Rit félagsins Íslenskir radíóamatörar
2. tbl. · 2021 · apríl

Sigurður R. Jakobsson TF3CW virkjaði færanlega sendi-/móttökustöð á 14 MHz frá Fagradalsfjalli á Reykjanesi 31. mars
2021 (Staðsetning: SOTA TF/SV-036). Hann hafði alls 37 sambönd á morsi um allan heim. Stöðin var starfrækt rétt hjá
hraunjaðrinum, aðeins 200-300 metra frá eldgosinu sem er skammt frá Fagradalsfjalli. Gos hafði þá staðið í um 2 vikur.
Þetta er líklega í fyrsta skipti í heiminum sem amatörstöð er virkjuð í SOTA-verkefni svo nærri lifandi eldgosi. Sjá nánari
upplýsingar á bls. 2 um búnað. Ljósmynd: Sigurður R. Jakobsson TF3CW.
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Félagið Íslenskir radíóamatörar

EFNI:

Félagið Íslenskir radíóamatörar, ÍRA, var stofnað
14. ágúst árið 1946. Félagið er landsfélag radíóamatöra á Íslandi og hefur formlegt samstarf við
Póst- og fjarskiptastofnun um málefni radíóamatöra
hér á landi. ÍRA er aðili að alþjóðasamtökum landsfélaga radíóamatöra, IARU, samtökum IARU á
Svæði 1 (Region 1) og samtökum norrænna landsfélaga, NRAU.
ÍRA hefur opið hús einu sinni í viku, á
fimmtudagskvöldum kl. 20–22, og eru allir þeir
sem hafa áhuga á amatörradíói boðnir velkomnir.
Félagið er til húsa við Skeljanes í Reykjavík og þar
er einnig starfrækt félagsstöðin TF3IRA.
Staðsetning hússins er 64°07’33’’N, 21°56’58’’V.
„Maidenhead grid“ staðsetningin er HP94ad. Leið
12 hjá Strætó hefur endastöð við húsið.
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Nánari upplýsingar með ljósmynd á forsíðu:
Búnaður TF3CW á fjallinu: Mountain Topper MTR-3B
5W QRP stöð frá LNR Precision fyrir 40/30/20 metra
böndin. Loftnet: „V-á-hvolfi“ sem var haldið uppi af 6
metra hárri glertrefjastöng.

TF3PW
TF3GZ

Hvað er amatör radíó?

Sæmundur Þorsteinsson TF3UA

Radíóamatörar eru þeir sem standast próf og fá leyfi hjá
stjórnvöldum í hverju landi til að stunda fjarskipti og
hanna og smíða búnað til þeirra. Hér er því ekki
eingöngu um áhugamenn um fjarskipti að ræða heldur
virka þátttakendur sem leggja stund á fjarskiptin og í því
liggur munurinn á „áhugamanni“ og „amatör“.
Radíóamatörum er úthlutað alþjóðlegum kallmerkjum
sem þeir auðkenna sig með í fjarskiptum og hefjast
íslensk kallmerki á bókstöfunum TF.
Amatör radíó á sér fjölmargar hliðar. Tækni fjarskiptanna höfðar til margra, svo sem hönnun og gerð senditækja, viðtækja og loftneta, en radíóamatörar hafa víða
komið við sögu í þróun fjarskiptatækninnar. Notaðar eru
ýmsar aðferðir við fjarskiptin, svo sem tal, mors,
myndsendingar og stafrænar mótunaraðferðir. Sumir státa
sig af fjarskiptum í kringum jarðkringluna með einföldum
heimasmíðuðum tækjum og litlu afli úr vasaljósarafhlöðum, á meðan aðrir leggja metnað í öfluga senda og
loftnet og ná árangri í alþjóðlegum keppnum 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 fjarskipta er ómetanleg
auðlind og hefur oft skipt sköpun í neyðartilvikum þegar
hefðbundin fjarskiptakerfi hafa brugðist.

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 radíóamatöra og hefur merkinguna „kall til allra íslenskra radíóamatörstöðva“.
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 heimasíðu félagsins 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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Frá ritstjóra
Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB
Það er ef til vill vissara að taka strax fram, að þó þetta
sé skrifað í apríl mánuði, þá er leiðarinn ekki
aprílgabb.
Á flakki mínu um internetið, rakst ég einhverju
sinni á bók sem kom út árið 1899. Bókin bar nafnið
„A History of Wireless Telegraphy 1838 – 1899.“
Ég man að eitthvað tautaði ég um rugludalla í útlöndum, því að allir vita að á þeim árum voru þráðlaus
fjarskipti ekki þekkt, eða var það ekki þannig?
Ég fór á hundavaði yfir formála bókarinnar og með
þeim fasta ásetningi að skoða bókina betur við tækifæri, vistaði ég bókina á góðum stað á tölvunni þar
sem ég gæti auðveldlega fundið hana aftur. Þegar til
átti að taka, fannst bókin þó hvergi en þar sem ég
mundi hvar ég hafði fundið bókina á netinu, var
fljótlegt að hala hana niður á ný.
Í formála að bókinni, er sagt frá því að í byrjun árs
1897, hafi þeir sem höfðu fjárfest í ritsímafyrirtækjum,
tekið að óttast um fjárfestingar sínar. Í blöðum birtust
stöðugt greinar um það sem var nefnt “Þráðlaus
ritsímatækni eða Space ritsímatækni” og talið var að sú
tækni mundi senn gera allar ritsímalagnir óþarfar.
Þann 15. febrúar 1897, flutti prófessor William E.
Ayrton erindi í London um sæsímalagnir, þar sem
hann sagði m.a. “Ég hef rætt um fortíðina og nútímann, en hvernig verður tækni framtíðarinnar?”
“Jú, sá dagur mun koma, að koparvírar og allt það
hafurtask sem þeim fylgir, verður allt komið á þjóðminjasafnið. Þurfi einhver þá að ná sambandi við
félaga sinn, en veit
ekki hvar hann er
staddur, þá mun
viðkomandi tala í
tæki, einhverskonar
rafsegulrödd og félaginn, hvar sem hann
er niðurkominn með
sitt rafseguleyra, er sá
eini sem getur heyrt
kallið. Sá með rafsegulröddina, spyr
félaga sinn “Hvar ert
þú?” og svarið kemur
um hæl. “Ég er neðst í
kolanámunni” nú eða William E. Ayrton, 1847–1908.
CQ TF apríl 2021

Alexander Stepanovich Popov 1859–1906 var frumkvöðull í
þráðlausum fjarskiptum en hafði engan áhuga á að hagnýta þau.

“Við erum á ferðalagi í Andesfjöllum” eða “Ég er úti á
miðju Kyrrahafi.” Ef ekkert svar berst, má ganga út frá
því sem vísu, að félaginn hafi kvatt þetta líf.”

Nikola Tesla, 1856–1943 átti sjö Guglielmo Marconi, 1874–1937
einkaleyfi sem notendur loft- var sá sem fékk einkaleyfið fyrir
skeyta þurftu að greiða afnot af. loftskeytunum að lokum.

