og alls frágangs þegar lofnetið var sett upp fyrir

tveimur árum. Ljósmynd: Óskar Sverrisson TF3DC.

Mathías Hagvaag TF3MH virkjaði félagsstöðina TF3IRA frá

Skeljanesi í dag, laugardaginn 1. ágúst ásamt fleirum. Ljósmynd:

TF3JB.



2. ágúst – Gjöf móttekin í fjarskiptaherbergi

TF3IRA

Stjórn félagsins tók á móti góðri gjöf til TF3IRA þann

2. ágúst. Um er að ræða YAESU SMB-201, sem er

sérhönnuð borðfesting með innbyggðri viftu og

notast við ICOM IC-208H VHF/UHF APRS stöð

félagsins, TF3IRA-1Ø.

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 stærri en innbyggða viftan í IC-208H 

stöðinni, þannig að vart heyrist í henni þegar hún fer í

gang.

Stjórn ÍRA þakkar velvilja og góðan stuðning, en

gefandi óskar að láta kallmerkis ekki getið.

Þess má geta að um er að ræða samskonar

borðfestingu og félaginu var gefin 23. september

2019 til að nota við YAESU FT-7900E VHF/UHF

stöð TF3IRA og hefur reynst mjög vel. Svo heppilega

vill til, að SMB-201 festingin smellpassar einnig við

ICOM IC-208H ARPS stöðina. Sami félagsmaður var 

gefandi þá og nú.

2. ágúst – TF3IRA QRV í útileikunum

Félagsstöðin TF3IRA var virkjuð á ný í útileikunum

frá Skeljanesi 2. ágúst.

Skilyrði voru mun betri þennan 2. dag leikanna,

heldur en daginn áður. Góðir gestir heimsóttu

félagsaðstöðuna, samanber meðfylgjandi myndir.

3. ágúst – TF útileikarnir 2020

Ágæt þátttaka var í TF útileikunum um verslunar -

mannahelgina. Stöðvar voru virkar m.a. frá Þverár -

fjalli (við Sauðarkrók), Hofsósi og Húsavík

(TF1OL); frá Búrfellsvirkjun, Selsundi sunnan
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Skeljanesi 2. ágúst 2020. YAESU FT-7900E og ICOM IC-208H

stöðvar félagsins komnar á SMB-201 borðfestingar og “jafn -

vægi” ríkir á VHF/UHF borði TF3IRA. Mynd: TF3JB.

Til samanburðar. Skeljanesi 23. ágúst 2019.Myndin sýnir FT-7900E

stöðina eftir að búið var að skrúfa hana á SMB-201 festinguna.

Óneitanlega er eins og það þurfi að „lyfta“ IC-208H stöðinni

eitthvað (sem nú hefur verið gert). Mynd: TF3JB.

Reynir Björnsson TF3RL virkjaði TF3IRA á morsi í útileikunum

2. ágúst. Ljósmynd: TF3JB.

Wilhelm Sigurðsson TF3AWS virkjaði TF3IRA í TF útileikunum

2. ágúst. Ljósmynd: TF3JB.

Skeljanesi 2. ágúst. Wilhelm Sigurðsson TF3AWS í sambandi frá

TF3IRA í TF útileikunum. Sigurður R. Jakobsson TF3CW fylgist

með og Reynir Björnsson TF3RL og Mathías Hagvaag TF3MH

skoða upplýsingar um QTH reiti í tölvunum. Ljósmynd: TF3JB.



Galtalækjar, Grímsnesi við Brúará og við Óseyrarbrú

(TF3DT); frá Stokkseyri (TF1BT); frá Hveragerði

(TF1EIN); frá Vogum og Djúpavatni, syðst á

Reykjanesi (TF8KY); frá Borgarfirði (TF2LL og

TF3GZ); frá Kleifarvatni og Hveravöllum (TF3EK);

frá Reykjavík og nágrenni: TF1A, TF1EM,

TF3DX/P, TF3EK, TF3IRA, TF3JB, TF3LB og

TF3Y. Þá heyrðist vel (í Reykjavík) frá TF3VJN (í

Fnjóskadal), TF7DHP (á Akureyri), TF3IG í

Grímsnesi, TF3XO í Reykjavík og fleirum sem ekki

tóku þátt í leikunum að þessu sinni.

Ánægjulegt erindi barst frá Póst- og fjarskipta stofn -

un 28. júlí þess efnis, að leyfishafar hefðu heimild til

að nota allt að 100W í tilraunum á 60 metrum (5351,5

til 5366,5 kHz) í TF útileikunum, 1.-3. ágúst, með

fyrirvara um truflanir.

Flest sambönd voru á tali (SSB) og morsi (CW), en

ekki er vitað um að höfð hafi verið sambönd í leik -

unum á FT8 eða FT4 samskiptaháttunum. Tíðnin

3637 kHz á 80 metrum var mest notuð ásamt 160, 40,

60 og 20 metra böndunum. Skilyrði til fjarskipta

innanlands voru misgóð um helgina en best á laugar -

deginum.

Þakkir til Einars Kjartanssonar, TF3EK, umsjónar -

manns TF útileikanna fyrir góða kynningu og

utanumhald. Frestur til að skila dagbókum er til 10.

ágúst. Sjá grein með úrslitum leikanna annars staðar í

blaðinu.

3. ágúst – Tímaritaeign aðgengilegri

Um verslunarmannahelgina var lokið við breytingar á 

merkingum á tímaritahillum í salnum sem eru fyrir

erlend tímarit félagins. Hillurnar eru á hægri hönd

þegar gengið er í salinn. Innstungumöppum sem

félagið fékk að gjöf árið 2012 var endurraðað og þær

merktar. Hvert tímarit hefur sína eigin hillu sem er

auðkennd með nafni þess. Merkingar með nafni hvers 

tímarits voru færðar þannig að nú blasa þær við úr

salnum, en áður þurfti að ganga nærri vesturglugga til

að sjá þær. Þetta skýrir sig sjálft á meðfylgjandi

ljós myndum.

ÍRA berast mánaðarlega tímarit frá 10

landsfélögum radíóamatöra, þar af sex á pappír – frá

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

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

árgangar (2015, 2016, 2017, 2018 og 2020) liggja

frammi í félagsaðstöðunni á prentuðu formi. Það eru
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Í TF útileikunum 2020. Ólafur Örn Ólafsson TF1OL var með 18

metra háa glertrefjastöng í TF útileikunum fyrir loftnet á lægri

böndunum. Hér er hann staddur sunnan við Húsavík 2. ágúst.

Hann var QRV frá 4 reitum, IP16, IP15, IP06 og IP05. Ljósmynd:

Ólafur Örn Ólafsson TF1OL.

Í TF útileikunum 2020. Hrafnkell Sigurðsson TF8KY gengur frá

glertrefjastönginni fyrir 80 metra V-loftnet á Djúpavatnsleið

syðst á Reykjanesi 2. ágúst. Keli hafði mörg góð sambönd með

þennan búnað og 100W sendiafl. Ljósmynd: Björn Þór Hrafn -

kelsson TF8TY.

Í TF útileikunum 2020. Þórður Adolfsson TF3DT var QRV frá 4

reitum, HP94,  HP93, IPØ3 og IPØ4. Loftnetið fyrir HF böndin:

Piranha-6/160 frá Hi-Q-Antennas. Á myndinni er fjallið Hekla er

í baksýn. Ljósmynd: Þórður Adolfsson TF3DT.

Fyrir breytingu þurfti að ganga nánast að glugga á vesturhlið

salarins til að sjá nöfn tímaritanna. Ljósmynd: TF3JB.
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QST, RadCom, CQ DL, Rado REF og JARL News.1

Norrænu tímaritin kom einvörðungu út rafrænt í dag,

en eldri prentuð blöð fram til 2013 til 2015 (mismun -

andi eftir tímaritum0), liggja frammi samanber upp -

lýs ingar í meðfylgjandi töflu. Hjá okkur, líkt og

systur félögum á Norðurlöndum, var CQ TF síðast

prentað til dreifingar á pappír í apríl 2012.2

Þetta lesefni stendur félagsmönnum til boða öll

fimmtudagskvöld, en rafrænn aðgangur að Norrænu

blöðunum er í boði á borðtölvu með stórum skjá í

fjarskiptaherbergi á 2. hæð. Félagsmenn geta enn -

fremur lesið Norrænu tímaritin í eigin tölvu með

aðgengi gegnum heimasíðu félagsins.

4. ágúst – Skeljanesi lokað

Eftirfarandi orðsending var sett inn á heimasíðu og

FB síður 4. ágúst:

Stjórn ÍRA ákvað í morgun, 4. ágúst, að félags -

aðstaða ÍRA í Skeljanesi verði lokuð frá og með

deginum í dag og næstu tvo fimmtudaga, þ.e. 6. og

13. ágúst. Engin starfsemi verður í húsnæðinu á

okkar vegum á þessum tíma, þar til annað verður

ákveðið.

Ástæðan er ákvörðun heilbrigðisráðherra, sem er 

í samræmi við tillögu sóttvarnalæknis, að takmarka 

samkomur enn frekar en áður, vegna hraðari út -

breiðslu COVID-19 í samfélaginu. Ákvörðun ráð -

herra gildir fyrir tímabilið til miðnættis 13. ágúst.

Nánar er vísað í upplýsingar í fjölmiðlum.

Meginvandi okkar er að tryggja áskilda 2 metra

fjarlægð milli einstaklinga, sem ekki er gerlegt í

Skeljanesi. Ef allt fer vel á besta veg verður auglýst

opnun á ný 20. ágúst n.k.

Það er von okkar að þessari ákvörðun fylgi ríkur

skilningur.

Stjórn ÍRA.
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Tímarit Útgefandi Tungumál Árgangar á prenti Rafræn

QST ARRL, American Radio Relay League Enska 2014-15-16-17-18 -

RadCom RSGB, Radio Society of Great Britain Enska 2014-15-16-17-18 -

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

Radio REF REF, Reseau des Emetteurs Francais Franska 2014-15-16-17-18 -

Radio Rivista ARI, Associazione Radioamatori Italiani Ítalska 2014-15-16-17-18 -

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

Amatör Radio NRRL, Norsk Radio Relæ Liga Norska 2014-15-16-17 (til jan. 2018) Frá 2018

OZ EDR, Experimenterende Danske Radioamatörer Danska 2008-09-10-11-12 (út 2012) Frá 2013

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

JARL News JARL, Japan Amateur Radio League Japanska 2014-15-16-17-18

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

Eftir breytingu 3. ágúst 2020. Nöfn tímaritanna sjást nú

greinilega úr salnum. Ljósmynd: TF3JB.

Tilkynning var sett á útihurð

hússins í Skeljanesi síðdegis

þann 4. ágúst með upplýsingum

um lokun félagsaðstöðunnar.

1 JARL News berst ársfjórðungslega til félagsins
2 Stjórn ÍRA samþykkti á fundi sínum þann 11. júní 2018 að ráðast skuli í prentum 25 eintaka hvers tölublaðs CQ TF sem kemur út á

starfsárinu 2018/19. Óskar Sverrisson, TF3DC, varaformaður tók að sér að gera tillögu um fyrirkomulag dreifingar á þessum

eintökum



7. ágúst – APRS stafvarpi á Akureyri

APRS stafvarpinn TF5SS fór í loftið föstudaginn 7.

ágúst, laust fyrir kl. 18.00. QTH er skátamiðstöðin að

Hömrum á Akureyri. Nýi stafvarpinn er viðbót við

APRS-IS kerfið.

Guðmundur Sigurðsson, TF3GS annaðist

uppsetningu fyrir norðan en Magnús Ragnarsson,

TF1MT sá um að stilla búnaðinn heiman að frá sér í

Landeyjum. 

Guðmundur sagði, að fyrstu prófanir á Akureyrar -

svæðinu lofuðu góðu. Búnaður TF5SS er Motorola

GM-300 VHF stöð, Microsat WX3in1 Mini APRS

Digipeater/I-gate og Procom 5/8l VHF húsnet.

Hamingjuóskir til APRS hópsins með ósk um gott

gengi.

8. ágúst – TF3W QRV í WAE DX keppninni

Sigurður R. Jakobsson, TF3CW virkjaði

félagsstöðina TF3W frá Skeljanesi í Worked All

Europe (WAE) DX keppninni 8. ágúst. 

Þetta var morshluti keppninnar, en SSB hlutinn

verður haldinn 12.-13. september n.k. og RTTY

hlutinn 14.-15. nóvember n.k. Landsfélag þýskra

radíóamatöra stendur fyrir WAE DX keppninni.

Siggi var ánægður með árangurinn miðað við

aðstæður. Skilyrðin lágu aðallega til Evrópu, en voru

sæmileg vestur um haf og niður til Suður-Ameríku, en 

ekkert sérstök til Asíu og Kyrrahafsins. Í þessari

keppni eru ekki leyfið sambönd milli stöðva innan

Evrópu, heldur einvörðungu utan, þar sem evrópskir

radíóamatörar keppa innbyrðis um að ná sem flestum

samböndum við aðra annarsstaðar í heiminum.

A.m.k. fjórar aðrar TF stöðvar heyrðust taka þátt í

keppninni. Innsetning var gerð á heimasíðu og FB

síður 9. ágúst.

11. ágúst – Vita- og vitaskipahelgin

Vakin var athygli á Alþjóða vita- og vitaskipahelginni 

2020 á heimasíðu og FB síðum 11. ágúst. Um er að

ræða tveggja sólarhringa viðburð helgina 22.-23.

ágúst. Miðað er við að flestir sem koma til dvalar í

vita, á vitaskipi eða í nágrenni vita hafi komið sér fyrir 

upp úr hádegi á laugardag.

Þann 11. ágúst, höfðu tveir íslenskir vitar verið

skráðir til þátttöku á heimasíðu viðburðarins:

• Knarrarósviti, ÍS-0001: Svanur Hjálmarsson

TF3AB og Ársæll Óskarsson TF3AO ásamt

fleirum. Knarrarósviti er staðsettur í um 5 km

fjarlægð frá Stokkseyri.
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APRS búnaður TF5SS stafvarpans á Akureyri. Sjá má m.a. Moto rola 

GM-300 VHF stöð, Microsat WX3in1 Mini APRS Digi peater/I-gate

og aflgjafa. Ljósmynd: Guðmundur Sigurðsson TF3GS.

Procom 5/8l VHF húsloftnetið sem nýi TF5SS APRS stafvarpinn

á Akureyri notar. Sjá má að staðsetning er góð miðað við fjalla -

toppana í fjarska. Ljósmynd: Guðmundur Sigurðsson TF3GS.

Sigurður R. Jakobsson TF3CW var einbeittur á svip þegar hann

virkjaði félagsstöðina TF3W á morsi í WAE DX keppninni laugar -

daginn 8. ágúst. Ljósmynd: TF3JB.

Knarrarósviti stendur

austan við Stokkseyri.

Hann er 26,2 metrar á

hæð og var hannaður af 

Axel Sveinssyni

verkfræðingi eftir

hugmyndum Guðjóns

Samúelssonar

húsameistara ríkisins

árin 1938-1939 og var

fyrsti viti hér á landi

byggður úr steinsteypu.



• Selvogsviti, ÍS-0006: Ólafur Örn Ólafsson

TF1OL. Selvogsviti er staðsettur austarlega á

sunnanverðum Reykjanesskaga.

Að jafnaði eru yfir 500 tilgreind kallmerki starfrækt 

þessa helgi frá um 40 þjóðlöndum. Vefslóð:

https://www.illw.net/index.php/entrants-list-2020

11. ágúst – Kallmerki sem einkanúmer

Kallmerki fer óneitanlega vel sem bílnúmer. Fjöldi

kallmerkja sem skráningarmerki á bifreiðum hér á

landi voru alls 10 talsins um miðjan ágúst 2020. Þetta

eru kallmerkin: TF3DX, TF3GB, TF3GL, TF3IT,

TF3KJ, TF5B, TF5BW, TF8GX, TF8SM og TF8YY.

Nýjasta einkanúmerið í þessum hópi er TF8YY,

kallmerki Garðars Valbergs Sveinssonar, sem

óneitanlega fer vel á hvaða bifreið sem er. Það var

skráð á afmælisdag Garðars þann 8. júlí 2020.

Greiða þarf sérstaklega fyrir útgáfu einkanúmera og 

gildir sérútgáfan í átta ár. Eftir þann tíma má endur -

nýja einkanúmerið til jafn langs tíma. Eftir 65 ára

aldur eru skráningarmerkin endurnýjuð eiganda að

kostnaðar lausu. Heimild: Samgöngustofa, öku tækja -

skrá, 11.8.2020.

12. ágúst – Loftnetamál TF3RPK

Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A, Ólafur B. Ólafsson

TF3ML; Samúel Þór Hjaltalín TF3SUT og Árni Þór

Ómarsson TF3CE gerðu ferð á Skálafell síðdegis 12.

ágúst. Á dagskrá var, að koma loftneti endurvarpans

TF3RPK í lag fyrir veturinn.

Í ljós kom, að

fæðilína loftnetsins var

verr á sig komin en

menn höfðu talið,

þannig að

bráðabirgðaloftnetið

sem sett var upp í ferð

þeirra TF1A og TF3GZ

á fjallið þann 30. júlí

s.l., verður notuð áfram

uns tækifæri gefst til að

endurnýja kapalinn.

Að sögn Ara, voru

aðstæður á fjallinu ekki

þær hagstæðustu,

rigning, vindur og 3°C

lofthiti. Áætlað er að

ljúka verkefninu í næstu 

ferð, sem farin verður

fljótlega.
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Selvogsviti er

staðsettur á sunnan -

verðum Reykjanes -

skaga. Hann var

byggður árið 1919 og

endurbyggður árið

1931 þegar byggður

var 15,8 m hár vitaturn 

úr steinsteypu. Árið

1987 voru veggir

ljóshúss endurnýjaðir.

Vitinn var raflýstur ári

síðar og settur á hann

radarsvari.

Garðar Valberg Sveinsson TF8YY hampar nýju einkanúmeri sem

XYL færði honum óvænt á 70 ára afmælisdaginn þann 8. júlí

2020. Ljósmynd: Egill Ibsen, TF3EO.

Samúel Þór Hjaltalín TF3SUT

yfir fer kapalinn þar sem hann

ligg ur upp í turninn úr kapal renn -

unni. Ljósmynd: Árni Þór Ómars -

son TF3CE.

Ari les af

RigExpert

AA-1400

loftnetsgreininum.

Niðurstaða: Skipta 

út kaplinum!

Ljósmynd: Árni

Þór Ómarsson

TF3CE.

Áður en haldið var niður af fjallinu. Samúel Þór Hjaltalín

TF3SUT, Ólafur B. Ólafsson TF3ML og Ari Þórólfur

Jóhannesson TF1A. Ljósmynd: Árni Þór Ómarsson TF3CE.

https://www.illw.net/index.php/entrants-list-2020


13. ágúst – DXCC staða TF stöðva

Eftirfarandi innsetning var gerð á heimasíðu og FB

síður 13. ágúst:

DXCC er þekktasta og eftirsóttasta viðurkenning á

meðal radíóamatöra. Í boði er að senda umsókn til

ARRL þegar náðst hafa staðfest sambönd við a.m.k.