Nú má hugleiða hversu sannspár prófessor Ayrton
hafi verið fyrir 124 árum, en ef til vill er sá tími sem
hann talar um ekki enn runninn upp. Ofan í djúpum
námum, uppi á fjöllum og úti á reginhafi erum við að
öðru jöfnu utan þjónustusvæðis, nema þá með gervihnattasíma. Menn þurfa þó að hafa verulega djúpa
vasa ætli þeir að nota þá síma eins og gemsana og sem
betur fer eru menn ekki enn taldir af þó þeir leyfi sér
að hundsa gemsann. En hver veit hvað framtíðin ber í
skauti sér.
73
Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB
Ritstjóri CQ TF
Þeir sem hafa áhuga á að nálgast bókina á netinu,
finna hana á þessari slóð:
https://tinyurl.com/historyofwireless
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Frá formanni...
Jónas Bjarnason, TF3JB
Ég vil byrja á að þakka félagsmönnum ánægjulega
samveru á aðalfundi ÍRA þann 13. mars s.l. Um leið vil
ég þakka ykkur frábæran stuðning við kjör í embætti
formanns, nú fjórða árið í röð. Það gladdi mig að sjá
svo mörg ykkar og hvað allir voru jákvæðir sem er til
marks um sterka félagsheild. Ég mun gera mitt besta til
að rísa undir trausti ykkar á nýju starfsári.
Við vorum heppin með embættismenn fundarins, þá
Vilhjálm Í. Sigurjónsson, TF3VS og Sæmund E. Þorsteinsson, TF3UA, sem fundarstjóra og fundarritara.
Það er ástæða til að þakka þeim góð störf. Mig langar
ennfremur til að þakka Elínu Sigurðardóttur, TF2EQ,
ungmennafulltrúa ÍRA, sem frestaði ferð erlendis (þar
sem hún stundar háskólanám) til að sitja fundinn og
flytja skýrslu um störf sín.

til, að við Andrés Þórarinsson, TF3AM, sóttum tíma
til Vilhjálms vegna undirbúnings fyrir próf til Aleyfis radíóamatöra haustið 1975. Námstímabilinu
lauk með því að báðir stóðust A-próf og voru leyfisbréf gefin út 22. desember 1975 af Sigurði Þorkelssyni fyrir hönd Póst- og símamálastjórnarinnar og
sama dag, af Einari Vídalín fyrir hönd radíóeftirlits
stofnunarinnar, eftir skoðun og úttekt á búnaði nýrra
A-leyfishafa.
Það bíður betri tíma að gera viðamiklum störfum
Vilhjálms fyrir félagið frekari skil, en nauðsynlegt er
að geta þess að eiginkona hans, Guðrún Hannesdóttir
er einnig leyfishafi, TF3GD sem og sonur þeirra
hjóna, Hannes Högni Vilhjálmsson, TF3VUN. Vilhjálmur Þór var kjörinn heiðursfélagi ÍRA árið 2013.

Vilhjálmur Þór Kjartansson, TF3DX.
Sérstök ástæða er til að þakka Vilhjálmi Þór Kjartanssyni, TF3DX fyrir farsæl störf fyrir félagið sem formaður Prófnefndar ÍRA, en hann baðst lausnar frá
formennsku í nefndinni 22. febrúar s.l. eftir 48 farsæl
ár í embætti. Við fáum seint fullþakkað einurð hans,
stefnufestu og trúnað í þessum mikilvæga málaflokki
í nær 50 ár. Fundarmenn risu úr sætum og klöppuðu
eftir flutning hans á síðustu starfsskýrslu í embætti
formanns prófnefndar 2020/21.
Líkt og fjölmargir aðrir leyfishafar á undirritaður
Vilhjálmi þökk að gjalda fyrir framúrskarandi tilsögn
og undirbúning fyrir próf til amatörleyfis. Svo háttar

Ársskýrsla ÍRA 2020/21.
Þrátt fyrir að Covid-19 faraldurinn hafi verulega raskað starfsemi okkar félags líkt og annarra félaga á
síðasta ári, ber framlögð Ársskýrsla ÍRA 2020/21 þess
vitni, að ótrúlega fjölþætt starf fór fram innan félagsins miðað við aðstæður. Ársskýrslan er alls 170 blaðsíður og er starfinu gerð skil í 12 köflum og 2 viðaukum, auk formála. Fyrir þá sem ekki áttu þess kost
að sækja fundinn og fá prentað eintak, má benda á að
skýrslan til niðurhals á heimasíðu félagsins á PDF
formi.
Þegar þetta er skrifað 17. apríl 2021 eru í gildi
aðgerðir sóttvarnayfirvalda til að hefta útbreiðslu

Vilhjálmur Þór Kjartansson
TF3DX flutti starfsskýrslu
formanns Prófnefndar ÍRA.
Mynd: TF3KB.

CQ TF apríl 2021
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Námskeiðið hófst síðan formlega eftir setninguna
og er fyrirhugað að því ljúki með prófi Póst- og
fjarskiptastofnunar laugardaginn 15. maí. Reyndar
þurfti að fresta kennslu eftir aðeins þrjú kvöld (frá 25.
mars til 25. apríl) en það hófst á ný 26. apríl eftir
tilslakanir sóttvarnayfirvalda. Prófnefnd setti upp og
vann skipulag námskeiðsins í samvinnu við
umsjónarmann. Kennt er þrjá daga í viku í Skeljanesi,
þ.e. mánudaga, þriðjudaga og miðvikudaga kl. 18:3021:30. Leiðbeinendur frá félaginu eru 9 talsins.
Þakkir til prófnefndar, umsjónarmanns og
leiðbeinenda fyrir aðkomu að þessu mikilvæga
verkefni. Til athugunar er að bjóða námskeið til
amatörprófs yfir netið í vetur.

Ársskýrsla ÍRA 2020/21
er alls 170 bls. að stærð.

kórónaveirunnar hér á landi, þótt nokkrar tilslakanir
gildi nú um stundir. Vonir eru bundnar við að eftir því
sem fleiri Íslendingar fá bólusetningu gegn veirunni,
geti starfsemi félagsins færst í „eðlilegt“ horf á ný –
m.a. með því að í boði verði vönduð vetrardagskrá
sem taki gildi í október næstkomandi. Fengin reynsla
á nýliðnu starfsári á tíma faraldursins er okkur
mikilvæg við skipulagningu starfsins framundan. Ný
stjórn mun kynna ferskar og spennandi áherslur í
starfsáætlun 2021/22, þegar í næsta tölublaði CQ TF.
Við setum markið hátt, enda ekki ástæða til annars en
að vaxa og dafna, með það fyrir augum að félagsmenn
fái enn frekar notið gæða sem áhugamálið býður.

Námskeið ÍRA til til amatörprófs hófst í Skeljanesi 22. mars.
Mynd: TF3JB.

Páskaleikar ÍRA 2021.
Vel heppnaðir páskaleikar félagsins fóru fram 2.-4.
apríl s.l. Þátttaka var framúrskarandi góð, en alls
skráðu sig 24 leyfishafar til leiks og 21 skilaði dagbókarfærslum. Í ár voru bæði gagnagrunnur og
keppnisreglur uppfærðar. Mikil ánægja var með
leikana á meðal félagsmanna. Þakkir til Hrafnkels
Sigurðssonar, TF8KY, umsjónarmanns fyrir vel
heppnaðan viðburð, frábæran gagnagrunn og framúrskarandi gott utanumhald. Sjá grein Hrafnkels um
úrslit leikana annars staðar í blaðinu.

Að lokum.
Meðal margra kosta sem áhugamál okkar hefur, eru
þau réttindi að við getum unnið á böndunum frá eigin
stöð, hvort heldur er í alþjóðlegum keppnum eða að
hafa sambönd um heiminn þveran og endilangan – ef
okkur svo sýnist. Meginmálið er þó ávallt að vera
ábyrgur og huga að eigin heilsu og fjölskyldunnar og
sinna atvinnu eftir aðstæðum hvers og eins.
Ég vil að lokum endurtaka þakkir mínar til félagsmanna fyrir góða fundarsókn á aðalfund 2021 og fyrir
áframhaldandi stuðning í embætti formanns. Því
fylgir góð tilfinning að koma til starfa á nýju starfsári
2021/22. Ég hlakka til að taka þráðinn upp á ný með
stjórnarmönnum, að ógleymdum nýjum formanni
prófnefndar, Kristni Andersen, TF3KX, sem ég býð
velkominn til starfa.

Námskeið ÍRA til amatörprófs.
Ánægjulegt er að nefna að námskeið ÍRA til
amatörprófs 2021 er hafið. Að þessu sinni skráðu sig
20 manns, en 16 sitja námskeiðið. Jón Björnsson,
TF3PW, umsjónarmaður námskeiða ÍRA, setti námskeiðið í Skeljanesi 22. mars s.l. og veitti greinargóðar upplýsingar um fyrirkomulag. Þeir Hörður Mar
Tómasson, TF3HM (sem annaðist kennslu fyrsta
námskeiðskvöldið) og Jónas Bjarnason, TF3JB, formaður ÍRA voru einnig viðstaddir.

CQ TF apríl 2021
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Jónas Bjarnason, TF3JB,
formaður ÍRA.
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Félagsstarfið í Skeljanesi
Jónas Bjarnason, TF3JB
Þessi inngangur er skrifaður 15. apríl 2021. Þá eru
liðnir tveir og hálfur mánuðir þar sem frá var horfið í
síðasta tölublaði sem kom út 27. janúar s.l. Margt
áhugavert hefur gerst í félagsstarfinu á þessum tíma.
Hér á eftir er fjallað í beinu framhaldi um félagsstarfið
í dagbókarformi til 15. apríl.
3. jan.– Innsending efnis.
Sigurbjörn Þór Bjarnason,
TF3SB ritstjóri CQ TF sendi
erindi til félagsmanna á heimasíðu og FB síðum 3. janúar
2021, þar sem hann vakti athygli á að frestur til að senda
efni í næsta tölublað væri til 16.
janúar. Ritstjóri orðaði það
þannig: „...að allt efni um
áhugamálið væri vel þegið: TF3SB, ritstjóri CQ TF.
„frásagnir, ljósmyndir eða
jafnvel aðeins punktar og ábendingar um efni sem
vinna má úr“.
Viðtökur voru með ágætum og kom 1. tölublað
2021 út miðvikudaginn 27. janúar á PDF formi á
heimasíðu félagsins, alls 54 blaðsíður að stærð.

Verðlaun og viðurkenningar sem bíða afhendingar. Viðurkenningarskjöl fyrir 1.-5. sætið í TF útileikunum (rauðbrúnir rammar). Viðurkenningarskjöl fyrir bestu ljósmyndina sem tekin var í
VHF/UHF leikunum og fyrir skemmtilegustu færsluna á Fésbókinni í VHF/UHF leikunum (svartir rammar). Verðlaunagripir
fyrir 1.-3. sæti í VHF/UHF leikunum (aftast). Þar fyrir framan eru
verðlaunagripir fyrir 1.-3. sætin í Páskaleikunum. Fremst má
síðan sjá verðlaun fyrir nýtt Íslandsmet í vegalengd fjarskiptasambands á 1.2 GHz í VHF/UHF leikunum. Á milli þeirra er
ágrafinn veggplatti á viðargrunni sem veittur er fyrir 1. sætið í TF
útileikunum. Ljósmynd: TF3JB.

viðurkenningarskjöl verða afhent í fyrsta skipti í
VHF/UHF leikunum. Þá verður sérstakur ágrafinn
verðlaunaplatti afhentur fyrir 1. sætið í TF
útileikunum, auk þess sem viðurkenningarskjöl verða
veitt fyrir fyrstu 5 sætin. Þessu til viðbótar voru
framleidd glæsileg verðlaun fyrir nýtt Íslandsmet í
lengd fjarskiptasambands á 1.2 GHz tíðnisviði í
VHF/UHF leikunum (nú annað árið í röð). MarkoMerki ehf., og Brynjólfur Jónsson, TF5B fá þakkir
fyrir framleiðslu verðlaunagripa og skrautritun
viðurkenningarskjala. Nánari umfjöllun er á bls. 7585 um páska- og VHF/UHF leikana og á bls. 59-65
um TF útileikana í ársskýrslu félagsins 2020/21 á
þessari vefslóð: https://tinyurl.com/CQTF-2-2020

17. jan.– Verðlaunagripir og viðurkenningaskjöl.
ÍRA stóð fyrir þremur fjarskiptaviðburðum á árinu
2020. Um er að ræða: (1) Páskaleikana sem haldnir
voru 11.-12. apríl; (2) VHF/UHF leikana sem haldnir
voru 10.-12. júlí; og (3) TF útileikana sem haldnir
voru 1.-3. ágúst.
Vegna Covid-19 faraldursins tókst hins vegar ekki
að afhenda verðlaun og viðurkenningar vegna þessara
viðburða á árinu 2020. Og þrátt fyrir opnun félagsaðstöðunnar 11. febrúar 2021 (eftir 5 mánaða lokun)
var ákveðið, í samráði við umsjónarmenn, að auglýsa
ekki sérstaklega hefðbundna afhendingarviðhöfn
þetta árið, heldur að verðlauna- og viðurkenningahöfum yrði tjáð persónulega um, að þeir gætu vitjað
þeirra í félagsaðstöðuna næstu fimmtudagskvöld frá
og með 25. febrúar. Þetta fyrirkomulag var til að
forðast að of margir félagar mæti í einu í félagsaðstöðuna í ljósi Covid-19 faraldursins.
Um er að ræða glæsilega verðlaunagripi fyrir 1.-3.
sætin í Páskaleikunum og fyrir 1.-3. sætin í
VHF/UHF leikunum, auk þess sem sérstök
CQ TF apríl 2021

22. jan.– Hermann Karlsson TF3KC er látinn.
Hermann Georg Karlsson, TF3KC, hefur haft sitt
síðasta QSO; merki hans er hljóðnað. Samkvæmt
upplýsingum frá Frímanni Birgi Baldurssyni,
TF1TB, andaðist hann í Landspítalanum í Fossvogi
þann 3. nóvember 2020. Hermann var á 78. aldursári;
handhafi leyfisbréfs nr. 137.
Um leið og við minnumst Hermanns með þökkum
og virðingu færum við fjölskyldu hans innilegustu
samúðarkveðjur.
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QSO punktar: QSO við TF stöðvar 2 punktar; innan
Evrópu 5 punktar; utan Evrópu 10 punktar og við
/MM stöðvar 5 punktar. Margfaldarar:

23. jan.– Umsóknir/endurnýjun sérheimild á 160
metrum.
Til glöggvunar voru settar inn upplýsingar á heimasíðu
og FB síður þann 23. janúar til að minna G-leyfishafa
á, að endurnýja þarf árlega sérheimild Póst- og fjarskiptastofnunar vegna 160 metra bandsins – hafi menn
áhuga á að taka þátt í alþjóðlegum keppnum á bandinu
á árinu 2021, samanber neðangreint.

• Einingar á DXCC lista.
• Lönd á WAE lista: GM (Hjaltlandseyjar), IG9/IH9
(Lampedusa og Pantelleria eyjar), IT, JW, (Bjarnareyjar), TA1 (Evrópuhluti Tyrklands) og 4U1VIC
• 48 ríki Bandaríkjanna (e. contiguous states) og
„District of Columbia (DC)“
• 14 fylki Kanada: VO1, VO2, NB, NS, PEI (VY2),
VE2, VE3, VE4, VE5, VE6, VE7, VE8 (NWT), VY1
(YUK) og VY0.

Leyfilegt tíðnisvið í keppninni á IARU Svæði 1
(okkar svæði) er 1810-2000 kHz. Hafa þarf til
athugunar, að G-leyfishafar sem ætla að vinna á 18501900 kHz á fullu afli þurfa að hafa sótt um tíðni- og
aflheimildir til PFS (sbr. fyrri tilkynningu). Vefslóð á
keppnisreglur: https://www.cq160.com/rules.htm

Flestar HF stöðvar fyrir radíóamatöra sem voru framleiddar eftir
árið 1980 eru búnar 1.8 MHz tíðnisviðinu. Þ.á.m. er Icom IC-7600
sendi-/móttökustöðin sem hefur 100W sendi á 160 metrum. Þess
má geta, að 160 metrarnir komu inn sem nýtt band (1810-1850
kHz) í reglugerð hér á landi árið 1981. Ljósmynd: TF3JB.