100 DXCC einingar (lönd). Í boði eru alls 19

viðurkenningar; 12 eftir tíðnisviðum, 4 eftir tegund

útgeislunar og 3 samkvæmt öðrum kröfum, auk

skráningar á heiðurslista.

Yngvi Harðarson, TF3Y, er með bestan árangur TF

stöðva en hann eini íslenski leyfishafinn með

skráningu á heiðurslista DXCC. Hann er með 344

lönd staðfest. Vart þarf að taka fram að þetta er

glæsilegur árangur. Uppfærð staða TF-stöðva með

bestan árangur í hverjum flokki var eftirfarandi þann

12. ágúst 2020.

° DXCC Honor Roll, Mixed: TF3Y 344 lönd.

° Mixed: TF3Y 344 lönd.

° Phone: TF8GX 290 lönd.

° CW: TF3Y 324 lönd.

° RTTY/Digital: TF5B 207 lönd.

° 10 metrar: TF3DC 216 lönd.

° 12 metrar: TF3DC 207 lönd.

° 15 metrar: TF8GX 215 lönd.

° 17 metrar: TF3DC 242 lönd.

° 20 metrar: TF5B 277 lönd.

° 30 metrar: TF3DC 196 lönd.

° 40 metrar: TF3SG 202 lönd.

° 80 metrar: TF3SG 229 lönd.

° 160 metrar: TF4M 240 lönd.

° Challenge: TF3DC 1766 punktar.

Upplýsingar miðast við „virka skráningu“ í

gagnagrunni DXCC þann 12. ágúst 2020. Virk

skráning miðast við að uppfærsla gagna (frá hendi

leyfishafa) hafi farið fram eftir 1. janúar 1994.

Hamingju óskir til viðkomandi.

16. ágúst – Tíðniskipan til endurskoðunar

Alþjóðasamtök landsfélaga radíóamatöra, IARU, hafa

skipað sérhæfðan vinnuhóp til endurskoðunar á tíðni -

plönum á HF böndunum með sérstöku tilliti til fjar -

skipta á stafræn um teg undum útgeisl un ar.

Verkefnið er að

endur skoða staðsetn -

ingu fjarskipta fyrir

staf rænar tegundir út -

geisl unar, með það í

huga að auka tíðni -

svið ið. Ástæðan er,

mikil aukning í fjar -

skiptum þar sem not -

að ir eru t.d. FT4 og FT8 samskiptahættir sem eru

samskiptareglur undir MFSK mótun. Þátttakendur í

þessu starfi eru sérfræðingar í tíðninefndum frá öllum

IARU Svæð um I, II og III.

Tíðniplön/tíðniskipan eru einskonar „umferðar -

reglur“ radíóamatöra á böndunum, sem við setjum

okkur sjálfir innan tíðniheimilda stjórnvalda.

Starfið hófst í byrjun þessa mánaðar (ágúst) og hafa

þegar verið haldnir góðir fundir, m.a. með Joseph H.

Taylor, K1JT sem fer fyrir WSJT hópnum sem þróaði

FT8 og FT4 samskiptahættina. Fleiri fundir eru fram -

undan en þess er vænst að tillögur hópsins liggi fyrir í

vetrarbyrjun. Tilkynning þessa efnis var sett inn á

heimasíðu og FB síður 16. ágúst.

Stjórn ÍRA fagnar frumkvæði IARU í málinu.

16. ágúst – TF3IRA fær nýtt loftnet

Sunnudaginn 16. ágúst var mætt í Skeljanes eftir

hádegið. Verkefni dagsins var að setja upp nýtt
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Félagsstöðin TF3IRA hefur alls 4 DXCC viðurkenningarskjöl.

Þau eru: DXCC Mixed, DXCC Phone, DXCC CW og DXCC

RTTY/Digital sem er það nýjasta og bíður innrömmunar.

 Ljósmynd: TF3JB.

Georg Kulp TF3GZ reisir nýja Diamond X-700HN VHF/UHF

loftnetið á austurhlið hússins í Skeljanesi. Nýja netið er 7.20

metrar á hæð. Það er samsett úr fjórum “stökkuðum” 5/8 loft -

netum á VHF; ávinningur er 9.3 dBi. Á UHF er það samsett úr 11

“stökkuðum” 5/8 loftnetum; ávinningur er 13 dBi. Veðurþol er 40

m/sek. óstagað. Ljósmynd: TF3JB.
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Diamond  X-700HN VHF/UHF loftnet fyrir TF3IRA. 

Veður var eins og best verður á kosið, sól og vart ský á 

himni og lofthiti 20°C.

Nýja loftnetið er betur staðsett en það eldra, á röri

fyrir miðju húsinu á austurhlið (sbr. ljósmynd). Á

móti kemur að nota þarf lengri kapal (25 metra) sem

er Ultraflex-10 af vandaðri gerð með N-tengjum.

Verkefnið heppnaðist með ágætum, standbylgja 1.2 á

báðum böndum og Búri er nú vel læsilegur í

Skeljanesi (sbr. lesningu á mæli á ljósmynd).

Eldra netið, Diamond SX-200N var upphaflega sett

upp 29. september 2018. Síðan fært á öflugri festingu

15. desember sama ár og loks flutt á nýja (hærri)

festingu 11. maí 2019. Líklegt er að það megi gera við 

það og þá er hugmyndin að það notist við APRS stöð

félagsins, TF3IRA-1Ø.

Bestu þakkir til þeirra Ara Þórólfs Jóhannessonar,

TF1A og Georgs Kulp, TFGZ fyrir vinnuframlag og

verkefni vel úr hendi leyst. Innsetning með þessu efni

var gerð á heimasíðu ÍRA og FB síður 16. ágúst.

17. ágúst – Áfram lokað í Skeljanesi

Eftirfarandi tilkynning var sett inn á heimasíðu og FB

síður 17. ágúst:

Stjórn ÍRA ákvað í morgun, 17. ágúst, að 
félags aðstaðan í Skeljanesi verði lokuð
áfram, a.m.k. næstu tvo fimmtudaga, 20. 
og 27. ágúst. Engin starfsemi verður í
húsnæðinu á okkar vegum á þessum
tíma, þar til annað verður ákveðið.

Ástæðan er auglýsing heilbrigðisráð -
herra um tak mörk un á samkomum vegna 

farsóttar, sem tók gildi 14. ágúst og gildir til 27.
ágúst, en fjölda takmörkun er óbreytt frá fyrri
ákvörðun sem og almenn nálægðartakmörkun um
að tryggja skuli að hægt sé að hafa a.m.k. 2 metra á
milli einstaklinga.

Meginvandinn er að tryggja áskilda 2 metra fjar -
lægð milli einstaklinga, sem ekki er gerlegt í
Skelja nesi. Ef allt fer vel á besta veg verður auglýst
opnun á ný 3. september n.k.

Það er von okkar að þessari ákvörðun fylgi ríkur
skilningur.

Stjórn ÍRA.

17. ágúst – Vinnuframlag til fyrirmyndar

Félagsmaður okkar, Baldvin Þórarinsson, TF3-Ø33

hefur unnið mikið og gott verk við að mála og snyrta

til utanhúss í Skeljanesi í sumar, svo að eftir hefur

verið tekið.

Hann hófst handa sunnudaginn 28. júní þegar hann

mundaði málningarrúlluna á trévegginn við

innganginn í húsið þar sem kallmerki

félagsstöðvarinnar er fest. Sama dag hreinsaði hann

til og gerði umhverfið snyrtilegt með sláttuorfi og

garðáhöldum heimanað frá sér.
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Ari Þórólfur

Jóhannesson

TF1A setur

N-tengin á

Ultraflex-10

kóax kapalinn.

Ljósmynd:

TF3JB.

Stóra stundin! RigExpert AA-1400 loftnetsgreinirinn sýndi stand -

bylgju 1.2 í resónans bæði á 2 metrum og 70 sentímetrum. Þá gátu 

menn andað léttar, farið niður á neðri hæðina og fengið sér kaffi.

Yaesu FT-7900E VHF/UHF stöð TF3IRA opnaði endurvarpann

Búra auðveldlega á nýja loftnetinu. Styrkur merkisins frá Búra í

móttöku í Skeljanesi var 5 strik. Ljósmynd: TF3JB.

Skeljanesi 29. júní: Baldvin Þórarinsson TF3-Ø33, skrapar

gamla og lausa málningu á framhlið hússins í Skeljanesi til að

undirbúa að grunna og mála vegginn. Ljósmynd: TF3JB.



Næsta verkefni var stærra, en hann sagðist vera

ósáttur við hve efri hæð hússins væri „skellótt“, þ.e.

málning væri flögnuð af og víða sæi í beran múrinn

(sjá ljósmynd). Viku síðar, 3. júlí var Baldvin mættur í 

Skeljanes til að skrapa lausa málningu af efri hæðinni

til undirbúnings fyrir málningu.

Þann 23. júlí tókst að ljúka undirbúningi og grunna

framhliðina. 

Vegna þess að ýmist var rigningartíð eða menn

uppteknir, frestaðist að ljúka við að mála 2. hæðina til

17. ágúst. 

Mikill munur er á framhlið hússins eins og sjá má á

ljósmyndum sem voru teknar fyrir og eftir verkið.

Stjórn ÍRA þakkar Baldvin Þórarinssyni, TF3-Ø33

fyrir frábært vinnuframlag og elju við að fegra til í

umhverfi félagsaðstöðunnar í Skeljanesi.

20. ágúst – Gjöf frá Raunvísindastofnun

Félaginu barst eftirfarandi tækjagjöf frá Raunvísinda -

stofnun þann 20. ágúst:

• General Electric Delco MD-129A/GR; mótari og

aflgjafi.

• Stewart-Warner T-282D/GR; 100W sendir.

• Hewlett-Packard; Model 6068 VHF Signal

genera tor (10-420 MHz).

Jónas Bjarnason, TF3JB og Guðmundur Sigurðsson,

TF3GS tóku á móti tækjunum fyrir hönd félagsins.

Bestu þakkir til Raunvísindastofnunar. Upplýsingar

voru setta á heimasíðu og FB síður 20. ágúst.

20. ágúst – Endurvarpamál

Áhugi er fyrir að setja upp á ný VHF endurvarpa á

Garðskaga. VHF hópurinn vinnur í málinu og er

Motoro la endurvarpi fyrir hendi. 

Heimild er jafnframt komin fyrir uppsetningu loft -

nets og endurvarpinn TF8RPH (Garri) var QRV frá

Garðskaga í 4 mánuði árið 2012 og hafði góða út -

breiðslu.
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Framhlið hússins í Skeljanesi fyrir breytingu. Ljósmynd: TF3JB.

17. ágúst: Framhlið hússins í Skeljanesi eftir að lokið var við að

mála efri hæðina. Sjá efri mynd til samanburðar. Ljósmynd:

TF3JB.

Tækin frá Raunvísindastofnun flutt í Skeljanes. Guðmundur

Sigurðs son TF3GS kemur einu þeirra fyrir í innganginum í Skelja -

nesi. Ljósmynd: TF3JB.

Tækin komin í hús í Skeljanesi og sett til að byrja með á borðin í

ganginum inn í húsið. Ljósmynd: TF3JB.

Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A við uppsetningu á Opek VHF

loftneti fyrir endurvarpann TF8RPH á Garðskaga 21. apríl 2012. 

Ljósmynd: Sigurður Smári Hreinsson, TF8SM.



21. ágúst – Nýr APRS stafvarpi

APRS stafvarpinn TF1APB fór í loftið 21. ágúst. QTH

er Hraunshóll á Reynisfjalli í Mýr dal, hæð er 340 metrar 

yfir sjávarmáli. Nýi staf varp inn er viðbót við APRS-IS

kerfið.

Guðmundur Sigurðsson, TF3GS, Jón Þ. Jónsson,

TF3JA og Magnús Ragnars son, TF1MT sáu um upp -

setn ingu. Guð mund ur sagði, að nýi varpinn dekki þjóð -

veg 1 undir Eyjafjöllum og austur fyrir Vík. Fyrstu

prófanir með 1W vita (e. tracker) austur á

Hjörleifshöfða og á heimleið á Hvolsvöll lofa þannig

góðu en til stendur að prófa drægnina austar. Búnaður

TF1APB er Motorola GM-300 VHF stöð, Microsat

WX3in1 Mini APRS Digipeater/I-gate og Kathrein

VHF húsloftnet. Hamingjuóskir til APRS hópsins með

ósk um gott gengi.

22. ágúst – Vita- og vitaskipahelgin 2020

Vita- og vitaskipahelgin var

haldin helgina, 22.–23. ágúst.

Tveir íslenskir vitar höfðu verið 

skráðir, en Svanur Hjálmarsson, 

TF3AB tilkynnti til félagsins

19. ágúst, að hópurinn hafi

ákveð ið að fella niður áður aug -

lýsta þátttöku frá Knarrar ósvita

vegna Covid-19. En mikill

straum ur mun vera af fólki/

ferða mönnum sem heimsækja

vitann um helgar. 

Einn viti var starfræktur frá

TF vitahelgina að þessu sinni.

Það var Selvogsviti, sem Ólafur Örn Ólafsson,

TF1OL/LH virkjaði og var hann báða dagana á SSB

og FT8. Ólafur sagði, að skilyrðin hafi aðallega verið

léleg, en komið upp á milli – en frábært veður, sól og
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Yfirlitsmyndin sýnir stöðvarhúsið á Hraunshól á Reynisfjalli. Sjá

má að staðsetningin er góð m.v. útsýni til nærliggjandi fjalla.

Ljósmynd: Magnús Ragnarsson TF1MT.

Loftnetið TF1APB eru fas -

aðir VHF tvípólar frá

Kathrein. Ljósm.: TF1MT.

Magnús Ragnarsson TF1MT og Guð -

mundur Sigurðsson TF3GS. Ljósm.:

Jón Þ. Jónsson TF3JA.

Í stöðvarhúsinu á Hraunshól á  Reynisfjalli. Jón Þ. Jónsson

TF3JA og Guðmundur Sigurðsson TF3GS undirbúa uppsetningu

nýja stafvarpans. Ljósmynd: Magnús Ragnarsson TF1MT.

APRS búnaður TF1APB. Í kassanum eru m.a. Motorola GM-300

VHF stöð, Microsat WX3in1 Mini APRS Digipeater/I-gate og

aflgjafi. Ljósmynd: Magnús Ragnarsson, TF1MT.

Óðinn Þór Hallgrímsson TF2MSN og hundurinn Tinni í heimsókn

hjá Ólafi, TF1OL við Selvogsvita 22. ágúst. Ljósmynd: XYL TF1OL. 
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logn. Hann sagðist samtals hafa haft rúmlega 100

QSO. Þetta var í fyrsta skipti sem Selvogsviti var

virkjaður, sbr. meðfylgjandi töflu yfir þátttöku frá TF

frá upphafi, árið 1998.

24. ágúst – Fundur í ritnefnd

Ritnefnd CQ TF hittist á fundi 24. ágúst og var um að

ræða þriðja fund nefndarinnar á árinu. Meðal annars

var farið yfir útgáfu 3. tölublaðs, sem kom út 28. júní.

Ritstjóri vakti athygli á því að blaðið hafi verið 52

blaðsíður að stærð, en stefnumarkandi samþykkt

nefndar inn ar fyrir starfsárið hafi verið að gefa út 40–48 

blaðsíðna blað. Hann sagði að þetta væri jákvætt, því

nú orðið hefðum við alltaf meira efni en hægt væri að

birta hverju sinni og því fylgdi góð tilfinning að eiga

efni á lager.

Undirbúningur 4. tölublaðs, sem kemur út 27.

september (þessa blaðs) var ræddur. Meðal annars var 

fjallað um efni í blaðið, röðun þess og hugmyndir um

þróun útgáfunnar. TF3JB vakti athygli á grein, sem

m.a. birtist í blaðinu um útgáfusögu ÍRA 1964–2020.

Fyrirhugað er að næsti fundur ritnefndar verði

haldinn í nóvember.

30. ágúst – Skeljanes

Eftirfarandi tilkynning var sett inn á heimasíðu og FB

síður þann 30. ágúst:

LOKAÐ ÁFRAM 3. OG 10. SEPTEMBER

Stjórn ÍRA hefur ákveðið að félagsaðstaðan í

Skelja nesi verði lokuð áfram næstu tvo fimmtu -

daga, þ.e. 3. og 10. september. Engin starfsemi

verður í húsnæðinu á okkar vegum á þessum tíma.

Ástæðan er auglýsing heilbrigðisráðherra um

tak mörk un á samkomum vegna farsóttar, sem tók

gildi 28. ágúst og gildir til 10. september. Fjölda -

takmörkun er óbreytt frá fyrri ákvörðun sem og

almenn nálægðartakmörkun um að tryggja skuli

a.m.k. 2 metra á milli einstaklinga.

Meginvandi okkar er að tryggja áskilda 2 metra

fjarlægð sem ekki er gerlegt í Skeljanesi. Ef allt fer

vel á besta veg verður auglýst opnun á ný 17.

september n.k.

Það er von okkar að þessari ákvörðun fylgi ríkur

skilningur.

Stjórn ÍRA.

9. september – WAE SSB keppnin

Innsetning var gerð á

heima síðu og FB síður

þann 9. september þar

sem minnt var á keppn -

ina Worked All Europe

(SSB hluta) sem hald -

inn verður 12.–13.

september. Þetta er 48

klst. keppni, en þátttaka er leyfð í mest 36 klst.

Markmiðið er að hafa sambönd við stöðvar utan

Evrópu, þ.e. sambönd innan Evrópu gilda ekki í

keppn inni.  Skilaboð: RS+raðnúmer. Í keppninni gefa 

QTC skilaboð punkta aukalega.

Sambönd við hverja nýja DXCC einingu (e. entity)

gilda sem margfaldarar, auk sambanda við hvert nýtt

kallsvæði í Bandaríkjunum, Kanada, Ástralíu, Nýja

Sjálandi, Suður-Afríku, Japan og Brasilíu, auk kall -

svæðanna RA8 og RA9.

Margfaldarar hafa aukið vægi eftir böndum; á 80

metrum fjórir, á 7 MHz þrír og á 14/21/28 MHz tveir.
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Viti Kallmerki Ár

Akranes TF3DT 2016

Garðskagi
Garðskagi

Garðskagi

TF8IRA
TF8RX

TF7ØIRA

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

2016

Knarrarós

Knarrarós

TF1IRA

TF6ØIRA

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016,  2017, 2018, 2019

2006

Mararrif
Malarrif

TF3DT
TF3JA

2018
2018

Reykjanes TF8RX 2000

Selvogur TF1OL 2020

Alþjóðlega vita- og vitaskipakeppnin; þátttaka frá Íslandi 1998–2020 eftir vitum og kallmerkjum. Heimild: Ayr Amateur Radio Group.