27. jan.– 1. tbl. CQ TF 2021.
Nýtt hefti CQ TF, 1. tbl. 2021, kom út á heimasíðu
ÍRA á pdf-formi 27. janúar. Blaðið var að þessu sinni
54 blaðsíður að stærð.
Meðal efnis, auk greina frá ritstjóra og formanni: Félagsstarfið
í Skeljanesi (í dagbókarstíl) fyrir
tímabilið frá 16. september 2020
til 15. janúar 2021. Ljósmynd af
QSL korti og fjarskiptadagbók
Þorsteins G. Gíslasonar, TF6GI
frá árinu 1958.
Greinin „Af alþjóðastarfi
radíóamatöra; Norrænn fjarfundur og fjarfundaráðstefna IARU svæðis 1 2020“ eftir TF3KB IARU/
NRAU tengilið ÍRA. Greinin „Bættur árangur um ? dB
á SSB“ eftir TF1A. Greinin „Þriggja banda dípóll: 80 –
40 – 20 m“ eftir TF2LL. Upplýsingar um „Worked All
States (WAS)“ viðurkenningarnar eftir TF3JB.
Stutt samantekt um: „CQ WW DX SSB og CW
keppnirnar 1979“ eftir TF3JB. Greinin „Fleiri lönd
heimila 40 MHz“ eftir TF3GS. Greinin „Strengjahopp“ eftir TF3KB og samantekt um aukna þátttöku í
keppnum á árinu 2020.
Bókahorn ÍRA; umfjöllun um bókina „Magnetic
Loop Antennas“ 5. útgáfu eftir OK2ER og OK2KQM
með umfjöllun í framhaldi um reynslu TF3EO af
notkun rammaloftnets í CQ WW DX CW keppninni
2020. Fundargerðir stjórnarfunda 4. og 5. starfsárið
2020/21.
Greinin „Af smíðaborðinu: Rafhlöðuvörn“ eftir
TF3UA og TF3VS. Samantekt um helstu DX-keppnir
í janúar til apríl 2021. Tafla með upplýsingum um
DXCC skráningu TF stöðva m.v. 22. janúar 2021.

Leyfishafar þurfa að sækja um og endurnýja sérheimild til PFS fyrir almanaksárið 2021, þar sem eldri
heilmildir féllu úr gildi 31. desember s.l. Um er að
ræða tíðnisviðið 1850-1900 kHz í tilgreindum alþjóðlegum keppnum. Gildistími er til eins árs; 1.1. til
31.12.2021. Senda má tölvupóst til hrh [hjá] pfs.is
eða pfs [hjá] pfs.is áður en sendingar eru hafnar.
Tilgreina skal, að sótt sé um heimild fyrir nýtt tímabil
(sbr. ofangreint).
Tilgreindar alþjóðlegar keppnir á 160 metrum:
» CQ WW 160 metra keppnin, CW, 29.-31.1.2021.
» ARRL International DX keppnin, CW, 20.-21.2.2021.
» CQ WW 160 metra keppnin, SSB, 26.-28.2.2021.
» ARRL International DX keppnin, SSB, 6.-7.3.2021.
» CQ WW WPX keppnin, SSB, 27.-28.3.2021.
» CQ WW WPX keppnin, CW, 29.-30.5.2021.
» IARU HF World Championship, CW/SSB, 10.-11.7.20212.
» CQ WW DX keppnin, SSB, 30.-31.10.2021.
» CQ WW DX keppnin, CW, 27.- 28.11.2021.
» ARRL 160 metra keppnin, CW, 3.-5.12.2021.
25. jan.- CQ WW DX morskeppnin á 160 metrum.
Innsetning var gerð á heimasíðu og
FB síður 25. janúar til að minna á
CQ WW DX morskeppnina 2021
sem haldin er 29. til 31. janúar.
Markmiðið er að ná eins mörgum
samböndum og unnt er við aðrar
stöðvar radíóamatöra um allan heim á morsi á 160
metrum á keppnistímanum.
CQ TF apríl 2021
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Minningargrein um John Devoldere, ON4UN (SK)
eftir TF3KB og fundarboð vegna aðalfundar ÍRA 13.
mars 2021.
Vefslóð á 1. tbl. CQ TF 2021:

var hækkað um u.þ.b. ¼l og gerð breyting á bestri
stefnu, úr norðaustri í austur. Niðurstaða: Verkefnið
gekk fullkomlega upp og fjarskiptin hafa gengið
snurðulaust í gegnum endurvarpann TF3RPB eftir ferð
Georgs á fjallið um hávetur. Þakkir til Georgs fyrir
verkefni vel úr hendi leyst.

https://tinyurl.com/CQTF-1-2021

27. jan.- ES6JAN heimsótti Skeljanes.
Janno, ES6JAN heimsótti ÍRA 12. apríl 2018.
Áhugasamur ungur radíóamatör sem fannst mikið
koma til starfsemi félagsins. Meðfylgjandi ljósmynd
af fjarskiptaherbergi TF3IRA birti hann á heimasíðu
sinni til gamans. Hér er auðsjáanlega fært í stílinn.

1. febrúar – Fundargerðir stjórnar og aðalfunda.
Vinna er í gangi til uppfærslu heimasíðu félagsins.
Verkefnið mun taka nokkurn tíma, en eftir er að
uppfæra undirsíður sem m.a. halda utan um
fundargerðir stjórnarfunda og aðalfunda á tímabilinu
2018-2020. Þar til þeirri vinnu lýkur má finna gögnin
samkvæmt neðangreindum upplýsingum. Beðist er
velvirðingar á óþægindum sem þetta kann að valda.
FUNDARGERÐIR STJÓRNARFUNDA 2018-2021:
Frá: 20.3.2018 til 16.1.2019; bls. 91-122 í Ársskýrslu 2018/19:
https://tinyurl.com/arsskyrsla2019

Frá: 26.2.2019 til 3.2.2020; bls. 125-155 í Ársskýrslu 2019/20:

Stílfærð ljósmynd ES6JAN af fjarskiptaaðstöðu ÍRA í Skeljanesi.
Óneitanlega skemmtileg framsetning þar sem allar fjórar hliðar
rýmisins eru sýndar samtímis. Ljósmynd: ES6JAN.

https://tinyurl.com/arsskyrsla2020

Frá: 10.3.2020 til 2.3.2021; bls. 135-164 í Ársskýrslu 2020/21:

Í 1. tbl. CQ TF 2018, bls. 3, var sagt frá heimsókn
hans. Vefslóð á blaðið:

https://tinyurl.com/arsskyrsla2021

FUNDARGERÐIR AÐALFUNDA 2018-2020:
Aðalfundur ÍRA 2018; bls. 30-32 í 1. tbl. CQ TF
2018:

https://tinyurl.com/CQTF-1-2018

29. jan.– Ferð í Bláfjöll 29. janúar.
Georg Kulp, TF3GZ gerði góða
ferð í Bláfjöll 29. janúar.
Verkefnið var að hækka og snúa
loftneti
VHF
endurvarpans
TF3RPB, til að reyna að losna við
truflanir sem hafa komið inn á
stöðina, en mikið RF svið er á fjallinu og þegar ísing er mikil og þá Georg Kulp TF3GZ.
hefur borið á truflunum. Loftnetið

https://tinyurl.com/CQTF-1-2018

Aðalfundur ÍRA 2019; bls. 18-20 í 2. tbl. CQ TF
2019:
https://tinyurl.com/CQTF-2-2019

Aðalfundur ÍRA 2020; bls. 17-18 í 2. tbl. CQ TF
2020:
https://tinyurl.com/CQTF-2-2020

Aðalfundur ÍRA 2021; aðalfundargerð; er birt annars
staðar í þessu blaði, 2. tbl. CQ TF 2021.
2. feb. – Vísbending um virkni.
Teknar voru saman upplýsingar um TF kallmerki sem
fengu skráningu á þyrpingu á HF (e. cluster) vikuna
25.-31. janúar. Þetta var önnur samantektin, en sú
fyrri var gerð 3.-9. janúar 2021.
Alls voru 13 TF kallmerki skráð á þyrpingu
samanborið við 14 kallmerki áður. Flestar stöðvar
voru virkar á stafrænum mótunum (FT8, FT4), en
einnig á morsi (CW) og tali (SSB). Stöðvarnar voru
QRV á 12, 15, 17, 20, 40 og 80 metrum.
Kallmerki fá oftast skráningu á þyrpingu, þegar
erlendur leyfishafi hefur haft samband og eða heyrir í
viðkomandi TF kallmerki, auk þess sem hlustarar setja

Loftnetaskógurinn í Bláfjöllum er í 690 metra hæð yfir sjávarmáli. Loftnetið fyrir VHF endurvarpann TF3RPB er lengst til
hægri á myndinni. Það er frá Kathrein; tveir lóðréttir „folded“
tvípólar, fasaðir saman. Georg þurfti að berja ísinguna af netinu.
Sjá má ísinguna á hinum netunum á myndinni. Ljósmynd: Georg
Kulp TF3GZ.

CQ TF apríl 2021
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einnig inn skráningar. Þessa viku voru skilyrði ekkert
sérstök á HF (frekar en fyrri vikuna). Upplýsingarnar
eru fengnar á heimasíðunni http://www.dxsummit.fi/#/ Fleiri
sambærilegar síður eru í boði á netinu og sem skoða
má til samanburðar.

TF1AM – einmenningsflokkur , aðstoð, háafl.
TF3SG – einmenningsflokkur, háafl.
TF3Y – einmenningsflokkur, lágafl.
Niðurstöður verða birtar í ágústhefti CQ tímaritsins
2021.
https://www.cq160.com/logs_received_cw.htm

9. feb. – Skeljanes opnar á ný eftir 5 mánuði.
Eftirfarandi tilkynning var sett inn á heimasíðu ÍRA 9.
febrúar:
Með tilvísan til nýrrar reglugerðar heilbrigðisráðherra um takmörkun á samkomum
vegna farsóttar sem tók gildi 8. febrúar og
gildir til 3. mars n.k. og í ljósi þess að sóttvarnalæknir telur í lagi að ráðast í varfærnar
tilslakanir, hefur stjórn ÍRA ákveðið, að
félagsaðstaðan í Skeljanesi verði opnuð á ný
fimmtudaginn 11. febrúar.
Grímuskylda verður í húsnæðinu ásamt þeirri kvöð að
leitast verði við að halda 2 metra nálægðarmörkum.
Aðgangur að herbergi QSL stofu á 2. hæð verður takmarkaður við 1 félaga í einu, en fjarskiptaherbergi verður lokað. Ekki verður boðið upp á veitingar.
Félagsaðstaðan verður opin á venjulegum opnunartíma,
kl. 20-22.
Rúmir 5 mánuðir eru síðan félagaðstaðan var síðast
opin, þann 17. september (2020).
Verið verkomin í Skeljanes.
Stjórn ÍRA.

Jóhann Zoëga TF6JZ var QRV á HF vikuna 3.-9. janúar 2021
samkvæmt skráningu á þyrpingu. Meðfylgjandi mynd var tekin
þegar hann heimsótti félagsaðstöðuna í Skeljanesi 21. júní 2018.
Með Jóhanni á mynd eru (frá vinstri): Mathías Hagvaag TF3MH
og Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB. Ljósmynd: TF3JB.

Fyrst er skráð kallmerki, þá tegund(ir) útgeislunar
og band/bönd sem kallmerki fær skráningu á:
TF1OL CW/FT8
15, 17 og 20 metrar.
TF2CT
FT8
12 metrar.
TF2MSN SSB/FT8 17 og 30 metrar.
TF3JB
CW/FT8
17, 20 og 30 metrar.
TF3LB
FT4
20 metrar.
TF3MH FT8
30 metrar.
TF3PL
SSB
20 metrar.
TF3PPN FT8
15 metrar.
TF3T
SSB
80 metrar.
TF4M
CW
20 metrar.
TF5B
FT8
15, 17 og 30 metrar.
TF6JZ
SSB
20 metrar.
TF8KY SSB
40 metrar.
Kallmerki sem voru í fyrri samantekt en eru ekki með
að þessu sinni: TF1A, TF1AM, TF1EIN, TF3AO,
TF3IG og TF3VG. Til skoðunar er að taka reglulega
saman upplýsingar af þessu tagi.

11. feb. – CQ WPX RTTY keppnin 2021.
Innsetning var gerð á heimasíðu og FB síður 11.
febrúar til að minna á CQ WPX World Wide RTTY
keppnina 13.-14. febrúar. Um er að ræða 2 sólarhringa keppni þar sem markmiðið er að ná samböndum við eins margar aðrar stöðvar radíóamatöra um
heiminn með eins mörgum mismunandi forskeytum
og frekast er unnt á 3.5, 7, 14, 21 og 28 MHz. Keppnin
hefst á miðnætti á laugardag og lýkur á miðnætti á
sunnudag. Keppnisreglur: https://cqwpxrtty.com/rules.htm
11. feb. - 40 MHz.
Nýr radíóviti, S55ZMS, er virkur á 40.570 MHz (8
metrunum). Hann sendir út á morsi og PI4 stafrænni
mótun. Vitinn varð virkur 9. febrúar 2021. Sendiafl er
7W og loftnet er láréttur tvípóll. Loftnet er staðsett á

7. feb. - CQ WW DX CW keppnin á 160m
Innsetning var gerð
á heimasíðu og FB
síður 7. febrúar með
upplýsingum
um
þátttöku TF stöðva í
CQ WW DX morskeppninni á 160 metrum 29.-31. janúar. Að þessu
sinni voru íslensku stöðvarnar þrjár talsins og skiptust
á jafn marga keppnisflokka:

CQ TF apríl 2021

Myndin er af
loftnetsaðstöðu
keppnisstöðvarinnar S53M í
Slóveníu þar sem
S55ZMS er staðsettur. Ljósmynd:
RTV Club S53M.
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einum af loftnetsturnum keppnisstöðvarinnar S53M í
norðausturhluta Slóveníu.
Þetta er fjórði radíóvitinn á 8 metrum, sbr. grein
Guðmundar Sigurðssonar, TF3GZ um 40 MHz bandið sem birtist í 1. tbl. CQ TF 2021, bls. 41. Vefslóð:

koma með töluvert af radíódóti næsta fimmtudag.
Fjarskiptaherbergi félagsins var haft lokað og aðgangur að herbergi QSL stofunnar var takmarkaður
við 1 félaga í einu. Það fyrirkomulag gekk vel. Vel
heppnað opnunarkvöld og var ánægja með að félagsaðstaðan væri loks opin á ný. Alls mættu 11 félagar í
Skeljanes þetta ágæta febrúarkvöld.

https://tinyurl.com/CQTF-1-2021

11. feb. – Skeljanes opnað á ný.
Félagsaðstaða ÍRA í Skeljanesi var opnuð á ný fimmtudaginn 11. febrúar. Þá voru liðnir fimm mánuðir frá
því síðast var opið, þ.e. 17. september 2020.

16. feb. – Radíódót úr dánarbúi TF3GB.
Þór Þórisson, TF1GW hafði samband við stjórn
félagsins 16. febrúar og kvaðst vilja bjóða ÍRA radíódót úr dánarbúi Bjarna Sverrissonar, TF3GB (SK),
fyrir hönd fjölskyldunnar. Boðið var þegið með þökkum og kom Þór síðan við í Skeljanesi daginn eftir, 17.
febrúar, með dótið.

Skeljanesi 11. febrúar. Frá vinstri (við borð): Mathías Hagvaag
TF3MH, Valtýr Einarsson TF3VG, Wilhelm Sigurðsson TF3AWS,
Ólafur Örn Ólafsson TF1OL, Georg Kulp TF3GZ og Benedikt
Sveinsson TF3T. Bæði TF3MH og TF3AWS hafa fengið Covid-19
veiruna og voru því undanþegnir grímunotkun. Ljósmynd: TF3JB.
Þór Þórisson TF1GW kominn í Skeljanes með dótið sem bíður
þess að vera flutt inn í húsið. Ljósmynd: TF3JB.

Menn byrjuðu að mæta fljótlega upp úr kl. 20. Allir
virtu andlitsgrímuskyldu og við inngöngu í salinn
voru menn beðnir um að spritta hendur. Fjörugar
umræður byrjuðu fljótlega og stóðu látlaust fram
undir klukkan tíu. Og ekki skorti umræðuefni. Rætt
var m.a. um böndin, skilyrðin, tækin, loftnet, tæknina
og heimasmíðar. Fram kom að einn félagi hafði
fengið „direct“ QSL kort frá Úkraínu sama dag sem
var póststimplað 5. nóvember. Mikið var rætt um
mismunandi gerðir/tegundir HF, VHF og UHF loftneta, m.a. með tilliti til uppsetningar í fjölbýlishúsum.

Að stærstum hluta er um að ræða vel nothæfa hluti og
sumt er meira að segja nýtt í pakkningunum. Ennfremur
tilsniðin loftnet og loftnetsþráður. Bestu þakkir til
aðstandenda Bjarna heitins og til Þórs, TF1GW, fyrir að
hafa milligöngu um að koma dótinu til félagsins.