Frá fundi ritnefndar 24. ágúst. Óskar Sverrisson TF3DC, Vil hjálm -

ur Í. Sigurjónsson TF3VS, Jónas Bjarnason TF3JB og Sigur björn

Þór Bjarnason TF3SB. Ljósmynd: Sigrún Guðmundsdóttir.



Landsfélag radíóamatöra í Þýskalandi, DARC,

stendur fyrir keppninni. Vefslóð á reglurnar:

https://www.darc.de/der-club/referate/referat-contest

e/worked-all-europe-dx-contest/en/

13. september – WAE frá TF3W

Félagsstöðin TF3W var QRV í SSB hluta Worked All

Europe (WAE) keppninnar 13. september. Óskar

Sverrisson, TF3DC setti stöðina í loftið síðari daginn

í keppninni.

17. september – Skeljanes opnar á ný

Eftirfarandi innsetning var gerð á heimasíðu og FB

síður 11. september:

Félagsaðstaða ÍRA í Skeljanesi verður opin á ný frá 

og með fimmtudeginum 17. september.

Eftir lokun í réttar sex vikur, frá 6. ágúst til 10.

september vegna COVID-19 faraldursins, er stjórn

ÍRA ánægja að tilkynna, að félagsaðstaðan verður

opnuð á ný fimmtudaginn 17. september n.k.

Ákvörðunin um opnun félagsaðstöðunnar var sam -

þykkt á stjórnarfundi í félaginu þann 8. septem ber s.l.

og byggir á reglugerð heilbrigðis ráðherra dags. 3.

þ.m., þar sem fjöldatakmörkun er rýmkuð og almenn

nálægðartakmörkun miðast við að hægt sé að tryggja

a.m.k. 1 metra á milli einstaklinga. Ákvæði eru enn -

fremur um að nota skuli andlitsgrímu þar sem þeirri

fjarlægð á milli einstaklinga verður ekki við komið.

Stjórn ÍRA þakkar félagsmönnum stuðning og

góðar tillögur á þessum tíma faraldurs – sem von -

andi er brátt að baki. Áfram gilda þau tilmæli, að

félagar sem hafa hug á að mæta í Skeljanes á

fimmtudagskvöldum, fresti því ef þeir kenna las -

leika af einhverju tagi, af virðingu við aðra. Hand -

spritt (70%) og andlitsgrímur af viðurkenndri

teg und eru á staðnum.

Velkomin í Skeljanes!

Stjórn ÍRA.

15. september – TF3GB er látinn

Bjarni Sverrisson, TF3GB hef ur haft sitt síðasta QSO; 

merki hans er hljóðnað.

Bjarni var á 71. aldursári og

leyfishafi nr. 180. Bjarni var um 

langt skeið einn af burðar ásum í 

starfi ÍRA, sat í stjórn félagsins

og var QSL-stjóri félags ins

lengst allra, eða í 19 ár samfellt.

Þá var Bjarni í keppnis liði

félags ins í alþjóð legum keppn -

um en tók einnig iðulega þátt í

keppnum frá heimastöðinni TF3GB með góðum

árangri.

Um leið og við minnumst Bjarna með þökkum og

virðingu sendum við fjölskyldu hans innilegustu

samúðar kveðjur.
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Bjarni Sverrisson, TF3GB

Áhugaverðar upplýsingar

Íslandsvinurinn Gary

Hinson, ZL2IFB (G4IFB)

hefur uppfært „FT8

Opera ting Guide“ (útgáfa

2.32; alls 81 bls.). Hann

gaf bæklinginn fyrst út

fyrir tveimur árum (2018)

og þá var bent á þetta

vandaða efni hér í blað inu.

Nú hefur Gary bætt við

„LoTW User Guide“ (33 bls.). Bæklingurinn veitir

aðgengilegar upplýs ing ar um „Logbook of The

World“ og er hugsaður fyrir leyfishafa sem hafa

hug á að fá skráningu sem og þá sem þegar nota

LoTW.

http://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips

_for_HF_DXers.pdf

https://www.g4ifb.com/LoTW_New_

User_Guide.pdf

TF3W var QRV í SSB hluta WAE keppninnar 2020. TF3DC við

hljóðnemann. Ljósmynd: TF3JB.

https://www.darc.de/der-club/referate/referat-conteste/worked-all-europe-dx-contest/en/
https://www.darc.de/der-club/referate/referat-conteste/worked-all-europe-dx-contest/en/
http://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf
http://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf
https://www.g4ifb.com/LoTW_New_User_Guide.pdf
https://www.g4ifb.com/LoTW_New_User_Guide.pdf


VHF/UHF leikarnir eru haldnir með það í huga að

hafa gaman af áhugamálinu á VHF bandinu og ofar.

Hugmyndin er að örva þátttöku á hærri tíðnisviðunum 

innanlands, reyna búnaðinn og sérstaklega að hvetja

þá sem eru nýir til að fara í loftið sem og þá sem hafa

verið í dvala um tíma. 

Markmið þátttakanda er að ná sem flestum sam bönd -

um, yfir sem lengstar vegalengdir og sem víðast um

landið. Fyrir þá sem eiga þess kost að vera „færan -

legir“, má ná fleiri stigum með að færa sig á milli staða. 

Hægt er að taka þátt frá heimahúsum, sumar bústöðum

og hjólhýsum, eða með handstöðvum á fjallatoppum

(eða annars staðar frá) eða í bílum, mótor hjólum eða

(þess vegna) reiðhjólum eða öðrum farartækjum.

VHF/UHF leikarnir 2020.

Leikarnir 2020 fóru fram helgina 10.-12. júlí. Þátttaka 

var góð og voru alls 17 virkar stöðvar með QSO. Það

er einni stöð færra en í fyrra (2019) en best þátttaka

frá upphafi (2012) var 2018 þegar voru 19 virkar

stöðvar. QSO voru alls 355 í gagnagrunni og heildar -

vegalengd var í allt 16.626 km.

Landfræðileg dreifing var með ágætum að þessu

sinni, m.a. frá Borgarfirði, Akranesi, Hveragerði,

Stokks eyri, Keflavík, Garðskaga, Vogum, Eyja -

fjöllum, frá  Bláfjöllum, fjallinu Búrfelli (í Gríms nesi),

auk stöðva á stór-Reykjavíkursvæðinu. 

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

um, á 70, 23 og 13 sentímetrum. Allar tegundir út -

geisl unar voru heimilar. Hafa mátti samband hvenær

sem var þessa 2 sólarhringa og við sömu stöð oftar en

einu sinni, en a.m.k. 6 klukkustundir þurftu að líða á

milli sambanda til að fá punkta.

Að þessu sinni var blásið til leiks kl. 18:00 föstu -

daginn 10. júlí og stóðu leikar yfir til kl. 18 sunnu -

daginn 12. júlí. Tímasetningin er nýjung og kom þetta 

breytta fyrirkomulag mjög vel út. Hugmyndin er að

sami háttur verði á framvegis í leikunum.

Eins og venjulega var “online” leikjavefur þar sem

þátttakendur gátu skráð sig til leiks. Vefurinn var

endur bættur og gengur nú hnökralaust. Hægt var að

skrá sig í leikinn allan tímann sem hann stóð yfir. 

Umsjónarmaður kynnti leikana, reglur og leikjavef á

opnu húsi í Skeljanesi 9. júlí. Hann fór einnig yfir og

útskýrði kort af Íslandi með reitakerfinu. Þátttakendur

þurfa að kynna sér í hvaða 6 stafa reit þeir eru staddir

hverju sinni og skrá hann við hvert QSO í kerfinu á

leikjavefnum. Hrafnkell kynnti ennfremur snjall síma -

forritið „QTH Locator“ sem má nota til að kom ast að

reitanúmeri sínu.

VHF/UHF Leikar 2020, úrslit

Bráðabirgðaniðurstöður leikanna sumarið 2020 voru

kynntar á Facebook þann 4. ágúst, en hér fyrir neðan

eru birt heildarúrslit. Bestur árangur í þremur efstu

sætunum var sem hér segir:

1.  Ólafur Björn Ólafsson TF3ML 62.628 stig.

2.  Ólafur Örn Ólafsson TF1OL 31.900 stig.

3.  Jón Ingvar Óskarsson TF1JI 25.300 stig.

Stefnt er að veitingu verðlauna fyrir fyrstu þrjú sætin í

vetrarbyrjun í félagsaðstöðu ÍRA í Skeljanesi, með

fyrirvara um stöðu Covid-19 faraldursins. Við sama

tækifæri verður bryddað upp á þeirri nýjung að veita

viðurkenningu fyrir bestu ljósmyndina sem tekin var í

CQ TF september 2020 29

EFNIS-
YFIRLIT

VHF/UHF leikar 2020

Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY

Skeljanesi 9. júlí. Hrafnkell Sigurðsson TF8KY útskýrir kort af

Íslandi með reitakerfinu, en þátttakendur kynna sér í hvaða 6

stafa reit þeir eru staddir hverju sinni og skrá hann við hvert QSO

Reitir sem voru virkjaðir í VHF/UHF leikunum 2019 eru merktir

með grænum punktum. Það voru: HP84, HP83, HP94, HP93,

IP03 og IP04.



leikunum 2020. Ljósmyndina tók Ólafur Örn Ólafs -

son, TF1OL. Ólafur Örn, TF1OL, átti einnig skemmti -

legustu Facebook færsluna: „Einmanalegt í svarta þoku 

á Fróðaheiði...“.

Lengstu QSO vegalengdir eftir böndum (tíðnisvið um):

23 cm (1240 MHz) = 155 km; TF3ML / TF1JI.

70 cm (430 MHz) = 215 km; TF3ML / TF11JI.

2 metrar (144 MHz) = 215 km; TF3ML / TF1JI.

4 metrar (70 MHz) = 65 km; TF3ML / TF3MSN.

6 metrar (50 MHz) = 125 km; TF2MSN / TF1JI.

Langdrægustu stöðvarnar á bandi í leiknum voru þeir

TF3ML, TF1JI og TF2MSN. Vel gert strákar!

Ólafur B. Ólafsson, TF3ML og Jón Ingvar Óskars -

son, TF1JI settu nýtt Íslandsmet á 23cm í leikunum

þegar þeir náðu sambandi yfir 155 km vegalengd á

SSB á 1294.5 MHz. Eldra met var sett í leikunum í

fyrra (2019) þegar þeir TF3ML og TF8YY náðu

sambandi yfir 134 km vegalengd. Viðurkenning verð -

ur veitt á aðalfundi ÍRA 20. febrúar 2021. Hamingju -

óskir til Óla, TF3ML og Jóns, TF1JI.

Undirbúningur VHF/UHF leikanna var einkum í

höndum TF8KY og TF2MSN, auk TF3ML. TF8KY

annaðist og endurbætti sérstakan gagnagrunn leik -

anna (og hjálparsíðu) á netinu vegna innsetningar á

samböndum. Óðinn Þór, TF2MSN aðstoðaði bæði

við kynningu og undirbúning og Ólafur, TF3ML var

bakhjarl leikanna. Bestu þakkir til þeirra beggja og

stjórnar ÍRA fyrir stuðninginn.

Takk fyrir þátttökuna í VHF/UHF leikunum 2020.

Sjáumst í leikunum að ári!

73, Keli, TF8KY.

Svipmyndir úr VHF/UHF leikunum 2020.
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Nr. Kallmerki Nafn QTH Heildarstig

 1. TF3ML Ólafur B. Ólafsson M.a. Grímsnesi og /M 62.628

 2. TF1OL Ólafur Örn Ólafsson M.a. Fróðárheiði og /M 31.900

 3. TF1JI Jón Ingvar Óskarsson M.a. Miðbælisbökkum og /M 25.300

 4. TF2MSN Óðinn Þór Hallgrímsson Akranes 17.060

 5. TF8KY Hrafnkell Sigurðsson Vogar og /M 9.504

 6. TF1EM Eiður Magnússon Reykjavík 7.560

 7. TF3VE Sigmundur Karlsson M.a. Hafnarfirði og /P 6.860

 8. TF8TY Björn Þór Hrafnkelsson M.a. Vogum og /M 6.084

 9. TF3LM Jón G. Guðmundsson M.a. Reykjavík og /M 3.800

10. TF1EIN Heimir Konráðsson Hveragerði 2.760

11. TF3LB Lárus Baldursson Reykjavík 2.376

12. TF3IRA ÍRA (TF3JB, TF3AWS, TF3MH) Reykjavík 1.740

13. TF3VG Valtýr Einarsson M.a. Reykjavík og /M 1.344

14. TF3GZ Georg Kulp Borgarfjörður 768

15. TF3JB Jónas Bjarnason Reykjavík 330

16. TF3JA Jón Þ. Jónsson Grímsnes 110

Úrslit í VHF/UHF leikum ÍRA 2020 samkvæmt heildarstigum.

Ólafur Örn Ólafsson TF1OL var /M og flutti sig á milli hnita. Hér

er mynd af bíl hans á Fróðárheiði. Það var þá sem hann setti

eftirfarandi færslu inn á Facebook: „Einmanalegt í svartaþoku á

Fróðaheiði...“. Ljósmynd: TF1OL.

Mathías Hagvaag TF3MH virkjaði félagsstöðina TF3IRA í

Skeljanesi ásamt fleirum. Ljósmynd: TF3JB.
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Björn Þór Hrafnkelsson, TF8TY uppi á þúfu

til að ná betra sambandi.  Ljósmynd: TF8KY.

TF3ML/M dró kerru á eftir sér með

loftnetum í VFH/UHF leikunum. Hann

ferðaðist á milli hnita og var fljótur að reisa

loftnet. Á myndinni er hann með Diamond

X-700HN, sem er sambyggt VHF/UHF

loftnet. Loftnetið er 7.20 metrar á hæð. Það

er samsett úr fjórum “stökkuðum” 5/8

loftnetum á VHF; ávinningur er 9.3 dBi. Á

UHF er það samsett úr 11 “stökkuðum” 5/8

loftnetum; ávinningur er 13 dBi. Ljósmynd:

TF3ML.

TF3JB tók þátt í leikunum frá heima QTH í

Reykjavík.

Björn Þór Hrafnkelsson TF8TY kallar CQ

VHF/UHF leikar frá QTH í Vogunum.

Mynd: TF8KY.

Wilhelm Sigurðsson TF3AWS virkjaði

félagsstöðina TF3IRA í Skeljanesi ásamt

fleirum. Ljósmynd: TF3JB.

TF1EIN/M í VHF/UHF leikunum. Ljósmynd:

XYL.
TF3ML/M notaði Icom IC-9700 í

leikunum. Ljósmynd: TF3ML.



TF útileikarnir fóru fram um verslunarmannahelgina

samkvæmt venju. Alls var skilað inn dagbókum fyrir

14 stöðvar, með 302 færslum um sambönd. Saman -

lagður stigafjöldi var 4737. Þetta er meira en tvöföld -

un á virkni samanborið við það sem mest hefur verið

síðan núverandi fyrirkomulag á dagbókum og stiga -

gjöf var tekið upp sumarið 2017.

Taflan sýnir niðurstöður fyrir þær stöðvar sem skil -

uðu inn dagbókum. TF1OL, Ólafur Örn Ólafsson,

fékk langflest stig en hann var á ferð norðanlands.

Þetta er í fyrsta skipti sem hann tekur þátt í  TF

útileikum. 

Tvær aðrar stöðvar, TF3EK og TF3DT fengu líka

margfaldara fyrir að hafa sambönd frá a.m.k. fjórum

„Maidenhead“ reitum. Þeir voru báðir á Suðvestur landi. 

Í þetta sinn var meiri virkni á öðrum tíðni böndum heldur 

en 80 metra bandinu, sem varð til þess að miklu fleiri

sambönd náðust heldur en undanfarin ár.

Taflan sýnir yfirlit virkni í TF útileikum síðan núverandi fyrir -

komu lag var tekið upp.

ÁR 2017 2018 2019 2020

Fjöldi dagbóka 12 10 11 14

Færslur í dagbókum (QSO) 122 125 130 302

Stig fyrir sambönd 384 582 369 1093

Meðal margfaldari 3.,23 3,53 3,58 4,33

Heildarfjöldi stiga 1242 2056 1322 4737

Þáttakandi með  flest stig TF2LL TF2LL TF8KY TF1OL

Mesti stigafjöldi 304 728 425 1386

73, TF3EK.
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TF útileikar 2020

Einar Kjartansson, TF3EK

Ólafur Örn Ólafsson TF1OL varð í 1. sæti með bestan árangur í

TF útileikunum 2020, með alls 1386 stig. Hann var QRV frá 4

reitum: IP16, IP15, IP06 og IP05. Ólafur notaði 18 metra háa

glertrefjastöng fyrir loftnet á lægri böndunum. Hér er hann stadd -

ur sunnan við Húsavík þann 2. ágúst. Ljósmynd: Ólafur Örn

Ólafsson TF1OL.

ikre
mlla

K

idlöjF

adnab
mas

riryf gitS

dnöb
mas

iradlafgra
M

gitS

TF1OL 44 231 6 1386

TF3EK 46 144 6 864

TF2LL 51 223 3 669

TF3DT 35 111 6 666

TF8KY 30 127 3 381

TF3JB 32  88 3 264

TF1EM 14  44 3 132

TF1EIN 13  35 3 105

TF3GZ  8  22 3  66

TF3DX  8  18 3  54

TF3VS  7  17 3  51

TF3Y  7  14 3  42

TF3IRA  4  10 3  30

TF1BT  3   9 3  27

Samtals 302 1093 - 4737

Taflan sýnir árangur þátttakenda í TF útileikunum 2020.

Þórður Adolfsson TF3DT varð í 4. sæti í TF útileikunum 2020,

með alls 666 stig. Hann var QRV frá 4 reitum: HP94,  HP93,

IPØ3 og IPØ4. Hann notaði bílloftnetið Piranha-6/160 frá

Hi-Q-Antennas fyrir HF böndin. Hér er hann staddur í Grímsn -

esinu. Ljósmynd: Þórður Adolfsson TF3DT.



Félagið Íslenskir radíóamatörar, ÍRA var stofnað 14.

ágúst 1946. Fyrsta reglugerð um starfsemi radíó -

amatöra hér á landi var sett sex mánuðum síðar, 7.

febrúar 1947. Samanborið við Norðurlöndin vorum

við nokkuð sein til, því finnska landsfélagið SRAL

var stofnað 1921, það sænska, SSA 1925, það danska, 

EDR 1927 og það norska, NRRL 1928. Færeyska

landsfélagið, FRA er yngst Norðurlandafélaganna og

var stofnað árið 1965.

Meðal mikilvægra verkefna systurfélaganna á

Norður löndum og landsfélaga radíóamatöra um allan

heim er að gefa út félagsblöð af einu eða öðru tagi.

Flest hafa gert það frá upphafi og gera enn árið 2020.

Með tilkomu netsins varð sú breyting að byrjað var að

bjóða blöðin á rafrænu formi sem einnig var hér á

landi.