Dótið komið í hús. Það var síðan tekið upp úr kössunum og sett á
borðið sem sést á myndinni og aukaborð sem sett var fyrir framan
það sem rétt dugði. Radíódótið var síðan í boði til félaganna á
opnu húsi fimmtudagskvöldið 18. febrúar, sbr. umfjöllun aftar.
Ljósmynd: TF3JB.
Frá vinstri: Hans Konrad Kristjánsson TF3FG, Georg Kulp TF3GZ,
Mathías Hagvaag TF3MH, Valtýr Einarsson TF3VG og Wilhelm
Sigurðsson TF3AWS. Ljósmynd: TF3JB.

17. feb. – Vísbending um virkni á HF 10.-16. feb..
Teknar voru saman upplýsingar um TF kallmerki sem
fengu skráningu á þyrpingu (e. cluster) á HF

Hans Konrad Kristjánsson, TF3FG færði félaginu
nokkrar veglegar hankir af kóax kapli og ætlar að
CQ TF apríl 2021
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böndunum vikuna 10.-16. febrúar 2021. Tvær fyrri
samantektir voru gerðar 3.-9. og 25.-31. janúar s.l.
Alls voru 18 TF kallmerki skráð á þyrpingu nú
samanborið við 13 síðast. Flestar stöðvar voru virkar
á stafrænum mótunum (FT8, FT4), en einnig á tali
(SSB), morsi (CW) og fjarvélritun (RTTY).
Stöðvarnar voru QRV á 15, 17, 20, 30, 40 og 80
metrum.
Kallmerki fær skráningu á þyrpingu þegar erlendur
leyfishafi hefur haft samband og eða heyrir í viðkomandi TF kallmerki, auk þess sem hlustarar setja
stundum inn skráningar. Upplýsingarnar eru fengnar
á http://www.dxsummit.fi/#/ Fleiri sambærilegar síður eru í
boði á netinu til samanburðar.
Fyrst er skráð kallmerki, þá tegund/-ir útgeislunar
og band/bönd sem kallmerki fær skráningu á:
TF1AM RTTY
á 20, 40 og 80 metrum.
TF1EIN SSB/FT8 á 15, 40 og 80 metrum.
TF1OL FT8
á 30 metrum.
TF2CT FT8
á 80 metrum.
TF2MSN SSB/FT8 á 17, 20 og 30 metrum.
TF3AO RTTY
á 20 metrum.
TF3CW/P CW
á 20 metrum.
TF3JB
FT8
á 17 og 20 metrum.
TF3MH FT8
á 17 og 30 metrum.
TF3PPN RTTY
á 15 og 20 metrum.
TF3SG CW
á 80 metrum.
TF3T
SSB
á 80 metrum.
TF3VS FT8
á 30 metrum.
TF3XO SSB
á 20 metrum.
TF5B
FT8
á 15, 17 og 40 metrum.
TF8KY SSB
á 20 og 40 metrum.
TF8KY/P SSB
á 40 metrum.
TF8YY SSB
á 20 metrum.
Kallmerki sem voru í fyrri tveimur samantektum en
eru ekki með að þessu sinni: TF1A, TF3IG, TF3LB,
TF3PL, TF3VG, TF4M og TF6JZ. Til skoðunar er að
taka reglulega saman upplýsingar af þessu tagi.

17. feb. - ARRL International DX CW keppnin
2021.
Innsetning var gerð á
heimasíðu og FB síður 17.
febrúar til að minna á
ARRL International DX
keppnina á morsi (CW)
20.-21. febrúar. Þetta er
tveggja sólarhringa keppni á 160, 80, 40, 20, 15 og 10
metrunum.
Markmiðið er að hafa eins mörg QSO og mögulegt
er á þessum tíma við aðrar amatörstöðvar í Bandaríkjunum og Kanada. Mest er hægt að hafa 63 margfaldara á einu bandi.
Hvert ríki í Bandaríkjunum og hvert fylki í Kanada
telja. Öll ríki í Bandaríkjunum gilda þannig sem margfaldarar nema KH6 og KL7 en “District of Columbia,
DC” kemur inn sem margfaldari í keppninni.

Jakob Geir Kolbeinsson TF3XO var QRV á HF vikuna 10.-16.
febrúar 2021 samkvæmt skráningu á þyrpingu. Myndin sýnir
glæsilega fjarskiptaaðstöðu hans í Reykjavík. Ljósmynd: TF3XO.

Skeljanesi 18. febrúar. Radíódót úr dánarbúi TF3GB sem TF1GW
færði félaginu daginn áður var í boði til félagsmanna um kvöldið .
Ljósmynd: TF3JB.
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• 48 ríki Bandaríkjanna (e. contiguous states) og „District of Columbia (DC)“.
• 14 fylki Kanada: VO1, VO2, NB, NS, PEI (VY2),
VE2, VE3, VE4, VE5, VE6, VE7, VE8 (NWT), VY1
(YUK), VY0.

Keppnisreglur: http://www.arrl.org/arrl-dx
18. feb. – Fimmtudagur í Skeljanesi.
Félagsaðstaða ÍRA var opin 18. febrúar. Þetta var
önnur opnunin eftir samfellda 5 mánaða lokun vegna
Covid-19; en fyrsta opnun var 11. febrúar.
Allir með andlitsgrímur og allir sprittuðu hendur
við inngang í húsnæðið. Þór Þórisson, TF1GW, hafði
komið færandi hendi með radíódót úr dánarbúi
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var áfram lokað og aðgangur að herbergi QSL stofunnar var takmarkaður við 1 félaga í einu. Allir voru
sáttir við það fyrirkomulag. Vel heppnað opnunarkvöld og almenn ánægja með að félagsaðstaðan væri
aftur opin. Alls mættu 12 félagar í Skeljanes þetta
ágæta febrúarkvöld í vesturbænum í Reykjavík.
18. feb. – Gert við rafmagn í Skeljanesi.
Loftlýsing í ganginum inn í Skeljanes [niðri]
slokknaði í byrjun febrúarmánaðar. Félagsmaður
okkar, Heimir Konráðsson, TF1EIN, sem einnig er

Skeljanesi 18. febrúar. Frá vinstri: Sigmundur Karlsson TF3VE,
Wilhelm Sigurðsson TF3AWS, Benedikt Sveinsson TF3T, Georg
Kulp TF3GZ og Mathías Hagvaag TF3MH. Ljósmynd: TF3JB.

TF3GB (daginn áður) sem var til boða fyrir viðstadda
samkvæmt forsendunni: „fyrstur kemur…fyrstur
fær“. Hver félagi mátti hafa með sér þrjá hluti úr húsi
og margt nytsamlegt var í boði.

Fremst á mynd til vinstri og til hægri: Hans Konrad Kristjánsson
TF3FG og Sigmundur Karlsson TF3VE.Fjær: Mathías Hagvaag
TF3MH, Jón Svavarsson TF3JON og Wilhelm Sigurðsson
TF3AWS. Ljósmynd: TF3JB.

Heimir TF1EIN skoðar greinatöflu á 2. hæð í Skeljanesi.
Oddur Helgason hjá Ættfræðiþjónustunni ORG s.f., fylgdist
með af áhuga og sagðist fullviss um að Heimir gæti gert við
bilunina. Mynd: TF3JB.

Að vanda voru fjörugar umræður, m.a. um loftnet;
ýmsar lausnir við uppsetningu vírneta, eins- og margbanda. Töluvert rætt um aflmagnara. Einnig rætt um
aflgjafa, m.a. um veikleika „switch mode“ aflgjafa
samanborið við „linear“. Síðan fylgdu vangaveltur
um VHF og UHF böndin, m.a. að það mætti vera
meiri virkni á 2 metrum. Fjarskiptaherbergi félagsins

löggiltur rafverktaki, sá að ekki varð unað við
ljósleysið í skammdeginu og mætti á staðinn til góðra
verka. Og, á skömmum tíma, komst lýsingin aftur í
lag fyrir opnunarkvöld félagsaðstöðunnar að kvöldi
sama dags, 18. febrúar. Þakkir til Heimis fyrir vel
unnið verk.