1. Fyrsta félagsblað ÍRA
Fyrsta félagsblað ÍRA kom út í

október 1964 undir nafninu CQ

TF de ÍRA. Þá voru liðin 18 ár

frá stofnun félagsins. Fyrir þann

tíma hafði félagið til afnota síður 

í tímaritinu Útvarpstíðindum1 á

tímabilinu 1947–1949.2

Þá voru í stjórn félagsins:

Sveinn Guðmundsson, TF3SG,

for maður; Páll Gröndal, TF3PI, ritari og fyrsti ritstjóri

félagsblaðsins, CQ TF de ÍRA; Vil hjálm ur Þór Kjart -

ans son, TF3DX gjaldkeri; og Garð ar Gíslason, TF3IC;

Sigurður Finnbogason, TF3SF; Stefán Þórhallsson,

TF3ST og Guðjón Einarsson, TF3AC, meðstjórnendur.

Sveinn Guðmundsson, TF3SG, þáverandi formað -

ur, skrifaði inngang í blaðið sem enn er í fullu gildi,

nær 60 árum síðar.

Kæru félagar! 

Talsverður áhugi hefur komið fram hjá félags -

mönn um að fá sendar fréttir um það, hvað gerist í

áhuga manna heiminum, hvað stjórn in aðhefst, og ef

til vill að fá tæknilegar upplýs ingar. 

Þessu blaði er ætlað að

verða vísir að fréttablaði

vonandi þróast ritið vel.

Mætti m.a. segja frá ýmsu

um sögu áhugamanna hér á

landi. Einnig mætti segja

fréttir af því, hvað er að

gerast á bylgjunum, hverjir

eru “aktífir” og einnig

mætti geta um “rare DX”,

sem einhver kynni að hafa

náð í o.s.frv. Félagsmenn mættu skrifa blaðinu bréf

um sérstakar hugmyndir og áhugamál og annað efni. 

TF3SG Formaður.

2. Útgáfan 1964–2020
Á 57 ára tímabilinu frá október 1964 til september 2020

var félagsblað ÍRA gefið út undir fjórum mis munandi

heitum (nöfnum). Þau eru: CQ TF de ÍRA, CQ TF,

Fréttabréf ÍRA og CQ TF Fréttabréf. Þótt útgáfa hafi

verið gróskumikil á tímabilinu féll hún niður árin 1972,

1974, 1980, 1984, 1987 og 2014–2017.

Í töflu 1 má sjá hvaða ár (tímabil) hvert þessara

fjögurra nafna var notað, fjölda útgáfuára og ár sem

útgáfa féll niður. Einnig um tímabil útgáfu, þ.e. ár sem 

tiltekið nafn var notað og fjölda tölublaða.

2.1 Skörun nafna.

Árin 1975, 1979 og 1983 skaraðist notkun nafna hjá

félaginu, þ.e. þau almanaksár komu út blöð með

tveimur nöfnum, samanber töflu 2. 

CQ TF. Þegar nýr ritstjóri (TF3JB) tók við með 2.

tbl. 1975 fékk hann heimild til að fella „de ÍRA“ úr

nafni blaðsins, en 1. tbl. þess árs kom út undir heitinu

CQ TF de ÍRA.

CQ TF / FRÉTTABRÉF ÍRA. Hugmynd nýrrar stjórn -

ar í byrjun árs 1979 var að efla tengslin við félags -

menn með útgáfu mánaðarlegs fréttabréfs (í A5

stærð), sem yrði gefið út samhliða vandaðra félags -

blaði, CQ TF. TF3KX varð ritstjóri fréttabréfsins og
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Útgáfusaga ÍRA 1964–2020

Jónas Bjarnason, TF3JB

Sveinn Guðmundsson TF3SG.

1 Tímaritið Útvarpstíðindi var gefið út 1938-1949. Það kom út vikulega að vetrinum, um 30 hefti á ári, 16 blaðsíður að stærð.
2 Á fyrsta aðalfundi ÍRA þann 21. nóvember 1946 var m.a. samþykkt að kjósa ritstjóra og ritnefnd til að annast síður félagsins í

Útvarpstíðindum. Ritstjóri var kosinn Sigurður Halldórsson og í ritnefnd þeir Bogi Þorsteinsson, Ragnar Guðmundsson, Árni
Egilsson, Árni Sigurðsson og Sigurður Einarsson. Heimild: Útvarpstíðindi 20.1.1947. 



komu út 10 tölublöð Fréttabréfs ÍRA á tímabilinu

mars til desember það ár. Eitt tölublað CQ TF hafði

komið út í ársbyrjun 1979 undir ritstjórn TF3JB. 

CQ TF / CQ TF FRÉTTABRÉF. Fyrra tölublað ársins

1983 var CQ TF (TFJB ritstjóri). Viðtakandi ritstjóri

var TF3KB. Við þá breytingu var ákveðið að breyta

nafninu í CQ TF Fréttabréf og kom síðara blað ársins

út í júlímánuði undir því nafni. Má því segja að þessi

hugmynd um tvöfalda útgáfu, bæði blaðs og frétta -

blaðs hafi  reynst of metnaðarfull fámennu félagi.

Ein afleiðing nafnbreytinga og þess að blöð hafa ekki 

komið út á hverju ári er að menn voru orðnir ruglaðir í

tölusetningu árganganna eins og sjá má á vef ÍRA.

Núverandi rit stjórn hætti því að telja árganga og kennir 

hvert blað aðeins við ár og mánuð útgáfunnar.

3. Útgáfa og útgáfuform
Á tímabilinu 1964 til 2012 voru blöð félagsins ýmist

fjölrituð, ljósrituð eða prentuð í stærðinni A4 eða A5.

Fyrstu árin var útgáfan í A5 stærð, en A4 stærð kom

inn á ný árið 1973. Árin á eftir var notast við báðar

stærðir, en frá og með 2. tölublaði 2007 hefur blaðið

verið í A4 stærð. 

Frá og með 3. tölublaði 2012 varð sú breyting, að

blaðið var gefið út eingöngu á stafrænu formi (PDF) á

netinu.1 Með breytingu í

rafræna útgáfu á heima síð -

unni minnkaði áhersla á

endan legt umbrot greina á

til teknu prent formi, þar

sem netið leyfði meira

frjáls ræði í uppsetningu

enda þurfti ekki lengur að

huga að tak mörkun blað -

síðu fjölda vegna prent -

kostn að ar. Jafn framt sem

út gáfa í lit varð möguleg

án auka kostnaðar.

Eftir að útgáfan varð

staf ræn, fengu félags -
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Heiti Tímabil Ár Tímabil útgáfu Útgáfa féll niður Tbl. alls

CQ TF de ÍRA 1964–1975 10 1964–1971; 1973, 1975 1972, 1974 15

CQ TF 1975–2020 30 1975–1979; 1981–1983; 1995–2013; 2018–2020 1980, 1984, 2014–2017 98

Fréttabréf ÍRA 1979–1980  2 1979–1980 – 19

CQ TF Fréttabréf 1983–1994 10 1983, 1985–1986, 1988–1994 1987 19

Tafla 1.  Félagsblöð ÍRA árin 1964–2020. 

CQ TF de ÍRA 

kom út árin 1964–1975. 

Myndin er af 2. tölublaði 1964.

CQ TF 

kom út 1975–1979, 1981–1983,

1995–2013 og 2018–2020.

 Mynd in er af 2. tölublaði 1975. 

Fréttabréf ÍRA 

kom út árin 1979–1980. 

Myndin er af 1. tölublaði 1979.

CQ TF Fréttabréf 

kom út árin 1983, 1985–1986 og 

1988–1994. 

Myndin er af 1. tölu blaði 1983.

ÁR Fyrra heiti og tölublöð Síðara heiti og tölublöð

1975 CQ TF de ÍRA, 1. tbl. janúar–maí CQ TF, 2. tbl. okt. og 3. tbl. des.

1979 CQ TF, 1. tbl. janúar–maí Fréttabréf ÍRA, 10 tölublöð; mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, sept., okt.r, nóv.r, des.

1983 CQ TF, 1. tbl. febrúar CQ TF Fréttabréf, 1. tbl. júlí

Tafla 2. Félagsblöð ÍRA komu út undir tveimur nöfnum árin 1975, 1979 og 1983.

Fyrsta félagsblaðið sem kom ein -

göngu út á stafrænu formi var 3.

tbl. 2012. TF3KX var ritstjóri.

1  Það ár var hætt að hafa CQ TF „læst“ á heimasíðunni í eitt ár (nema gagnvart félagsmönnum) eins og var til þess tíma. 



menn sendan tölvupóst með vefslóð á blaðið á

heimasíðu félagsins. Hver og einn gat síðan hlaðið

blaðinu niður þegar það hentaði. Þetta fyrirkomulag

hefur haldist óbreytt til þessa dags. Nokkrum árum

fyrr (2008) hafði opnast sá möguleiki að félagsmenn

gátu valið um að fá blaðið sent prentað í pósti eða

rafrænt í tölvupósti. Hug myndin með þessu var að

spara prentkostnað og póst burðar gjöld. Það

fyrirkomulag gekk nokkuð vel, en á þessum árum

kom reyndar fyrir að tölvupósthólf félags manna vildu 

yfirfyllast og þá tókst ekki að koma blaðinu til skila.

Þegar frá leið komu til þróaðri aðferðir (og ódýrari)

við að koma tölvupósti af þessu tagi til skila. 

Breytingin í netútgáfu auðveldaði störf ritstjóra, þar 

sem annað meginverkefni ritstjórans til þess tíma

hafði verið framleiðsluþáttur blaðsins (hitt var

efnisöflun). Eftirfarandi texti í 1. tölublaði 1971 er

lýsandi fyrir framleiðsluþátt í störfum ritstjóra.

„Þetta blað af CQ TF er töluvert seint á ferð, og eru

félagsmenn beðnir velvirðingar á því. Ástæðan er

sú, að fjölritari félagsins var orðinn svo slitinn að

ekki var hægt að prenta blaðið í honum. Æskulýðs -

ráð Reykjavíkur var svo vinsamlegt að lána okkur

fjölritara um stundarsakir og kunnum við þeim

bestu þakkir fyrir. IRA verður samt sem áður að

eignast annan fjölritara, en slík tæki eru mjög dýr.

Sjóðir félagsins eru aftur á móti eins og flestum er

kunnugt heldur smáir. Mikil bót væri þó ef allir þeir 

sem enn skulda félagsgjöld fyrir síðustu ár, greiddu 

þau sem fyrst. Vy 73 S.B. ritstjóri“.

4. Umbrot og útlit
Innsláttur efnis ásamt niðurröðun texta og mynda

fyrir prentun var framan af í höndum ritstjóra. Mis -

munandi var hvaða vinnuaðferðir og ritvélar menn

notuðu, en jafn prentásláttur rafmagnsritvéla á pappír

skilaði bættum prentgæðum þegar ritstjórinn hafði

aðgang að slíku „galdratæki“.1 Frá og með 2. tölu -

blaði 1975 var byrjað að nota „Letraset“ þrykkstafi (e. 

press-type) bæði við endurgerð forsíðu og við upp -

setningu fyrirsagna á efni í blaðið. Það hafði í för með

sér fagmannlegra yfirbragð en áður.

4.1 Heimilistölvur í stað ritvéla.  

Eftir árið 1980 urðu svokallaðar heimilistölvur og

tilheyrandi ritvinnsluforrit aðgengileg og ritstjórar

blaðs ins tóku nýja tækni fljótt í þjónustu sína. Þótt

þessar fyrstu einkatölvur og forritin hafi verið frum -

stæð (samanborið við getu búnaðarins í dag) líkaði

mönnum vel að losna við ritvélarnar, enda mun auð -

veldara að leiðrétta innsláttarvillur með nýrri tækni.

Mismunandi var þó hversu góða prentara menn áttu

(eða höfðu aðgang að), en yfirleitt voru prentgæði

frambærileg.2

4.2 Fagfólk kemur til skjalanna.

Fyrsta félagsblað ÍRA

sem sett var upp af fag -

manni, var 1. tölublað CQ 

TF fjarskiptaárið 1983.3

Það var slegið inn af

setjara, sett upp af

fagmönnum og prentað í

Borgarprenti í Reykjavík. 

Blaðið var 16 blaðsíður

að stærð og voru prentuð

500 eintök sem dreift var

víða, til kynningar á

amatör radíói og félaginu

í tilefni fjarskiptaárs. 

Prentun var vönduð og

á gæðapappír, en ljósmyndir voru allar í svart/hvítu til 

að halda kostnaði niðri. Útgáfa þessa tölublaðs var án

kostnaðar fyrir félagssjóð þar sem auglýsingar

greiddu allan kostnað. 

Fagfólk kom næst að umbroti 

blaðsins sjö árum síðar, eða frá

og með 4. tölublaði CQ TF

2010.

Þórunn Edda Bjarnadóttir,

BA í tölvugrafík og hönnuður,

annaðist umbrot CQ TF á tíma -

bilinu frá október 2010 til apríl

2012, þ.e. frá 4. tbl. 2010 til 2.

tbl. 2012; alls 7 tölublöð. Hún

endurhannaði m.a. forsíðu
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1. tbl. CQ TF 1983  var sett upp

af fagmanni og prentað í

Borgar prenti. Ritstjóri: TF3JB.

Þórunn Edda Bjarna -

dótt ir annaðist umbrot

CQ TF 2010–2012.

1  Greinarhöfundur var ritstjóri CQ TF frá 2. tbl. 1975 og hafði á þeim tíma aðgang að Facit rafmagnsritvél með með tölvuminni. Sú vél

var búin einnota borða (e. polymer tape) sem sló stafina jafnt á pappírinn. Stór kostur var að stafirnir urðu mun skarpari en þegar

notaður var hefðbundinn bómullar- eða silkiborði. Þessi tækni skilaði betri prentun á blaðinu. Aðrar algengar rafmagnsritvélar sem

voru búnar þessari tækni (á undan sænska framleiðandanum Facit) voru til dæmis IBM Selectric vélarnar.
2  Umbrot framan af var þó lítt frábrugðið ritvél, en það breyttist með tilkomu umbrotsforrita ásamt prenturum sem réðu við slíka

prentun.
3  Árið 1983 var samþykkt af Sameinuðu þjóðunum sem Alþjóðlegt fjarskiptaár og kynnt sem slíkt. Blaðið kom út í febrúar 1983 og

ræddi ritstjóri það m.a. í leiðara og komst m.a. þannig að orði: „Radíóamatörar eru fulltrúar Íslands á öldum Ijósvakans í sínum

tíðnisviðum. Fjarskiptaárið gæti verið  kjörinn tími til kynningar á starfsemi radíóamatöra á opinberum vettvangi“.



blaðs ins og samræmdi letur og

liti í fyrirsögnum, auk þess að

byrja blaðið á 2 dálka

uppsetningu sem svo breyttist í

hefðbundna 3 dálka. Þórunn

Edda hjálpaði okkur vel á

þessum tíma með því að létta

útlit blaðsins á ferskan og

fagmannlegan hátt.

Vilhjálmur Í. Sigurjónsson,

TF3VS, annaðist umbrot CQ

TF, fyrst frá apríl 2012 til apríl

2013 og aftur, frá apríl 2018 til september 2020, þ.e.

frá 2. tbl. 2012 til 2. tbl. 2013 og frá 1. tbl. 2018 til 4.

tbl. 2020; alls 15 tölublöð. Vilhjálmur hefur áratuga

reynsla af störfum við bókaútgáfu og umbrot og

vönduð vinnubrögð hans hafa jafnt vakið athygli

innanlands sem erlendis.1 Vart er því hægt að hugsa

sér umbrotsmál félagsblaðsins í annarra höndum. Stór 

kostur er að njóta vinnu fagmanns í sérflokki sem

jafnframt er leyfishafi með ástríðu fyrir áhugamálinu.

5. Stærð og auglýsingar
Á tímabilinu 1964–1973 var blaðið oftast í kringum

10 blaðsíður að stærð. Með 2. tölublaði 1975 vex

útgáfunni ásmegin og blaðsíðum fjölgar. Fyrsta

“stóra” blaðið kom út í mars 1976. Það var 42

blaðsíður. Sá blaðsíðufjöldi var “sleginn” út með 1.

tölublaði 2009 sem var 52 síður. Jafn stórt blað kom út 

í október sama ár, og á ný í janúar 2010. Langstærsta

blað félagsins kom síðan út í janúar 2019 og var fyrsta 

tölublað þess árs, það var 70 blaðsíður að stærð.

“Minnsta” félagsblaðið kom út í febrúar árið 1970;

það var 3 blaðsíður. Stöðugleiki ríkti í útgáfunni frá

1997 til 2006 og þá var blaðið gefið út í stærðinni A4

(1997–2011) og A5 (2002–2007). Blaðsíðufjöldi var

16 blaðsíður og á þessum árum komu út 5 tölublöð á

ári. Frá upphafi hefur CQ TF oftast komið út í febrúar

og desembermánuðum en sjaldnast í apríl, ágúst og

nóvember.

5.1 Auglýsingar.

Áhersla á birtingu auglýsinga var mismikil þann tíma

sem blaðið var prentað. Langoftast var það verkefni

ritstjóra að safna auglýsingum. Það verkefni vildi þó

oft sitja á hakanum þar sem orka ritstjóra fór yfirleitt í

efnissöfnun og vinnu við uppsetningu og framleiðslu

blaðsins. Í annan stað tálmaði það söfnun auglýsinga,

að félagið var ekki mannmargt og áhugamálið sér -

hæft. Auglýsingar og styrktarlínur voru því oftast

fengnar í gegnum kunningsskap ritstjóra, stjórnar -

manna eða annarra félagsmanna. Nokkur sýnishorn af 

auglýsingum frá árunum 1965–1986 eru birtar á

síð unni.

5.2 Fyrirtæki sem studdu félagið.

Hér á eftir er upptalning á þeim fyrirtækjum sem hafa

styrkt útgáfustarf félagsins í gegnum tíðina. 

Listinn er í stafrófsröð og kallmerki félagsmanna

eru í sviga þar fyrir aftan (ásamt vörumerkjum

þekktra fjarskiptatækja) sem greinarhöfundi er kunn -

ugt um að hafi tengst þeim. 

Jafnframt því að styrkja félagið, veittu mörg af

þessum fyrirtækjum félagsmönnum ÍRA betri kjör

eða staðgreiðsluafslátt þegar gerð voru viðskipti:

Auka-Raf (Icom; TF3AI), Bókabúð Braga,

Bókabúð Máls og menningar, Bókaverslun
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Vilhjálmur Í. Sigurjóns -

son TF3VS annaðist um -

brot CQ TF 2012–2013

og 2018–2020.

Fyrsta auglýsingin var frá

Snorra P.B. Arnar í 2. tbl.1965.

Heilsíðuauglýsing sem birtist í

2. tbl.1981 frá Microtölvunni.

Heilsíðuauglýsing frá Hljóð -

tækni t í 2. tbl. 1981.

Heilsíðuauglýsing frá FÍB sem

birtist í 1. tbl. 1986.

1 Til skýringar: Hér er sérstaklega átt við jákvæðar umsagnir um efni og umbrot CQ TF sem borist hafa frá radíóamatörum á

Norðurlöndunum um. Málið er, að eftir að Norrænu landsfélögin, EDR, ÍRA, NRAU, SSA og SRAL, gerðu með sér samkomulag um

gagnkvæm skipti tímarita, hafa blöð frá öllum landsfélögunum verið í boði á heimasíðum hvers landsfélags. Öll tölublöð CQ TF (eftir

að útgáfan var endurvakin 2018) þ.e. frá og með 1. tbl. 2018 eru þar í boði til jafns við önnur Norræn félagsblöð.  



Snæbjarnar, Dagblaðið Vísir, Faco (TF3EF), Félag

íslenskra bifreiðaeigenda (TF3JB), Fálkinn (Ken -

wood), Haukar (Icom; TF3SE), Heimilistæki, Hljóð -

tækni (Yaesu Musen, Newtronics Hustler, NyeViking;

TF3JB), Hljóðvirkinn, Hverfitónar (TF3SG), Ísal,

Lands bankinn, Microtölvan (TF3BJ, TF3HN,

TF3SO), Myco, Nesco, Nett ehf., Penninn, Kolsýru -

hleðslan (TF3HS), Kristinn Gunnarsson, Radíóbúðin

(TF3KC), Radíóþjónusta Sigga Harðar (Yaesu

Musen; TF3WS), S. Helgason, Snorri P.B. Arnar

(TF3ST), Sölunefnd Varnarliðseigna, Sameind

(Heath kit), Skrifvélin, Spennubreytar og Vífilfell.

6. Útgáfan endurvakin
Þegar ný stjórn tók við félaginu eftir aðalfund 15.

mars 2018 var ein af fyrstu samþykktum hennar að

endurvekja útgáfu CQ TF og stefna að útgáfu allt að 4

tölublaða á starfsárinu. Jafnframt var samþykkt að

prenta 25 eintök af hverju blaði til nota í þágu

félagsins.

Skemmst er frá því að segja, að fyrsta tölublaðið

kom út aðeins sex vikum síðar, eða 29. apríl. Þar með

var brotið blað í útgáfusögu ÍRA og bundinn endir á

lengsta tímabil í sögu félagsins sem ekki hafði verið

gefið út félagsblað, frá 2013 til 2018, eða í nær fimm

ár. 

Í ársskýrslu ÍRA fyrir starfsárið 2918/19 (starfsárið

sem blaðið var endurreist) er eftirfarandi texti í

skýrsl unni sem lýsir verkefninu og viðtökum félags -

manna.

„Endurreisn félagsblaðsins CQ TF, 1. tölublaðs

2018. Blaðið kom út þann 29. apríl; aðeins 6 vikum 

eftir að ný stjórn tók við. Þá hafði félagsblað ekki

komið út í fimm ár, eða frá árinu 2013. Næsta hefti

kom út 15. júlí, það þriðja 7. október og loks það

fjórða. Viðtökur félagsmanna hafa, í einu orði sagt,

verið frábærar og ítrekað sýnt, að endurreisn CQ

TF var hárrétt ákvörðun. Það leikur því ekki

minnsti vafi á að ákvörðun nýrrar stjórnar á fyrsta

fundi um að hefja útgáfu CQ TF var það sem

félagsmenn óskuðu eftir. Sérstaklega ber að þakka

framlag félagsmanna sem sendu inn efni og þeirra

Sigurbjörns Þórs Bjarnasonar, TF3SB, ritstjóra og

Vilhjálms Í. Sigurjónssonar, TF3VS, sem annaðist

uppsetningu blaðsins og allan frágang“.

5.1 Ritnefnd CQ TF skipuð.

Með það að markmiði að styrkja útgáfu

félagsblaðsins, ákvað stjórn ÍRA að setja á laggirnar

sérstaka ritnefnd. 

Á fundi stjórnar þann 11. júní 2019 voru eftirtaldir

skipaðir í nefndina: Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB, 

ritstjóri CQ TF; Vilhjálmur Í. Sigurjónsson, TF3VS,

umbrotsmaður CQ TF; Jónas Bjarnason, TF3JB, for -

maður ÍRA og Óskar Sverrisson, TF3DC, vara formað -

ur ÍRA. 

Fyrsti fundur nefndarinnar var haldinn 21. ágúst

sama ár. Ritnefnd hefur fundað reglulega síðan, yfir -

leitt fyrir og eftir útgáfu hvers tölublaðs.

7. Embætti ritstjóra
Á tímabilinu 1964–2020 hafa 14 félagsmenn verið

skráðir ritstjórar félagsblaða ÍRA, samanber töflu 3. 

Fjórir félagsmenn stóðu vaktina lengst í embætti

ritstjóra: Brynjólfur Jónsson, TF5B í 10 ár, Kristján

Benediktsson, TF3KB í 10 ár, Kristinn Andersen,

TF3KX  í 8 ár og Jónas Bjarnason, TF3JB í 6 ár.

Brynjólfur er sá eini sem gegndi starfi ritstjóra

samfleytt á starfstímabilinu, þ.e. án þess að taka hlé.

TF5B. Að öðrum ólöstuðum

var Brynjólfur Jóns son (þá

TF5BW) afkastamestur í

embætti ritstjóra. Hann var rit -

stjóri CQ TF á tímabilinu

1997–2007; frá 2. tbl. 1997 til

2. tbl. 2007. Nánast allt tíma -

bilið stóð hann fyrir útgáfu

fimm tölublaða á ári, sem yfir -

leitt voru 16 blaðsíður að stærð

hvert. Blöðin komu út í febrúar, 

maí, júlí, september og desem -

ber. Brynjólfur stóð fyrir útgáfu alls 50 tölublaða.

Þess má geta að Billi sinnti samtímis embætti Viður -

kenningastjóra ÍRA, auk þess að sjá um Yahoo póst -

lista félagsins (sem hann stofnaði árið 2001) í nær 17

ár.

TF3KB. Kristján Benediktsson var ritstjóri CQ TF

de ÍRA árið 1973, Fréttabréfs ÍRA árið 1980, CQ TF
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Mynd frá 2. fundi ritnefndar 17. desember  2019. Frá vinstri:

Óskar Sverrisson TF3DC, Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF3VS,

Jónas Bjarnason TF3JB og Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB.

Ljósmynd: Sigrún Guðmundsdóttir.

Brynjólfur Jónsson TF5B 

var ritstjóri í 10 ár.



árin 1981–1982 og CQ TF

Frétta bréfs árin 1983,

1985–1986 og 1988–1990.

Kristján var í raun jafn mörg ár

í embætti ritstjóra og Brynjólf -

ur Jónsson, TF5B, en þar mun -

ar að Kristján stóð fyrir útgáfu

færri tölublaða, eða alls 18.

Auk þessa, kom hann að útgáfu 

fleiri tölublaða með einum eða

öðrum hætti. Kristján er sá eini

sem hefur verið ritstjóri blaða undir öllum fjórum

heitum (nöfnum) útgáfunnar. Þess má geta, að

Kristján sinnti samtímis embætti formanns félagsins

og er sá einstaklingur sem lengst hefur starfað

samfleytt í embætti formanns. Á ritstjórnartímabilinu

sinnti hann einnig kennslu á nýliðanámskeiðum til

amatörleyfis og samdi mikið af kennsluefni, m.a.

þekktan Nýliðabækling sem kom út í lok árs1977. 

TF3KX. Kristinn Andersen var ritstjóri Fréttabréfs

ÍRA árin 1979–1980 og CQ TF

árin 1995 og 2009–2013. Hann

var alls í embætti ritstjóra í 8 ár

og stóð fyrir útgáfu 31 tölu -

blaðs. Þar telur mest ritstjórn

Frétta bréfs ÍRA 1979–1980,

þar sem hann gaf út 19 tölu -

blöð. Þar af komu 10 tölublöð

út á árinu 1979 og kom frétta -

bréfið út mánaðarlega frá mars

1979. Félags menn hafa í annan

tíma ekki séð jafn virka útgáfu hjá ÍRA. Kristinn var

jafnframt afkastamestur ritstjóra við öflun auglýsinga 

og styrktarlína sem gerði það að verkum, að blaðið

stóð undir sér fjárhagslega. Þess má geta, að Kiddi

sinnti samtímis (og lengur) embættisstörfum í stjórn

ÍRA, auk þess að kenna á námskeiðum félagsins til

amatörleyfis.

TF3JB. Jónas Bjarnason var ritstjóri CQ TF árin

1975–1979 og 1983. Hann var í 

embætti í 6 ár og stóð fyrir út -

gáfu 7 tölu blaða, en kom að

útgáfu mun fleiri blaða með

einum eða öðrum hætti. Þess

má geta, að hann sinnti sam -

tímis (og lengur) embættis -

störf um í stjórn ÍRA. Þá sinnti

hann um nokk urra ára skeið

mors kennslu á nýliða nám -

skeið um til amatörleyfis.

Tíu félagsmenn til viðbótar hafa sinnt embætti rit -

stjóra félagsblaðsins, þ.e. þrír í fjögur ár, fjórir í tvö ár

og þrír í eitt ár. Í töflu 3 (sjá neðar) eru ritstjórarnir

taldir upp í stafrófsröð. Fram kemur heiti blaðs eða

blaða sem þeir gáfu út, ár/árabil í starfi, fjöldi ára,

fjöldi tölublaða og samantekinn heildar fjöldi blað -

síðna þeirra blaða sem þeir gáfu út.

Myndir af öllum 14 ritstjórum ÍRA á tímabilinu

1964–2020 fylgja á næstu blaðsíðu í stafrófsröð.

Að lokum
Svo háttar til, að greinarhöfundur náði að kynnast

öllum félagsmönnum sem hafa starfað sem ritstjórar á 

tímabilinu, en þrír eru fallnir frá þegar þetta er skrifað. 

Ofarlega í minningunni er, að það sem var eins og

rauður þráður í gegnum samtöl við þá þegar félags -

blaðið bar á góma var ætíð það sama, þ.e. hve erfitt

var með öflun efnis.
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Ritstjóri Heiti útgáfu Umsjón Ár Tbl. Bls.

Ágúst H. Bjarnason TF3OM CQ TF de ÍRA 1966–1967 2 3 25

Birgir Baldursson TF3BB CQ TF de ÍRA 1970 1 3 20

Bragi Reynisson TF3BRT CQ TF fréttabréf 1993–1994 2 3 44

Brynjólfur Jónsson TF5BW CQ TF 1997–2007 11 50 823

Guðmundur Löve TF3GL CQ TF 2009 1 2 79

Guðmundur Sveinsson TF3SG CQ TF 2013 1 2 21

Haraldur Þórðarson TF3HP CQ TF 1996–1997 2 3 19

Jón Þ. Jónsson TF3JA CQ TF de ÍRA / CQ TF 1969, 1975 / 2007–2008 4 7 176

Jónas Bjarnason TF3JB CQ TF 1975–1979, 1983 6 7 212

Kristinn Andersen TF3KX Fréttabréf ÍRA / CQ TF 1979–1980 / 1995, 2009–2013 8 31 689

Kristján Benediktsson TF3KB CQ TF de ÍRA / Fréttabréf ÍRA / CQ 

TF / CQ TF fréttabréf

1973 / 1980 / 1981–82 / 1983,

1985–86, 1988–90 

10 18 229

Páll Gröndal TF3PI CQ TF de ÍRA 1964–1965 / 1968–1969 4 4 42

Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB CQ TF de ÍRA / CQ TF 1971 / 2018–2020 4 13 561

Þórður Ívarsson TF3PXT CQ TF fréttabréf 1991–1992 2 3 40

Tafla 3.  Ritstjórar félagsblaða ÍRA 1964–2020.

Jónas Bjarnason TF3JB 

var ritstjóri í 6 ár.

Kristinn Andersen TF3KX 

var ritstjóri í 8 ár.

Kristján Benediktsson

TF3KB var ritstjóri í 10 ár.
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Ár útgáfu Heiti útgáfu Ritstjóri Tölublöð

1964–1965 CQ TF de ÍRA Páll Gröndal TF3PI 2 tölublöð

1966–1967 CQ TF de ÍRA Ágúst H. Bjarnason TF3OM 3 tölublöð 

1968 CQ TF de ÍRA Páll Gröndal TF3PI 1 tölublað

1969 CQ TF de ÍRA Páll Gröndal TF3PI / Jón Þ. Jónsson TF3JA 1. tbl., júní / 2. tbl., okt.

1970 CQ TF de ÍRA Birgir Baldursson TF3BB 3 tölublöð

1971 CQ TF de ÍRA Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB 2 tölublöð

1972 Engin útgáfa – –

1973 CQ TF de ÍRA Kristján Benediktsson TF3KB 1 tölublað

1974 Engin útgáfa – –

1975 CQ TF de ÍRA/CQ TF Jón Þ. Jónsson TF3JA / Jónas Bjarnason TF3JB 1. tbl., jan. / 2. tbl., okt.; 3. tbl. des.

1976–1978 CQ TF Jónas Bjarnason TF3JB 3 tölublöð

1979 CQ TF/Fréttabréf ÍRA Jónas Bjarnason TF3JB / Kristinn Andersen TF3KX 1. tbl., jan.–maí / 1. tbl., mars til 10. tbl., des.

1980 Fréttabréf ÍRA Kristinn Andersen TF3KX / Kristján Benediktsson TF3KB 1. tbl. til 4. tbl. apríl / 5. tbl., maí til 9. tbl. sept.

1981–1982 CQ TF Kristján Benediktsson TF3KB 3 tölublöð

1983 CQ TF/CQ TF fréttabréf Jónas Bjarnason TF3JB / Kristján Benediktsson TF3KB 1. tbl., febrúar / 1. tbl. júlí

1984 Engin útgáfa – –

1985–1986 CQ TF fréttabréf Kristján Benediktsson TF3KB 7 tölublöð

1987 Engin útgáfa – –

1988–1990 CQ TF fréttabréf Kristján Benediktsson TF3KB 5 tölublöð

1991–1992 CQ TF fréttabréf Þórður Ívarsson TF3PXT (TF5PX) 3 tölublöð

1993–1994 CQ TF fréttabréf Bragi Reynisson TF3BRT (TF3BR) 3 tölublöð

1995 CQ TF Kristinn Andersen TF3KX 1 tölublað

1996 CQ TF Haraldur Þórðarson TF3HP 2 tölublöð

1997 CQ TF Haraldur Þórðarson TF3HP / Brynjólfur Jónsson, TF5BW 1 tölublað / 4 tölublöð

1998–2006 CQ TF Brynjólfur Jónsson TF5BW (TF5B) 44 tölublöð

2007 CQ TF Brynjólfur Jónsson TF5BW / Jón Þ. Jónsson TF3JA 2 tölublöð / 1 tölublað

2008 CQ TF Jón Þ. Jónsson TF3JA 4 tölublöð

2009 CQ TF Guðmundur Löve TF3GL / Kristinn Andersen TF3KX 2 tölublöð / 2 tölublöð

2010–2012 CQ TF Kristinn Andersen TF3KX 12 tölublöð

2013 CQ TF Kristinn Andersen TF3KX / Guðmundur Sveinsson TF3SG 2 tölublöð / 1 tölublað

2014–2017 Engin útgáfa – –

2018–2020 CQ TF Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB 11 tölublöð

Tafla 4. Yfirlit yfir útgáfu félagsblaða ÍRA 1964 til 2020. Þau ár sem ekkert blað kom út er skráð „engin útgáfa“.
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Við undirbúning þessarar samantektar tókst ég á

hendur það verkefni, að lesa öll tölublöð félags blaðs -

ins sem komið hafa út til þessa blaðs, í september

2020. Niðurstaða mín er sú, að allir ritstjórar félagsins 

hafi staðið sig framúrskarandi vel, því það efni sem

birst hefur í blaðinu í þessa tæpa sex áratugi, er að

verulegum hluta bæði áhugavert og fróðlegt. Þess

utan langar mig til að bæta við orðinu „menntandi“

því það er stór hluti þess svo sannarlega.

Erfitt er að nefna nafn eins ritstjóra umfram aðra til

að hrósa sérstaklega þar sem svo mörgum er að þakka. 

En það verður ekki hjá því komist að nefna nafn

Brynjólfs Jónssonar, TF5BW (nú TF5B). Af þekktri

elju og ástríðu fyrir áhugamálinu, tókst Billa að gera

það sem engum öðrum hefur tekist í sögu félagsins,

að halda úti félagsblaði sem kom út á tveggja mánaða

fresti – fimm blöð á ári – samfleytt í 10 ár. Og allir

útgáfudagar stóðust. Geri aðrir betur!

Annað frábært framlag Brynjólfs Jónssonar, TF5B

var að safna saman félagsblöðum ÍRA frá upphafi og

skanna á stafrænt form. Ef ekki væri fyrir hans góða

verk, hefðum við ekki öll félagsblöð ÍRA aðgengileg

(frá 1964) eins og raunin er á heimasíðu félagsins í

dag. Jafnframt ber að þakka Ölvi Styrr Sveinssyni,

TF3WZ, vefstjóra félagsins sem uppfærði og hannaði 

frábæra heimasíðu félagsins og flokkaði um leið

félags blöðin og gerði þau þar með aðgengileg.

Í félagasamtökum eins og okkar er útgáfa félags -

blaðs mikilvægur þáttur í starfinu vegna þess hve

margþættu hlutverki hún gegnir. Tvö veigamestu

hlut verkin eru að vera miðill frétta og fróðleiks og að

„skrá söguna“ jafnóðum, ef þannig má að orði kom -

ast. Þá er félagsblað jafnframt vettvangur fyrir félags -

menn að koma á framfæri skoðunum sínum og efni af

einu eða öðru tagi. Loks er það dýrmætt til kynningar

á áhugamálinu og störfum félagsins gagnvart um -

hverf inu.

Félagsmenn ÍRA standa í þakkarskuld við framan -

greinda félaga sem hafa sinnt mikilvægu hlutverki

ritstjóra félagsblaðsins í gegnum tíðina. Öll þeirra

vinna, líkt og annarra embættismanna félagsins, er

unnin í sjálfboðastarfi og í eigin tíma, áhugamálinu til

framdráttar. Sérstakar þakkir til Kristjáns Benedikts -

sonar, TF3KB, Kristins Andersen, TF3KX, Sigur -

björns Þórs Bjarnasonar, TF3SB, Brynjólfs Jóns sonar,

TF5B og Vilhjálms Í. Sigurjónssonar, TF3VS, fyrir

aðstoð við vinnslu greinarinnar.

73,

Jónas Bjarnason, TF3JB.

Eftirskrift
Þessi samantekt um útgáfusögu félagsins 1964–2020

er fimmta grein höfundar, þar sem fjallað er um sögu -

lega þætti frá starfstíma ÍRA. Fyrri greinar ásamt

vefslóðum: 

CQ WW í 70 ár (2. tbl. CQ TF 2018, bls. 26–33).

http://www.ira.is/wp-content/uploads/2018/07/cqtf_32arg_2018_02tbl.pdf

Húsnæðissaga ÍRA (3. tbl. CQ TF 2018, bls. 40–43).

http://www.ira.is/wp-content/uploads/2018/10/cqtf_32arg_2018_03tbl.pdf

Reglugerðarumhverfi radíóamatöra í 70 ár (1. tbl.