Frá vinstri: Mathías Hagvaag TF3MH, Jón Björnsson TF3PW,
Garðar V. Sveinsson TF8YY, Sigmundur Karlsson TF3VE og
Wilhelm Sigurðsson TF3AWS. Ljósmynd: TF3JB.

Loftlamparnir voru skoðaðir gaumgæfilega ásamt öllu öðru sem
tengt var inn á viðkomandi grein í rafmagnstöflunni. Mynd: TF3JB.
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19. feb. – Fundarboð aðalfundar ÍRA 2021.
Eftirfarandi tilkynning var sett inn á heimasíðu
félagsins og FB síður 19. febrúar:

býr yfir rúmgóðum fundarsölum í safnaðarheimili
sínu. Erindi félagsins var vel tekið og fékkst góður
salur fyrir aðalfund 2021.

AÐALFUNDUR ÍRA 2021 –
AÐALFUNDARBOÐ

21. feb. – CQ WPX RTTY keppnin 2021.
Innsetning var gerð
á heimasíðu og FB
síður 21. febrúar
með upplýsingum
um TF stöðvar sem
höfðu sent keppnisgögn inn vegna þátttöku í CQ
WXP RTTY keppninni 13.-14. febrúar.
Þetta er tveggja sólarhringa keppni og markmiðið er
að ná samböndum við eins margar aðrar stöðvar
radíóamatöra um heiminn með eins mörgum mismunandi forskeytum og frekast er unnt á 3.5, 7, 14, 21
og 28 MHz.
Keppnisdagbækur voru sendar inn fyrir fimm TF
kallmerki: TF1AM, TF2MSN, TF3DC og TF3VE,
samkvæmt eftirfarandi:
TF1AM einmenningsflokkur háafl.
TF2MSN einstaklingsflokkur
lágafl.
TF3AO einstaklingsflokkur
háafl.
TF3VE einstaklingsflokkur
lágafl.
TF3DC samanburðardagbók (e. check-log).
Niðurstöður verða birtar í júlíhefti CQ tímaritsins.

Ágæti félagsmaður!
Með tilvísan til 17. gr. félagslaga, er hér með
boðað til aðalfundar ÍRA laugardaginn 13. mars
2021.
Fundurinn verður haldinn í safnaðarheimili
Neskirkju við Hagatorg í Reykjavík og hefst
stundvíslega kl. 13:00.
Dagskrá er samkvæmt 19. gr. félagslaga.
Reykjavík 19. febrúar 2021,
fyrir hönd stjórnar ÍRA,
Jónas Bjarnason, TF3JB, formaður.
Þess má geta, að stjórn ÍRA hafði fengið vilyrði fyrir
fundarsal hjá Radisson Hótel Sögu fyrir aðalfund
2021 þegar um haustið 2020. Með hliðsjón af því var
stefnt að fundardegi fyrir aðalfund þann 20. febrúar
eins og m.a. var kynnt í 4. tbl. CQ TF 2020.
Á stjórnarfundi í félaginu 5. janúar 2021 var m.a.
fjallað um undirbúning aðalfundar. Með hliðsjón af
því að vafi lék á um hvort auglýstur fundarstaður
(Hótel Saga) yrði opnaður 28. febrúar n.k. eins og til
stóð, samþykkti stjórn ÍRA að breyta áður samþykktri
dagsetningu (20. febrúar 2021) í 13. mars 2021 (sem
rúmast innan heimildar í lögum). Breyting á
dagsetningu var gerð í þeirri von að opnun hótelsins
muni ganga eftir, jafnvel þótt einhver dráttur yrði á
enda eftir miklu að sækjast fyrir félagssjóð því félagið
hefur notið aðgangs að fundarsölum hótelsins fyrir
aðalfundi áranna 2019 og 2020 án greiðslu.
Þegar kom að því að auglýsa aðalfundinn varð hins
vegar ljóst, að hótelið mundi ekki opna á ný. Því var
leitað til forráðamanna Neskirkju við Hagatorg, sem

https://cqwpxrtty.com/logs_received.htm

23. feb. – ÍRA QSL stofa; nýr skiladagur.

Mathías Hagvaag TF3MH
QSL stjóri ÍRA að störfum
við uppfærslu/endurmerkingu hólfa QSL stofunnar
á 2. hæð í félagsaðstöðunni í Skeljanesi. Um áramótin 2020/21 voru alls
149 félagsmenn með
merkt hólf hjá QSL stofu
félagsins.
Ljósmynd: TF3JB.

Eftirfarandi tilkynning til félagsmanna var færð inn á
heimasíðu og FB síður 23. febrúar:
Fjölmargir félagsmenn hafa óskað eftir meiri tíma til
að ganga frá QSL kortum. Í ljósi þess verður síðasti
skiladagur vegna áramótaútsendingar fimmtudagurinn 11. mars 2021.
Þau kort sem berast í QSL kassann í Skeljanesi
það kvöld verða örugg með að komast í flokkun og
til útsendingar fyrir páska. Þá verða öll kort sem
borist hafa til QSL stofunnar (þ.á.m. til smærri

Neskirkja og safnaðarheimili kirkjunnar er við Hagatorg í
Reykjavík. Ljósmynd: Neskirkja.
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staða) póstlögð til kortastofa systurfélaganna.
Gjaldskrá er óbreytt, 10 krónur á kort, sama verð
hvert sem er í heiminum.
Fyrirvari er gerður ef aðgerðir stjórnvalda vegna
Covid-19 hamla því að þessi áætlun gangi eftir.
Mathías Hagvaag, TF3MH,
QSL stjóri ÍRA.

Skeljanesi þetta ágæta fimmtudagskvöld í mildu
rigningarveðri í vesturbænum í Reykjavík.

Þakkir til Vilhjálms Í. Sigurjónssonar, TF3VS fyrir
innsetningu á uppfærðri skilagrein QSL stofunnar til
útprentunar.
Vefslóð: https://tinyurl.com/QSL-skilagrein
Skeljanesi 25. febrúar. Ólafur Örn Ólafsson TF1OL tók þátt í
öllum þremur viðburðum ÍRA á árinu 2020. Hann náði framúrskarandi góðum árangri og varð í 1. sæti í TF útileikunum. Í
verðlaun var ágrafinn veggplatti og sértakt viðurkenningarskjal
fyrir árangurinn. Þá varð Ólafur í 2. sæti í VHF/UHF leikum
félagsins. Í verðlaun var vandaður verðlaunagripur. Hann hlaut
að auki sérstakar viðurkenningar félagsins fyrir bestu ljósmyndina í leikunum og fyrir skemmtilegustu færsluna á Facebook.

24. feb. – CQ World-Wide SSB 160m keppnin 2021.
Innsetning var gerð á
heimasíðu og FB síður
21. febrúar til að
minna á CQ WW 160
metra keppnina á SSB
26.-28.
febrúar.
Markmiðið er að ná eins mörgum samböndum og
unnt er á 160 metrum SSB við aðrar stöðvar radíóamatöra um allan heim á keppnistímanum.
QSO punktar: QSO við TF stöðvar 2 punktar; innan
Evrópu 5 punktar; utan Evrópu 10 punktar og við
/MM stöðvar 5 punktar.
Margfaldarar:
• Einingar á DXCC lista.
• Lönd á WAE lista: GM (Hjaltlandseyjar), IG9/IH9
(Lampedusa og Pantelleria eyjar), IT, JW (Bjarnareyjar), TA1 (Evrópuhluti Tyrklands) og 4U1VIC.
• 48 ríki Bandaríkjanna (e. contiguous states) og
„District of Columbia (DC)“.
• 14 fylki Kanada: VO1, VO2, NB, NS, PEI (VY2),
VE2, VE3, VE4, VE5, VE6, VE7, VE8 (NWT), VY1
(YUK), VY0.

Frá vinstri: Einar Kjartansson TF3EK (heldur á viðurkenningarskjali fyrir 2. sætið í TF útileikunum 2020), Mathías Hagvaag
TF3MH, Baldvin Þórarinsson TF3-033, Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A (standand), Ólafur B. Ólafsson TF3ML, Ólafur Örn
Ólafsson TF1OL og Wilhelm Sigurðsson TF3AWS (með bak í
myndavél). Á myndinni er Óli (TF3ML) að skoða VHF magnara
sem Ari (TF1A) hafði með sér í Skeljanes til að sýna félögunum.