CQ TF 2019, bls. 56-58).

http://www.ira.is/wp-content/uploads/2019/01/cqtf_33arg_2019_01tbl.pdf

QSL stjórar ÍRA í 72 ár (3. tbl. CQ TF 2020; bls.

21-24).

http://www.ira.is/wp-content/uploads/2020/06/cqtf_34arg_2020_03tbl.pdf
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 Vinsælar í gegnum tíðina

Tvær glæsilegar sendi-/móttökustöðvar fyrir HF

tíðni svið radíóamatöra: Yaesu FT-102; eigandi

TF3WS og Yaesu FT-1000MP; eigandi ÍRA. Stöðv -

arn ar eru frá mismunandi tímabilum. FT-102 var ein

af síðustu stöðvunum í framleiðslu með lampaútgang

(3×6146 og 12BY7A í knýstigi); sendi afl 100W. Hún 

var framleidd 1982-1984. Þetta eintak kom til lands -

ins 1984.

FT-1000 MP er af annarri kynslóð FT-1000 stöðva

og er búin transistorútgangi; sendiafl 100W. Hún var í 

framleiðslu 1996-1999. Þetta eintak kom til landsins

1997. Báðar stöðvarnar eru búnar inn byggð um

aflgjafa. FT-102 stöðin bíður viðgerðar og uppfærslu

en FT-1000MP stöðin er nýkomin úr yfirferð og er

sögð í fullkomnu lagi. 

Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF3JB.

http://www.ira.is/wp-content/uploads/2018/07/cqtf_32arg_2018_02tbl.pdf
http://www.ira.is/wp-content/uploads/2018/10/cqtf_32arg_2018_03tbl.pdf
http://www.ira.is/wp-content/uploads/2019/01/cqtf_33arg_2019_01tbl.pdf
http://www.ira.is/wp-content/uploads/2020/06/cqtf_34arg_2020_03tbl.pdf


Greinin er skrifuð til uppfærslu á efni sem birtist í

félagsblaðinu CQ TF fyrir tveimur árum.1 

Í dag býðst að hlusta á þrjú viðtæki á netinu sem eru

staðsett á Íslandi. Staðsetning þeirra er eftirfarandi:

• Í Bláfjöllum.

• Á Bjargtöngum í Vesturbyggð, vestasta tanga

Íslands og ysta oddi Látrabjargs.

• Á Raufarhöfn. 

Viðtækin eru öll af sömu tegundar, KiwiSDR, nota

sama hugbúnað, sama viðmót og hafa sömu getu og

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

m.a. á AM, FM, SSB og CW sendingar og má velja

bandbreidd sem hentar hverri mótun; einnig RTTY,

FAX, SSTV, FSK, DRM og PSK. Ekki er þörf á að

hlaða niður viðbótarhugbúnaði. Viðtækin gera ekki

miklar kröfur til tölvubúnaðar notanda.

1. Fyrirkomulag
Menn tengja sig inn á vafra á netinu og slá inn slóð

viðtækis í vafra (sjá neðar). Þegar komið er inn á síðu

viðtækis, er hægt að skrá sig undir nafni eða kallmerki 

svo aðrir sem eru að hlusta geti „séð“ þig. Allir sem

eru „inni“ á móttakaranum geta séð auðkenni annarra

notenda og hvaða á tíðnir þeir hlusta á. Í raun er ekki

skylda að skrá sig; menn geta allt eins notað viðtækið

sem „óþekktir“, sérstaklega þegar hlustað er í stuttan

tíma. Allt að átta notendur geta hlustað á sama við -

tækið, óháð tíði eða mótun. 

2. Viðtækin
Hægt er að horfa á allt tíðnisviðið samtímis (10 kHz til

30 MHz) á einni skjámynd eða stilla á tiltekna tíðni, t.d. 

LSB á 3637 kHz eða heilt tíðnisvið (band). Það eykur

notagildið að amatörböndin, nöfn útvarps stöðva og

tegund mótunar eru merk inn á skjá myndina. 

Það eykur notagildið, að tækin geta jafnframt þýtt/

lesið send ingar sem nota ýmsar mótanir, t.d. CW (mors), 

RTTY (fjarritun), FAX (e. facsimile), SSTV (e. Slow

Scan television) og FSK (e. Frequency Shift Keying).

Við tækið býr yfir sérhæfðum upplýsingum. Til dæm is

þegar FAX er valið, kemur upp valmynd þar sem hægt

er að velja forstilltar tíðnir fyrir veður kort allsstaðar í

heiminum eða FAX samskipti á amatörtíðnum. 

Viðtækin geta tekið á móti en ekki þýtt merki sem

nota samskiptareglur undir MFSK mótun, s.s. FT4 og

FT8. Þau merki er þó hægt að lesa með því að hafa

svokallað „FT8/FT4“ forrit í tölvunni. Viðtækin núll -

stilla sig þegar notandi tengist þannig að menn geta

ekki skemmt viðtækin með röngum stillingum. Ef
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Aðgengileg viðtæki á Íslandi yfir netið

Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A

Aðstaðan í Bláfjöllum er í 690 metra hæð yfir sjávarmáli.

Ljósmynd: Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A.

Loftnetsaðstaðan á Bjargtöngum. Ljósmynd: Georg Kulp TF3GZ.

Raufarhöfn. Turnarnir halda uppi lóðréttu T-loftneti em er tengt

við viðtæki í skúrnum mitt á milli þeirra. Ljósmynd: Georg Kulp

TF3GZ.

1  CQ TF, 3. tbl. 2018, bls. 44. Vefslóð: http://www.ira.is/wp-content/uploads/2018/10/cqtf_32arg_2018_03tbl.pdf

http://www.ira.is/wp-content/uploads/2018/10/cqtf_32arg_2018_03tbl.pdf


áhugi er á að „hreinsa út“ stillingar, skrá menn sig

einfaldlega inn aftur og byrja upp á nýtt. 

KiwiSDR viðtækin eru GPS tengd og fyrir vikið

búa þau yfir einhverri bestu tíðninákvæmi sem völ er

á. Þau eru svo nákvæm, að nota má sem mælitæki við

tíðnistillingar sendistöðva. Viðtækin geta líka unnið

sem tíðnirófsskoðarar (e. spectrum analyzers). Þau

má t.d. nýta til að skoða gæði sendingar og stilla

mótun (e. splatter), þ.m.t. tónjafnara (e. equalizer).

3. Íslensku viðtækin
Vefslóðir og upplýsingar um viðtækin, staðsetningu,

loftnet og rekstraraðila.

Bláfjöll: http://blafjoll.utvarp.com

Bjargtangar:  http://bjarg.utvarp.com

Raufarhöfn: http://raufarhofn.utvarp.com

Bláfjöll; QRV 27.6.2020.

Loftnet: Tvípóll með gildrum; virkar best á 3.5 og 7

MHz.

Umsögn: Viðtækið hefur litlar truflanir fyrir ofan

3.5 MHz, þannig að lesa má dauf merki.

Eigandi viðtækis: Gerog Kulp, TF3GZ.

Bjargtangar; QRV 7.7.2018.

Loftnet:  Lóðréttur vír með loftnetshatti (e. Top

loaded), 12 metra hár.

Umsögn: Viðtækið hefur mjög litlar truflanir

(vegna staðsetningar) sem gerir það að verkum að

auðvelt er að lesa jafnvel mjög dauf merki.

Eigandi viðtækis: Árni Helgason, TF4AH.

Raufarhöfn, QRV 10.8.2019.

Loftnet: Lóðréttur vír með loftnetshatti (e. Top

loaded), 8 metra hár.

Umsögn: Viðtækið er að mestu leyti laust við trufl -

anir (vegna staðsetningar) sem gerir það að verkum

að auðvelt er að lesa jafnvel mjög dauf merki. 

Eigandi viðtækis: Geog Kulp, TF3GZ.

4. KIWI viðtæki um heiminn
Upplýsingar um KiwiSDR viðtæki í heiminum má sjá 

á þessari vefslóð: http://ve3sun.com/KiwiSDR/

Í dag (4.9.2020) eru alls skráðir 476 KiwiSDR við -

tæki þar sem hægt er að skrá sig inn og hlusta á netinu.

Að lokum
Greinarhöfundur las í amatörblaði fyrir u.þ.b. fimm

árum að leitað væri fjármögnunar fyrir KiwiSDR

viðtækið. Jafnframt kom fram, að leitað væri eftir

sjálfboðaliðum til að taka að sér viðtæki til að tengja

og setja upp til að kynna fjárfestum verkefnið vegna

áforma um fjöldaframleiðslu. 

Ég sótti um og fékk viðtækið en ekki BeagleBone

stýritölvuna.1 En fann svo eina í Bandaríkjunum á

netinu á 20 dollara en pöntun frá Íslandi var stöðvuð,

þar sem hún var flokkuð sem  hátæknibúnaður sem

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

ég fann  kínverska BeagleBone tölvu (nákvæmlega

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

pantaði strax án vandkvæða. Í dag eru viðtækin seld

sambyggð með BeagleBone stýritölvu og vandræði

við innflutning eru úr sögunni. 

Viðtækin sem eru í boði á netinu, hér heima og

erlendis, nýtast vel þeim sem hafa áhuga á að kynna

sér fjarskipti. Þeir radíóamatörar og hlustarar sem
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Mynd af KiwiSDR vðtækinu.Lágmarksbúnaður kostar um £200 á

innkaupsverði frá Bretlandi. 
KiwiSDR viðtækið á Bjargtöngum er í snyrtilegum kassa.

Ljósmynd: Georg Kulp TF3GZ.

Dæmigerð skjámynd á KiwiSDR viðtæki á netinu. Auðvelt er að

gera hinar ýmsu stillingar eins og lesa má um í textanum.

1 BeagleBone eru „hobbýtölvur“ ekki ósvipaðar og t.d. Raspberry Pi sem margir íslenskir radíóamatörar eiga og hafa gert tilraunir með.

http://blafjoll.utvarp.com
http://bjarg.utvarp.com
http://raufarhofn.utvarp.com
http://ve3sun.com/KiwiSDR/


ekki hafa aðstöðu til að setja upp loftnet heima hjá sér

geta valið úr viðtækjum um allan heim og hlustað.

Um helgar hittast íslenskir radíóamatörar á 80

metrum (LSB 3637 kHz). Truflanir í þéttbýli hafa

torveldað sumum leyfishöfum þátttöku. Með tilkomu

KiwiSDR viðtækjanna má t.d. leysa þetta vandamál

með CatSync hugbúnaði.

CatSync hugbúnaður tengir sig við stöð og viðtæki

(sem valið er). Niðurstaðan er, að stunda má fjarskipt -
in frá heimstöð radíóamatörs í sendingu með hlustun

gegnum KiwiSDR viðtæki.

Með ósk um gott gengi, 73 de TF1A.
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Bókahorn CQ TF
Til umfjöllunar: HF Dipole Antennas for Amateur

Radio; Dipole Antennas You Can Build!

Höfundur: Bókin er samansafn valinna greina um 20

tvípólsloftnet fyrir HF böndin, sem birtust í QST árin

2000 til 2017. Umfjöllun er m.a. um hugvitssamlegar

(nýstárlegar) útfærslur og hefðbundnar, þ.e. eins bands- 

og fleirbandsloftnet og færanleg (e. portable) loftnet.

Útgefandi: ARRL; 1. útgáfa 2020.

Stærð: 120 bls. í brotinu 21x28cm

Verð: Félagsmenn ARRL: $19.95, aðrir: $22.95.

Bókin skiptist í þrjá meginkafla; færanleg, fjölbanda 

og einsbands loftnet. Fjórði kaflinn er nokkurs konar 

„uppbót“ samkvæmt útgefanda, en honum fjallar

Jackson R. Richter, WBØUSA um tvípóla fædda

utan miðju (e. Off-Center-Fed Dipols). Hann fjallar

um OCF loftnet bæði fræðilega og þau sem hann

telur að sé raunhæft fyrir radíóamatöra að nota.

• Færanleg loftnet

° An Easy-to-Make Three-Band Dipole for

ARRL Field Day

° A Field-Portable Multi-Band Rotatable

Dipole Antenna

° A Small, Portable Dipole for Field Use 

° A Portable Twin-Lead 20-Meter Dipole

° The NJQRP Squirt

• Fjölbanda loftnet

° A Shortened 60 Meter Dipole That Also

Covers 15 Meters

° A Compact Multiband Dipole

° A Folded Skeleton Sleeve Dipole for 40 and 

20 Meters

° A Fan Dipole for 80 through 6 Meters

° A No Compromise Off-Center Fed Dipole

for Four Bands

° Six Band Loaded Dipole Antenna

° The Classic Multiband Dipole

° A Dipole Curtain for 15 and 10 Meters

° K8SYL’s 75 and 10-Meter Dipole

° The N4GG Array

• Einsbands loftnet

° A Lightweight Rotary Dipole for 40 Meters

° The WØIH Tunable 80 Meter Dipole

° A Coaxial Cable Vertical Dipole Antenna

° A Wideband Dipole for 75 and 80 Meters

° The K4VX Linear-Loaded Dipole for 7 MHz

Í grundvallaratriðum er bókin skrifuð fyrir breið an

hóp, þ.e. allt frá leyfishöfum sem ekki hafa mikla

reynslu af uppsetningu loftneta til þess hóps sem hefur

verulega reynslu. Það sem gerir þessa bók sérstaka er

að nánast öll loftnetin hafa verið prófuð, þ.e. sett upp

og [sum] hafa verið til reynslu árum saman.

Niðurstaða: Bókin „HF Dipole Antennas for Ama -

teur Radio; Dipole Antennas You Can Build!“ hlýtur 

meðmæli Bókahorns CQ TF. Hagnýtt saman safn

loftnetalausna sem á erindi við alla leyfishafa.



Rekstur

Stjórn félagsins mun halda stjórnarfundi samkvæmt áætlun 

sem samþykkt var á fyrsta fundi stjórnar, þ.e. u.þ.b. mánað -

ar lega og birta fundargerðir á heimasíðunni, á tilkynninga -

töflu í fjarskiptaherbergi og í CQ TF. Heimasíðan verður

áfram miðpunkturinn í miðlun upplýsinga til félagsmanna

og annarra. Haldið verður áfram útgáfu CQ TF sem hefur

gengið vel en félagsblaðið er birt jafnóðum á heimasíðunni.

Samskipti

Jákvæð og uppbyggileg samskipti við aðila í nær umhverf -

inu sem og í fjærumhverfinu eru ÍRA nauðsynleg. Miðað er 

við að einn stjórnarmaður í það minnsta verði ætíð til staðar 

í félagsaðstöðunni í Skeljanesi til að auðvelda félagsmönn -

um samskiptin við stjórnina. Áfram verðu lögð áhersla á

fagleg og jákvæð samskipti og samstarf við Póst- og fjar -

skipta stofnun sem viðheldur því trausti sem félagið nýtur

hjá stjórnvöldum. Það sama gildir um samstarfið við

aðildar félögin IARU og NRAU og annað alþjóðlegt

samstarf.

Félagsaðstaða

Félagsaðstaðan og rekstur hennar er þungamiðjan í starfi

félagsins, þ.e. samkomusalur, fjarskiptaherbergi, korta -

stofa og smíðaaðstaða ásamt geymsluherbergi í kjallara.

Almenn opnunarkvöld eru á fimmtudögum en til greina

kemur að staðið verði fyrir viðburðum á öðrum vikudögum 

sem þá verða auglýstir sérstaklega. Áfram verður lögð

áhersla á gott samstarf við aðra sem hafa aðstöðu í húsinu.

Félagsstöðin TF3IRA

Markmiðið hefur verið að félagsstöðin sé þannig búin að

hún geti svarað þörfum félagsins með því að hægt sé að

stunda fjarskipti í sem flestum tíðnisviðum radíóamatöra

og á sem flestum tegundum útgeislunar. Áfram verður

unnið að endurbótum á búnaði stöðvarinnar og viðhaldi og

uppsetningu loftneta ásamt því að einfalda skipulag og

aðgang félagsmanna. Stuðlað verður að þátttöku í helstu

alþjóðlegum keppnum og leikum og að stöðin sé opin og

virk á opnunarkvöldum.

Fræðsludagskrá 2020/21

Fræðsludagskrár á haustmisseri og síðar vormisseri verð í

boði og kynntar með góðum fyrirvara í CQ TF. Viðburðir

verða einnig kynntir jafnóðum á heimasíðu félagsins.

Stefnt verður að auknu framboði viðburði í boði á laugar -

dögum og sunnudögum um sértæk málefni.

Miðlar

Heimasíðan og samfélagsmiðlar verða áfram nýttir til upp -

lýsinga miðlunar og samskipta við félagsmenn. CQ TF

kemur áfram út á rafrænu formi (PDF) á heimasíðu félags -

ins og miðað við að gefin verði út fjögur blöð á starfsárinu.

Kynningarmál

Áfram verður unnið að því kynna félagið fyrir almenningi.

Heimasíða, blaðaútgáfa og samfélagsmiðlar sem lýst er hér

að framan nýtast til kynningar fyrir áhugasama. Auk

sérstaks kynningarefnis sem stjórnin hefur útbúið. Stjórn

ÍRA vill gera enn betur í stefnumótun og skilgreiningu á

kynningarstarfi s.s. kynning í fyrirtækjum og skólum,

kynn ingar greinum í almennum dagblöðum eða tímaritum

eftir því sem kostur er á. Ljóst er að verkefni af þessu tagi er 

viðamikið og verður ekki lokið á einu starfsári.

Námskeið

Námskeiðahald til amatörprófs hefur ávallt tilheyrt kjarna -

starfsemi félagsins og mun svo verða áfram í góðri sam -

vinnu við prófnefnd félagsins, TF3PW umsjónarmann

nám skeiða og Póst- og fjarskiptastofnun. Næsta námskeið

er fyrirhugað haustið 2020. Áfram verður unnið að mótun

stefnu um námskeiðshald, þ.m.t. uppfærslu námsefnis. Þá

verður lögð áhersla á að skilgreina markhópa sem komi til

með að endurspeglast í auglýsingum félagsins.

Endurvarpar / Stafvarpar / Radíóvitar

ÍRA mun áfram styðja við viðhald og uppbyggingu endur -

varpa í samráði við VHF stjóra ÍRA og vaxandi hóp félags -

manna með áhuga á því sviði.

Tíðnimál og og önnur réttindi radíóamatöra

Stjórn ÍRA mun áfram huga að núverandi réttindum 

okkar og verndun þeirra, auk þess að sækja um rýmri

tíðnisvið og aukið afl í góðri samvinnu við stjórnvöld. 

Væntingar eru um góða niðurstöðu varðandi 50 MHz

bandið í framhaldi af ákvörðunum á tíðniákvörðunar -

ráðstefnu ITU í nóvember 2019 og í framhaldi af

vinnu félagsins á undanförnum árum.

05/2020/ÓS
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Starfsáætlun stjórnar ÍRA 2020/21



Laugardaginn 29. ágúst voru gerðar prófanir á loft -

net um fyrir VHF bandið. Prófuð voru 8 loftnet á

amatörtíðni (145.500MHz) og 4 net á rás 45 á

153.100MHz. Öll loftnetin höfðu áður verið prófuð

m.t.t. standbylgju, en þessar mælingar voru ætlaðar til 

að athuga hvernig netin virkuðu í raun og veru.

Prófanirnar voru gerðar þannig að sent var út með

þeim frá Perlunni í Öskjuhlíð í Reykjavík og styrkur í

móttöku mældur í Klyfjaseli (heima hjá Ara, TF1A)

sem er 5,7 km í burtu. Jafnvel á 1 watti reyndist

nauðsynlegt að deyfa móttökuna mikið, en saman -

burður á milli neta ætti að vera vel marktækur.

Það loftnet sem kom best út á amatörtíðninni var

Slim-Jim loftnet sem búið er til úr stigalínu, með 18+

á mæli. Næst besta netið var 1/2-bylgju dípóll með 16-17. Til samanburðar var besta handstöðvarnetið

með 9+.

Þær niðurstöður sem eru hvað forvitnilegastar eru

hvað halli á loftneti getur skipt miklu máli. Dípóll fór

úr 16 í 9 við að halla um 45° og handstöðvarnet fór úr

9 í 6 ef stöðinni var haldið lárétt. Einnig sést vel í

meðfylgjandi töflu hvað merkið dofnar mikið (2-3

dB) ef handstöðvarnotandi snýr baki í móttakarann.

Einnig voru prófuð 4 net á veiðirásinni svokölluðu,

á 153.100MHz. Notuð var Vertex Standard HX400

handstöð á 1 watti, en á þeirri tíðni var erfitt að deyfa

móttakarann nógu mikið. Það kom m.a. í ljós að

upprunalega loftnetið sem fylgir Vertex stöðinni

(Rubber Duck) er mun verra en rétt klippt Nagoya

net. „Gúmmíöndin“ var með S2 á mæli en Nagoya

netið S5. Annar Vertex stubbur var líka með S2. 
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Samanburður VHF loftneta

Jón G. Guðmundsson, TF3LM

Stöð Afl Tíðni (MHz) Loftnet Styrkur í móttöku (dB) Skýringar

Baofeng UV5r
-

-

-
-

-

-
-

-
-

-

Vertex HX400

-

-
-

1W

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
1W

-
-

-

145.500

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
153.100

-
-

-

Baofeng, 12cm

Baofeng, 12cm
Feidaxin, 16cm

Kenwood, 16 cm

Nagoya, 38 cm
Nagoya, 14 cm

OCF dípóll

OCF dípóll
Kenwood, 16cm

Slim-Jim

Dípóll
Nagoya 21cm

Vertex 15cm Rubber Duck
Vertex, 14cm

5/8 bílloftnet

6

3-4
8,5

9

9+
6,5

16

9
6

18+

16-17
S5

S2
S2

40+

Snúið baki í móttakara

Klippt fyrir 4X4 rásirnar

Hallað um 45°
Lárétt

Heildarniðurstöður mælinga.  

Greinarhöfundur undirbýr dípól fyrir mælingar. Ljósmynd: TF3LM.

Amatörstöðin sem var notuð við mælingarnar ásamt loftnetunum; 

lengst til hægri er Slim-Jim upprúllað. Loftnetunum raðað eftir

því hve góð þau mældust, efst er 38cm Nagoya, næst Kenwood,

síðan Feidaxun, 14cm Nagoya og Baofeng. Ljósmynd: TF3LM.



Að lokum var handstöðin tengd við 5/8 bíllloftnet

sem búið var að setja upp á mitt þak á bíl. Mælingin

þar var vel yfir 40+, þannig að merki frá góðu

bílaloftneti er um 200 sinnum betra en frá handstöð á

sama afli.

Það sem kom nokkuð á óvart við prófanir á þessari

tíðni var, að þrátt fyrir 40dB deyfilið milli stöðvar og

loftnets í Klyfjaselinu og loftnetið illa aðlagað að

tíðninni, heyrðist vel í TF1A í handstöð uppi við

Perlu. Útsent afl hefur verið um 2,5 milliamper út í

loftnetið, og svo standbylgja á því að auki. Tekið skal

fram að ekki er hægt að bera saman mælingar á milli

amatörtíðni og veiðirásarinnar, þar sem önnur stöð

var notuð við móttöku, og aðlögun loftnets var einnig

allt önnur.

Nokkrum dögum síðar, eða 3. september var

athugað hvort 5/8 netið væri jafn öflugt í allar áttir frá

bílnum. Fyrri mælingar á öðrum bíl með

1/4-bylgjunet aftarlega á þakinu höfðu sýnt

gríðarlegan mun á stefnuvirkni. Vegalengdin milli

sendis og móttökustöðvar var meiri í þetta skiptið, (23 

km) enda var móttakarinn í það skiptið hjá Óðni

(TF2MSN) á Akranesi, en bíllinn í Grafarvogi.

Enginn stefnuvirkni mældist á netinu, en tilraun sem

átti að mæla muninn á milli 5/8 og 1/4l bílloftneta,

heppnaðist því miður ekki og bíður betri tíma.
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Talstöðvar, mælitæki og flest loftnetin sem voru prófuð.

Ljósmynd: TF3LM

 TF3WK/m

Ómar Magnússon, TF3WK er búsettur í Odense í

Danmörku þar sem hann notar kallmerkið

OZ1OM. Ómar og XYL voru í fríi hér á landi í

haust og tóku ferjuna Norröna til Seyðisfjarðar.

Síðan ferðuðust þau um landið og þá notaði Ómar

íslenska kallmerkið sitt, TF3WK/m. 

Hann sagðist hafa notað tvípól (með gildrum) á

12m hárri glertrefjastöng fyrir 10, 15 og 20 metra

böndin og hærri stöng (16 metra) fyrir 14 metra

langan vír sem var fæddur með unun 1:9 fyrir lægri

böndin. Stöðin var 100W Icom IC-7300.

Ómar stoppaði víða og hafði sambönd, lengst á

Mývatni og á Húsavík. Hann var mjög ánægður

með ferðina, þótt skilyrðin hefðu mátt vera betri,

bæði í DX og innanlands á lægri böndunum.

Þau hjón fóru aftur utan í byrjun september með

Norröna, báðu fyrir góðar kveðjur til félagsmanna

og hlakkar til að koma aftur í heimsókn næsta sumar.

Tvípóllinn fyrir hærri böndin sést vel á þessari mynd. Ljósmynd: 

Ómar Magnússon TF3WK.

Húsbíllinn á

Mývatni.

Loftnetin sjást

vel á

myndinni.

Ljósmynd:

Ómar

Magnússon

TF3WK.

Icom IC-7300 stöðin. Til vinstri sést í „switch-mode“ aflgjafann 

og hægra megin er Vibroplex böggurinn, en Ómar er mikill CW

maður. Ljósmynd: Ómar Magnússon TF3WK.



Fundur nr. 2 í stjórn ÍRA; haldinn í
Skeljanesi 27. maí 2020 kl. 18:00.

Mættir voru: TF3JB formaður, TF3DC varaformaður, 

TF3GZ ritari, TF3PW gjaldkeri, TF3GS með stjórn -

andi, TF3UA varastjórn. Og TF1EIN varastjórn.

1. Fundarsetning og dagskrá.

TF3JB, formaður, bauð fundarmenn velkomna og

setti fund kl. 18:10. Hann lagði fram eftirfarandi til -

lögu að dagskrá sem var samþykkt samhljóða.

1. Fundarsetning og samþykkt tillögu að dagskrá.

2. Fundargerð 8. fundar starfsárið 2019/20; stjórnar -

skiptafundur 10. mars, lögð fram.

3. Fundargerð 1. fundar starfsárið 2020/21; stjórnar -

fundur 10. mars, lögð fram.

4. Yfirlit yfir innkomin/útsend erindi á milli stjórnar -

funda.
› 09.3.2020...Erindi til IARU R1; beiðni um fjárhags -

stuðning v/ferðakostnaðar á ráðstefnu R1 í október
n.k.; (E4 eyðublað IARU).

› 09.3.2020...Erindi til IARU R1; viðauki (e. attache -
ment) við E4 eyðublað IARU.

› 09.3.2020...Erindi frá IARU R1; staðfesting á við -
töku ofangreindra gagna.

› 11.3.2020...Erindi til RSK um raunverulega eigend -
ur; Eyðublað  RSK 17.28 (TF3DC sá um sendingu).

› 12.3.2020...Erindi til IARU með upplýsingum um
skipan stjórnar ÍRA starfsárið 2020/21.

› 12.3.2020...Erindi til IARU R1; upplýsingar um skip -
an stjórnar ÍRA starfsárið 2020/21.

› 12.3.2020...Erindi til NRAU um upplýsingar um
skip an stjórnar ÍRA starfsárið 2020/21.

› 12.3.2020...Erindi frá forseta IARU um að vera á
verði, þar sem sótt sé að böndum okkar á 144 MHz til
250 GHz.

› 15.3.2020...Erindi frá IARU R1; ábending um að
bóka ekki far og gistingu á ráðstefnu R1 vegna veir -
unnar, fyrr en í júlí n.k.

› 17.3.2020...Erindi til PFS; umsókn um úthlutun kall -
merkisins TF3WARD (World Amateur Radio Day).

› 23.3.2020...Erindi frá TF1ANT/W1ANT; boð um að
flytja erindi hjá ÍRA í heimsókn þeirra hjóna í lok
ágúst n.k., ef veirustaða leyfir.

› 23.3.2020...Erindi til Heimis (TF1ANT/W1ANT) þar 
sem gott boð hans er þegið með þökkum.

› 29.3.2020...Erindi til IARU R1; svör við eyðublaði
R1 til undirbúnings nefndavinnu á ráðstefnu R1 í
október n.k.

› 29.3.2020...Erindi til IARU R1; viðauki (e. attache ment)
við eyðubl. IARU um nefndavinnu á ráðstefn unni.

› 06.4.2020...Erindi til PFS; ósk um heimild til notkun -
ar á kallmerki ÍRA, TF3YOTA, frá QTH TF3VD 13.
apríl.

› 07.4.2020...Erindi frá PFS; heimild PFS til notkunar
á TF3YOTA frá QTH TF3VD.

› 09.4.2020...Erindi frá Bernard, ON5WQ; fyrirspurn
um ferðamannastaði og amatör radíó á Íslandi.

› 09.4.2020...Erindi til ON5WQ; spurningum Bernards 
svarað.

› 07.5.2020...Erindi til PFS; sendar upplýsingar (í kjöl -
far símtals) um nýjar bráðabirgðaheimildir DARC á
6m bandinu út árið 2020.

› 12.5.2020...Erindi frá GM4BDJ sem býr yfir dag bók -
um GM5FT og spyr m.a. um starfrækslu kall merkis -
ins TF1B á árinu 1940.

› 12.5.2020...Erindi til GM4BDJ; viðkomandi tjáð, að
fyrirspurn hans um TF1B hafi verið vísað til TF3SB
til afgreiðslu.

› 14.5.2020...Erindi frá IARU R1; ársreikningur fram -
kvæmda stjórnar IARU Svæðis 1 fyrir rekstarárið 2019.

› 14.5.2020...Erindi frá IARU R1; samantekt á svörum
landsfélaganna samkvæmt eyðublaði til undirbúnings 
ráðstefnu R1 í október.

› 14.5.2020...Erindi frá IARU R1; boð til lands félag -
anna um að tilnefna í framkvæmdastjórn svæðisins á
ráðstefnu R1 í október n.k.

› 17.5.2020...Erindi frá VE2DX; þakkar góðar mót -
tökur ÍRA árið 2018; hefur sett upp nýja heimasíðu
með frásögn frá heimsókninni.

› 17.5.2020...Erindi til VE2DX; erindi og upplýsingar
þakkaðar og Richand og XYL sendar góðar kveðjur
frá félaginu.

› 18.5.2020...Erindi frá TF2LL; Georg leggur til að
stjórn félagsins hlutist til um að saga ÍRA verði skrifuð.

› 18.5.2020...Erindi til TF2LL; erindið þakkað og
Georg tjáð að tillaga hans verði lögð fyrir næsta
stjórnarfund.

› 22.5.2020...Erindi frá IARU R1; uppkast að
vinnuplani fyrir ráðstefnu R1 í október n.k.

5. Starfsemin tímabilið 11. mars til 27. maí; stutt

skýrsla formanns.

6. Ákvörðun um opnun félagsaðstöðunnar í ljósi af -

léttra samkomutakmarkana stjórnvalda.

7. Félagið: (a) Staða innheimtu (gjaldkeri, TF3PW);

(b) Starfsáætlun 2020/21 (varaformaður, TF3DC).

8. Starfræksla kallmerkja félagsins. (a) TF3YOTA

(13. apríl); (b) TF3WARD (18. apríl).

9. CQ TF: (a) Fundur ritnefndar 26.5.; (b) 3. tbl. 2020, 

útgáfudagur 28. júní.

10. Páskaleikar ÍRA 2020.
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11. Önnur mál.

(a) Erindi TF2LL dags. 18. maí þess efnis, að stjórn

ÍRA hlutist til um að saga félagsins og radíó -

amatöra á Íslandi  verði skrifuð í máli og mynd -

um.

12. Næsti fundur stjórnar.

13. Fundarslit.

2. Fundargerð 8. fundar starfsárið 2019/20;

stjórnarskiptafundar 10. mars lögð fram.

Samþykkt samhljóða.

3. Fundargerð 1. fundar starfsárið 2020/21;

stjórnarfundar 10. mars lögð fram.

Samþykkt samljóða.

4. Yfirlit um innkomin/útsend erindi milli

stjórnarfunda.

Formaður, TF3JB fór yfir innkomin og útsend erindi.

Umræður. Engar athugasemdir komu fram.

5. Starfsemin tímabilið 11. mars til 27. maí; stutt

skýrsla formanns.

Formaður ræddi lokun félagsaðstöðu og spurði

stjórnar menn hvernig þeim hafi fundist takast til al -

mennt með viðbrögð félagsins varðandi COVID-19.

Menn voru sammála um að vinnubrögð hafi verið

fagleg og í takti við fyrirmæli stjórnvalda. Fram kom,

að vitað væri um tvo félagsmenn sem hafi smitast af

veirunni og veikst alvarlega. Formaður lagði fram í

fundargögnum greinargott yfirlit um ýmsar upp lýs -

ing ar sem hann hafði sent stjórnarmönum jafnóðum á

tímabilinu til upplýsingar. Hann fór vandlega yfir og

rifjaði upp þessar upplýsingar, sem menn kunnu að

meta að hafa fengið sendar í samkomubanninu.

6. Ákvörðun um opnun félagsaðstöðnnar í ljósi

samkomutakmarkana stjórnvalda.

Eftir nokkra umræðu um málið var samþykkt að opna

félagsaðstöðuna að nýju fimmtudaginn 11. júní. Til

grund vallar ákvörðuninni lá m.a. stöðuskýrsla almanna -

varnadeildar Ríkislögreglustjóra, dags. 20.5.2020, sem

formaður hafði sent stjórnarmönnum fyrir fundinn.

7. Félagið: a) Staða innheimtu (gjaldkeri, TF3PW; 

b) Starfsáætlun 2020/21 (varaformaður TF3DC).

Gjaldkeri, TF3PW lýsti góðri stöðu varðandi inn -

heimtu félagsgjalda. Um 100 félagsmenn hafa greitt

gjaldið af rúmlega 170 félögum. Fram kom að enn er

rúmur mánuður fram að eindaga svo þetta lofar góðu.

Varaformaður, TF3DC lagði fram drög að starfs -

áætlun í framhaldi af umræðu og með vísan til fundar -

gerðar síðasta fundar. Stefnt er að því að birta starfs -

áætlunina í 3. tbl. CQ TF.

8. Starfræksla kallmerkja félagsins: a) TF3YOTA

(13. apríl) og b) TF3WARD (18. apríl).

Formaður greindi frá starfrækslu TF3YOTA (umsjón

TF3VD) og TF3WARD sem var virkjað í fyrsta skipti

hjá félaginu (af TF3Y) sem hafði 320 sambönd.

Stjórnar menn lýstu ánægju með virkni félaganna,

sem tóku vel í hvatning formanns um þátttöku í þess -

um viðburðum fyrir hönd félagsins.

9. CQ TF: a) fundur ritnefndar 26.5.; b) 3. tbl.

2020, útgáfudagur 28. júní.

Formaður greindi frá fundi ritnefndar daginn áður og

lýsti ánægju með störf ritnefndar sem stjórnarmenn

tóku undir. Staðfest var, að ritnefnd heldur sínu striki

samkvæmt útgáfuáætlun sem stjórnin hefur sam -

þykkt. JB fór yfir og kynnti greinar sem þegar liggja

fyrir í nýja blaðið eða eru væntanlegar.

10. Páskaleikar ÍRA 2020.

Páskaleikarnir heppnuðust vel og voru 16 kallmerki

með skráða þátttöku samaborið við 17 í fyrra (2019).

Skipulag og umgjörð var í höndum Hrafnkels,

TF8KY sem fær þakkir fyrir umsjón og þá alúð sem

hann sýnir verkefninu. Fram kom hjá formanni að

væntanleg væri grein frá Kela í CQ TF um niður -

stöður leikanna.

11. Önnur mál.

a) Erindi TF2LL dags. 18. maí þess efnis, að stjórn

ÍRA hlutist til um að saga félagsins og

radíóamatöra á Íslandi verði skrifuð í máli og

myndum.

Stjórnarmenn voru almennt jákvæðir gagnvart erindi

Georgs. Umræður fóru fram um form söguritunar, þ.e.

hvort skrásetning í bók eða einhvers konar gerð

myndefnis / myndbanda gæti komið til greina og

jafnvel verið heppilegri. Einnig var rætt um umfang

söguritunar o.s.frv. Þá var nefnt, að söguritun félags ins

hefur að vissu leyti verið sinnt (jafnóðum) með útgáfu

CQ TF og sem dæmi, var nefnd grein JB þar sem rakin

er húsnæðissaga ÍRA frá upphafi. Stjórn er sammála

um, að taka málið á dagskrá og gera áætlun um

viðeigandi umfang og form skráningar á sögu ÍRA.

12. Næsti fundur stjórnar.

Samþykkt að næsti fundur stjórnar verði haldinn

miðvikudaginn 24. júní kl. 18:00 í Skeljanesi.

13. Fundarslit.

Formaður, TF3JB, þakkaði stjórnarmönnum góðan

fund og sleit fundi kl. 19:37.

Fundargerð ritaði

Óskar Sverrisson / TF3DC

Varaformaður ÍRA
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Fundur nr. 3 í stjórn ÍRA; haldinn í
Skeljanesi 28. júlí 2020 kl. 18:30.

(Gestur fundarins: Kristján Benediktsson, TF3KB,

IARU/NRAU tengiliður ÍRA).

Mættir voru: TF3JB formaður, TF3DC vara -

formaður, TF3GS ritari, TF3PW gjaldkeri, TF3UA

varastjórn og TF1EIN varastjórn. Forföll: TF3GZ

meðstjórnandi 

1. Fundarsetning og dagskrá.

TF3JB, formaður, bauð fundarmenn velkomna og

setti fund kl. 18:30. Hann lagði fram eftirfarandi

tillögu að dagskrá sem var samþykkt samhljóða.

1. Fundarsetning og samþykkt tillögu að dagskrá.

2. Fundargerð 2. fundar 2020/21 frá 27. maí, lögð

fram.

3. Yfirlit yfir innkomin/útsend erindi á milli

stjórnarfunda.
› 23.5.2020...Erindi frá: TF3KB; endurunnar

ljósmyndir frá heimsókn ON4UN til Íslands 4. ágúst
2011.

› 25.5.2020...Erindi til: TF1MT; sent efni til Magnúsar
vegna væntanlegar greinar hans um APRS til
birtingar í CQ TF.

› 29.5.2020...Erindi frá: Nóa Sebastían Gunnarssyni
þar sem hann spyr um áhugamálið og aldur til að
öðlast amatörleyfi

› 29.5.2020...Erindi til: Nóa. Fyrirspurn svarað og
honum sent Ávarpsbréfið til kynningar, auk ábend -
ingar á heimasíðu félagsins.

› 05.6.2020...Erindi til:TF3KB um gerð TF bandplans
á HF og 50 MHz í framhaldi eftir erindi hans
8.12.2019 um það mál.

› 08.6.2020...Erindi frá: PFS. Afrit afgreiðslu
stofnunar innar til TF3LB um heimild í 70 MHz tíðni -
sviðinu.

› 10.6.2020...Erindi frá: Ara Þórólfi Jóhannessyni
TF1A til stjórnar þar sem hann óskar eftir lausnar frá
embætti VHF stjóra.

› 10.6.2020...Erindi til: TF1A; móttaka á erindinu
staðfest og að beiðnin verði lögð fyrir næsta fund
stjórnar.

› 26.6.2020...Erindi frá/til: Erindi frá og til PFS
v/umsagnar um ósk um úthlutun QRG 433,91+/- 0.87 
MHz tímabundið í einn dag.

› 27.6.2020...Erindi frá: IARU svæði 1; Ákvörðun um
að fyrri hluti ráðstefnu R1 verði haldinn 11.-16.
október sem fjarfundur.

› 01.7.2020...Erindi frá: NRAU; Ákvörðun um að
fundur Norrænu landsfélaganna verði haldinn 4.-6.
októ ber sem fjarfundur.

› 07.7.2020...Erindi frá: PFS. Afrit afgreiðslu
stofnunarinnar til TF1OL um heimild á 70 MHz tíðni -
sviðinu.   

› 10.7.2020...Erindi til: IARU svæðis 1; tillögur ÍRA til 
umfjöllunar á ráðstefnu svæðisins 2020 (2021).

› 11.7.2020...Erindi frá: IARU svæði 1; „Wireless
Power Transmission for Electric Vehicler (WPT-EV)“ 
vísað í EMC nefndar.

› 14.7.2020...Erindi frá/til: Erindi frá og til PFS v/um -
sagnar um ósk TF3RRN um breytingu á kallmerki í
TF3RB

› 15.7.2020...Erindi til: TF3WZ með beiðni um lagfær -
ingu á sérsíðu um félagsblaðið CQ TF á heimasíðu.

› 21.7.2020...Erindi til: Stjórn ÍRA frá formanni á milli
stjórnarfunda 16. og 29. júní; 3., 6., 8., 12., 16., 18. og
21 júlí.  

4. Opnun félagsaðstöðunnar í Skeljanesi á ný þann

11. júní – eftir lokun frá 12. mars.

5. Félagsstarfið að undanförnu og framundan, í haust

og vetur.

6. Innheimta og staða félagssjóðs.

7. Starfsáætlun 2020/21

8. Útgáfumál: CQ TF; 3. tbl. 28. júní og 4. tbl. 27.

september n.k. 

9. Virkni félagsstöðvarinnar á milli stjórnarfunda.

(a) TF3W 30.-31. maí: „CQ world Wide WPX

Contest“ (TF3DC).

(b) TF3IRA 20. júní: „ARRL CQ kids Day“

(TF2EQ).

(c) TF3W 11.-12. júlí: „IARU HF World

Championship“ (TF3CW).

(d) TF3IRA 11. júlí: VHF/UHF leikar ÍRA 2020

(TF3JB, TF3AWS og TF3MH).  

10. Fjarskiptaviðburðir á næstunni.

(a) 42. TF útileikarnir, 1-3 ágúst

(b) 28. Alþjóðalega vita- og vitaskipahelgin 22.-24.

ágúst.

11. Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli

TF3GB, 10. júní

12. Embættismenn/trúnaðarmenn félagsins.

13. Önnur mál

(a) Erindi frá Ara Þórólfi Jóhannessyni, TF1A,

dags. 10.6.2020.

(b) Kynning TF3KB á tillögum ÍRA til IARU

svæðis 1 vegna ráðstefnu svæðisins 2020 [og

2021].

(c) Viðræður við PFS á milli stjórnarfunda um

auknar heimildir á 50 MHz.

(d) Tillaga TF2LL um ritun sögu félagsins;

framhaldsumræða.

(e) Viðhald og uppsetning loftneta

félagsstöðvarinnar.

(f) Viðvera stjórnarmanna í Skeljanesi á næstunni

(30.7-24.9.)

(g) PFS setti sér málsmeðferðarreglur 21.7. sem

taka gildi 1.10. n.k.

(h) Öryggiskerfi í Skeljanesi.

(i) Skipun nýs VHF/UHF stjóra félagsins.
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14. Næsti fundur stjórnar.

15. Fundarslit.

2. Fundargerð 2. fundar starfsárið 2020/21 frá 27.

maí lögð fram.

Samþykkt samhljóða.

3. Yfirlit um innkomin/útsend erindi milli

stjórnarfunda.

Formaður, TF3JB, fór yfir innkomin og útsend erindi. 

Eitt erindi verðu sent áfram til EMC nefndar. Engar

athugasemdir komu fram. 

4. Opnun félagsaðstöðunnar í Skeljanesi á ný

þann 11. júní – eftir lokun frá 12. mars.

Rætt um opnun eftir Covid-19. Góð mæting hefur

verið eftir opnun. Margir eldir félagar hafa sent inn

kveðjur en hafa ekki treyst sér til að mæta í

félagsaðstöðuna.

5. Félagsstarfið að undanförnu og framundan, í

haust og vetur.

Ýmislegt hefur verið gert undanfarið. Meðal annars

var búnaður í eigu félagsins sem var í geymslu á

Vatnsendahæð sóttur. Hreinsað og málað var við

inngang hússins í Skeljanesi (Baldvin TF3-Ø33).

Elín, TF2EQ, starfrækti félagsstöðina þrisvar sinnum. 

Frestun hefur orðið á vetrardagskrá vegna Covid-19.

Nánara fyrirkommulag vetrardagskrárinnar verður

rætt á næsta fundi.

6. Innheimta og staða félagssjóðs.

Gjaldkeri, TF3PW flutti skýrslu. Alls eru 150 búnir

að greiða félagsgjald, 2 feldir niður og 20 eftir að

greiða. Svipuð staða og síðasta ár. Staða félagssjóðs

er í góð.

7. Starfsáætlun 2020/21.

Tillaga varaformanns að stafsáætlun 2020/21 rædd og 

samþykkt. Búast má við einhverjum breytingum

verði Covid-19 áfram virk. 

8. Útgáfumál: CQ TF; 3.tbl. 28. júní og 4. tbl. 27.

september n.k.

3. tölublað CQ TF kom út 28. júní og er áætlað að gefa 

út næsta blað 27. september. Bæst hafa inn á

heimasíðu félagsins eldri CQ TF blöð (sem fallið

höfðu út) sem komu út í tíð Brynjólfs Jónssonar,

TF5B, þegar hann var ritstjóri. Um er að ræða 5. tbl.

1997; 1., 2., 3. og 4. tbl. 1998 og 5. tbl. 2004. 

9. Virkni félagstöðvarinnar á milli stjórnarfunda.

(a) „CQ world Wide WPX Contest“, morshluti;

TF3W 30.-31. maí (TF3DC).

(b) „ARRL CQ kids Day“; TF3IRA 20. júní

(TF2EQ).

(c) „IARU HF World Championship“; á morsi;

TF3W 11.-12. júlí (TF3CW).

(d) VHF/UHF leikar ÍRA 2020; TF3IRA 11. júlí

(TF3JB, TF3AWS og TF3MH).

10. Fjarskiptaviðburðir á næstuni.

TF Útileikarnir verða haldnir með hefðbundnum

hætti um verslunarmanahelgina. Einar Kjartansson,

TF3EK, er umsjónarmaður þeirra eins og undafarin

ár. Stjórn þakkar honum góða kynningu og

utanumhald. Alþjóðlega vita- og vitaskipahelgin.

Tveir vitar hafa verið skráðir til þátttöku. Það eru

Knarrarósviti og Selvogsviti. Svanur Hjálmarsson,

TF3AB er í forsvari fyrir hópinn á Knarraósvita.

Kallmerki verður TF1IRA. Ólafur Örn Ólafsson,

TF1OL, áformar að starfrækja Selvogsvita og notar

kallmerkið TF1OL/LH.

11. Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli

TF3GB, 10. júní.

Farið var yfir málið. Stjórn fylgist áfram með þróun

þess.

12. Embættismenn/trúnaðarmenn félagsins.

Formaður, TF3JB, kynnti tillögu sína um að boða

embættis- og trúnaðarmenn félagsins sem eru

skipaðir af stjórn til fundar. Málið verður rætt á næsta

stjórnarfundi.

13. Önnur mál

a. Erindi frá TF1A dags. 10.6.2020 þar sem hann

óskar að segja sig frá embætti VHF stjóra

félagsins vegna ósættis á milli hans og TF8YY.

Samþykkt að verða við erindinu. TF3JB og

TF3DC svara bréfi til TF1A.

b. TF3KB var sérstakur gestur fundarins og fór yfir

tillögur ÍRA til IARU svæðis 1 vegna ráðstefnu

svæðisins 2020/21. Fjarfundur verður í ár vegna

Covid-19 en vinnufundur (e. workshop) á því

næsta.

c. Viðræður við PFS um 50 MHz bandið. Formaður, 

TF3JB fór yfir stöðuna. Fallið hefur verið frá því

að afla bráðabirgðaheimildar en fá þess í stað

endanlega heimild. Hlé er á umræðum, m.a.

vegna Covid-19 og vegna gagnaöflunar.

d. Tillaga TF2LL um ritun sögu félagsins.

Formaður, TF3JB hefur svarað erindi TF2LL.

Málið verður áfram til umfjöllunar innan stjórnar.

e. Skipta þarf um RG-213 „kapalskott“ við Opti -

Beam Yagi loftnet TF3IRA. Ennfremur er áform -

að, að kom upp loftunum fyrir 160, 80 og 40

metra böndin sem keypt voru á síðasta ári. 

f. Viðvera stjórnarmanna á opnunarkvöldum í

Skelja nesi. Stjórnamenn skrá niður hvenær þeir
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geta mætt. Miðað er við, að a.m.k. tveir stjórnar -

menn verði á vakt á opnunarkvöldum. 

g. PFS hefur sett sér ný viðmið um málsmeðferðar -

reglur. Hægt að sjá þær á síðu stofnunarinnar.

h. Mánaðarlegar greiðslur fyrir áskrift vegna

öryggis kerfis hússins í Skeljanesi og vegna þrifa á 

sameiginlegu rými hafa fallið niður, þar sem Ætt -

fræði þjónustan ORG hefur ekki sent okkur rukk -

un. Formaður, TF3JB, tekur að sér að reifa málið

við forsvarsmann ORG. Jafnframt er beðið eftir

nýju innsláttarborði fyrir kerfið, en uppsetningu

hefur seinkað því tölva kerfisins er staðsett hjá

Mótorhjólaklúbbnum Sniglunum sem eru með

hús næði á jarðhæð í norðurenda hússins og erfið -

lega hefur gengið að fá aðgang þar fyrir Securitas.

Þessir aðilar/félög deila með okkur húsnæði í

Skelja nesi:

• ORG - Ættfræðiþjónustan ehf.,

• Bifhjólasamtök lýðveldisins, Sniglarnir 

• Kajakfélag Reykjavíkur.

i. Í ljósi þess að TF1A óskaði eftir og hefur verið

veitt lausn frá embætti, var TF3GS skipaður í

embætti VHF stjóra frá og með 27. maí 2020.

13. Næsti fundur sjórnar.

Samþykkt að stefna að næsta fundi þriðjudag 8.

september kl. 18:00 í Skeljanesi.

15. Fundarslit.

Formaður, TF3JB, þakkaði stjórnarmönnum góðan

fund og sleit fundi kl. 20:37.

Fundargerð ritaði

Guðmundur Sigurðsson, TF3GS

Ritari ÍRA
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 ALC stilling á FT8 og FT4

Tíminn líður hratt, en það eru komin rúmlega þrjú ár 

frá því Joe Taylor, K1JT kynnti fumútgáfuna af FT8

forritinu og eitt og hálft ár síðan hann kynnti FT4.

Báðar eru samskiptareglur undir MFSK mótun.

Stundum kvarta menn yfir að það heyrist illa í

þeim á FT8 og þeir fái lélega umsögn (e. report) í

samböndum, kannski -25dB. Þetta gerist þrátt fyrir

að móttekið merki sé e.t.v. +5dB. Ef þetta gerist

ítrekað, gæti verið ástaða til að líta á ALC stillingu

sendisins. 

Allar amatörstöðvar eru í dag búnar innbyggðum 

mælum sem m.a. sýnt gildi fyrir ALC stillingu

sendis. Í FT8 sendingum er mikilvægt að ALC‘ið

lyftist sem minnst upp. Stilling þar sem ALC er á

mörkum þess að lyftast, er rétt og að fyrsta punkti

nægir.

Nota má lóðrétta „Power level“ sleðatakkann í

WSJTX forritinu til að stilla ALC (sjá mynd). Ef

takkinn er í efstu stöðu (í sendingu) þá þarf að

breyta því. Til að stilla ALC rétt og koma í veg fyrir 

að merkið inn á sendinn sé yfirkeyrt, má færa

sleðatakkanum niður þar til ALC lesningin rétt tifar 

í sendingu. Það sama á t.d. við um RTTY og aðrar

stafrænar sendingar.

Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1AALC skalinn er neðst til vinstri á myndinni.

Skjámynd af WSJTX forritinu. Rauða örin bendir á lóðrétta

skalann fyrir „Pwr“ stillinguna sem nota má fyrir ALC.



Í eftirfarandi töflu hafa verið teknar saman upplýsing -

ar um helstu alþjóðlegar DX keppnir á tímabilinu

október, nóvember og desember 2020, auk janúar

2021. 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
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Helstu DX keppnir út janúar 2021

Dagsetn. TÍMI Heiti keppni Mótun Bönd Skilaboð (tf)

OKTÓBER 2020
3.-4. okt. 06:00-06:00 Oceania DX Contest, Phone SSB 160-10m RS + raðnúmer

10.-11. okt. 03.00-21:00 Oceania DX Contest, CW CW 160-10m RST + raðnúmer

10.-11. okt. 12:00-12:00 Scandinavian Activity Contest SSB 80-10m RS + raðnúmer

17.-18. okt. 15:00-14:59 Worked All Germany CW/SSB 80-10m RS(T) + raðnúmer

24.-25. okt. 00:00-23:59 CQ WW DX Contest, SSB SSB 160-10m RS + CQ svæði (TF=40)

NÓVEMBER 2020
7.-8. nóv. 12:00-12:00 Ukranian DX Contest CW/SSB 160-10m RS(T) + raðnúmer

14.-15. nóv. 00:00-23.59 WAE DX Contest RTTY 80-10m RST + raðnúmer

14.-15. nóv. 12:00-12:00 OK/OM DX Contest CW 160-10m RST + raðnúmer

21.-22. nóv. 12:00-12:00 LZ DX Contest CW/SSB 80-10m RS(T) + ITU svæði (TF=17)

28.-29. nóv. 00:00-23:59 CQ WW DX Contest CW 160-10m RST + CQ svæði (TF=40)

DESEMBER 2020
4.-6. des. 22:00-16:00 ARRL 160 Meter Contrest CW 160m RST

12.-13. des. 00:00-23:59 ARRL 10 Meter Contest       .... CW/SSB 10m RS(T) + raðnúmer

19. des. 00:00-24:00 OK DX RTTY Contest RTTY 80-10m RST + raðnúmer

19.-20. des. 14:00-14:00 Croatian CW Contest CW 160-10m RST + raðnúmer

26.-27. des. 15:00-15:00 Stew Perry Topband Challenge CW 160m RST + 4stafa hnit tala

JANÚAR 2021
2. -3. jan. 20:00-07:00 EUCW 160 Meter Contest CW 160m RST+ nafn + NM 1)

16.-17. jan. 12:00-12:00 Hungarian DX Contest CW/SSB 160-10m RS(T) + raðnúmer

29.-31. jan. 22:00-21:59 CQ 160 Meter CW Contest CW 160m RST + CQ svæði (TF=40)

30.-31. jan. 06:00-18:00 REF Contest CW 80-10m RST + raðnúmer

1) NM = „Non member“ ella er gefið upp félagsnúmer í EUCW (The European CW Association)

 DMR fjarskipti

Að undanförnu hafa menn velt fyrir sér DMR fjar -

skiptum í VHF tíðnisviðinu. Benda má á vandað

erindi Erik Finskas, TF3EY (OH2LAK) um DMR

(Digital Mobile Radio) sem rutt hefur sér til rúms

síðustu ár, en radíóamatörar hafa þegar sett upp yfir 

3000 DMR endurvarpa í meir en 50 þjóðlöndum.

Erindi Eriks má skoða í heild á vefslóðinni:

http://dy.fi/vof

http://contestcalendar.com


DXCC heildarstaða TF stöðva 12. september 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 - 324 132 - - - 166 - 192 - 144 - 1378 344

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

 3. TF4M 318 238 305 108 240 134 185 162 251 148 167 134 139 1554 -

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

 5. TF5B 294 283 - 210 - - 152 137 277 139 214 103 137 1236 -

 6. TF2LL 270 - - - - - 167 - 229 145 173 - 122 1035 -

 7. TF3JB 257 177 237 149 - 101 123 152 230 180 146 142 117 1307 -

 8. TF3SG 253 157 241 - 143 229 202 - - - - - - - -

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

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

11. TF1A 175 144 - 158 - 106 107 114 141 119 108 - - - -

12. TF1DT 174 135 - 144 - 107 122 107 131 - - - - - -

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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