Leyfilegt tíðnisvið í keppninni á IARU Svæði 1
(okkar svæði) er 1810-2000 kHz.
Keppnisreglur: https://www.cq160.com/
25. feb. – Góð mæting í Skeljanes 25. febrúar.
Það var góð mæting og létt yfir mannskapnum
fimmtudagskvöldið 25. febrúar í Skeljanesi. Umræður voru í hverju horni og áhugamálið í brennidepli. Mikið var rætt um loftnet, viðhald þeirra og
uppsetningu, enda vortilfinning eftir léttan vetur og
milt veður hingað til.
Margir voru að skila af sér kortum eða sækja innkomin kort og voru að hitta mann og annan, auk þess
sem verðlaun og viðurkenningar ÍRA vegna viðburða
á vegum félagsins á árinu 2020 voru til afhendingar.
Alls mættu 19 félagar og 1 gestur í félagsaðstöðuna í
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Frá vinstri: Mathías Hagvaag TF3MH (bak í myndavél), Baldvin
Þórarinsson TF3-033, Ólafur B. Ólafsson TF3ML, Ólafur Örn
Ólafsson TF1OL, Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A, Wilhelm Sigurðsson TF3AWS, Einar Kjartansson TF3EK, Vilhjálmur Ívar
Sigurjónsson TF3VS og Georg Kulp TF3GZ.
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25. feb. – Radíódót frá TF3FG.
Hans Konrad Kristjánsson hafði samband og sagðist
vilja gefa félaginu ýmiskonar radíódót sem mætti
hugsa sér að félagsmenn vildu nota, t.d. við smíðar. Í
ljós kom að alls var um að ræða 18 tæki, auk smærri
pappakassa með margskonar dóti.

4. mars – Ágæt mæting og góður gestur í
Skeljanesi.
Það var ágæt mæting og létt yfir mannskapnum í
félagsaðstöðunni í Skeljanesi fimmtudaginn 4. mars.

Skeljanesi 4. mars. Frá vinstri: Mathías Hagvaag TF3MH, Georg
Kulp TF3GZ, Ólafur Örn Ólafsson TF1OL og Garðar Valberg
Sveinsson TF8YY. Ljósmynd: Wilhelm Siguðrsson TF3AWS.

Skeljanesi 25. febrúar. Hans Konrad Kristjánsson TF3FG virðir
fyrir sér dótið eftir að búið var að bera það inn. Ljósmynd:TF3JB.

Daggeir Pálsson, TF7DHP, félagsmaður okkar frá
Akureyri var sérstakur gestur þetta fimmtudagskvöld.
Þá kom Hans Konrad Kristjánsson, TF3FG færandi
hendi með enn meira radíódót, auk þess sem menn
sóttu og komu með kort til útsendingar til QSL
stofunnar.

Stærri tækin eru bæði stýribúnaður margskonar,
mælitæki (HP), tölvubúnaður, þ.á.m. þrír stórir borðtölvukassar. Konni benti t.d. á, að aflgjafarnir og
margt fleira væri nýtanlegt úr þeim, s.s. harðir diskar.
Bestu þakkir til Hans Konrads, TF3FG fyrir hugulsemina.
2. mars – ARRL International DX SSB keppnin 2021.
Innsetning var gerð á heimasíðu og FB síður 2. mars til
að minna á ARRL International DX keppnina á SSB
6.-7. mars. Þetta er tveggja
sólarhringa keppni á 160, 80,
40, 20, 15 og 10 metrunum.
Markmiðið er að hafa eins mörg QSO og mögulegt
er á þessum tíma við aðrar amatörstöðvar í
Bandaríkjunum og Kanada. Mest er hægt að hafa 63
margfaldara á einu bandi.
Bandarískar og kanadískar stöðvar gefa upp skilaboðin: RS og skammstöfun fyrir ríki/fylki. Aðrar
stöðvar (þ.á.m. frá TF) gefa upp RS og afl sendis.
Hvert ríki í Bandaríkjunum og hvert fylki í Kanada
telja. Öll ríki í Bandaríkjunum gilda þannig sem
margfaldarar nema KH6 og KL7 en “District of
Columbia, DC” kemur inn sem margfaldari í
keppninni.

Frá vinstri: Benedikt Sveinsson TF1T, Daggeir Pálsson TF7DHP,
Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A, Erling Guðnason TF3E og
Ólafur Örn Ólafsson TF1OL. Ljósmynd: Georg Kulp TF3GZ.

Mikið var rætt um loftnet og skilyrðin almennt og
sérstaklega í ljósi truflana vegna segulstorma að
undanförnu, VHF endurvarpa, mismunandi gæði
fæðilína, tæknina og heimasmíðar.

• 48 ríki Bandaríkjanna (e. contiguous states) og
„District of Columbia (DC)“.
• 14 fylki Kanada: VO1, VO2, NB, NS, PEI (VY2),
VE2, VE3, VE4, VE5, VE6, VE7, VE8 (NWT), VY1
(YUK), VY0.

Hans Konrad Kristjánsson TF3FG færði félaginu meira radíódót
þann 4. mars. Ljósmynd: Wilhelm Sigurðsson TF3AWS.

Keppnisreglur: http://www.arrl.org/arrl-dx
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Alls mættu 14 félagar og 1 gestur í Skeljanes þetta
ágæta fimmtudagskvöld í mildu veðri í vesturbænum
í Reykjavík.

Mathías Hagvaag, TF3MH, QSL stjóri félagsins,
sagðist vilja árétta að kort félagsmanna væru send
erlendis, jafnt og þétt allt árið. Í áramótahreinsun væri
hins vegar „hreinsað út“, þ.e. öll kort væru póstlögð
til landa þar sem ekki hefði náðst nægur kortafjöldi til
vegna lágmarksvigtar.
Alls mættu 12 félagar í Skeljanes þetta ágæta
fimmtudagskvöld í frostléttu veðri í vesturbænum í
Reykjavík.

11. mars – Ágæt mæting í Skeljanesi 11. mars.
Ágæt mæting var og létt yfir mönnum í
félagsaðstöðunni í Skeljanesi fimmtudaginn 11. mars.
Menn færðu kort í hús, en seinkuð áramótahreinsun
hjá QSL stofu félagsins vegna Covid-19 faraldursins
gerði það að verkum, að frestur hafði verið
framlengdur til 11. mars.

13. mars – Aðalfundur ÍRA 2021.
Aðalfundur ÍRA 2021 var haldinn 13. mars í fundarsal safnaðarheimilis Neskirkju við Hagatorg í Reykjavík og mættu 26 félagar. Á fundinum fóru fram venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt félagslögum.
Embættismenn fundarins voru kjörnir þeir Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF3VS, fundarstjóri og Sæmundur
E. Þorsteinsson TF3UA, fundarritari. Alls sóttu 25
félagar fundinn, þar af veitti gjaldkeri viðtöku árgjalda
tveggja félaga við upphaf fundar. Fundur var settur kl.
13:00 og slitið kl. 14:00.
Eftirtaldir skipa stjórn félagsins fyrir starfstímabilið
2021-2022:
Jónas Bjarnason, TF3JB, formaður (endurkjörinn).
Guðmundur Sigurðsson, TF3GS (kjörinn til 2 ára).
Jón Björnsson, TF3PW (kjörinn til 2 ára).
Óskar Sverrisson, TF3DC (er á seinna ári).
Georg Kulp, TF3GZ (er á seinna ári).
Sæmundur Þorsteinsson, TF3UA varam. (endurkj.).
Heimir Konráðsson, TF1EIN varam. (endurkj.).
Skoðunarmenn reikninga voru endurkjörnir þeir
Haukur Konráðsson TF3HK og Yngvi Harðarson
TF3Y og til vara, Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF3VS.
Félagsgjald var samþykkt óbreytt fyrir 2021-2022,
6.500 krónur. Fram kom á fundinum, að námskeið
ÍRA til amatörleyfis hefst síðar í mánuðinum.

Skeljanesi 11. mars. Frá vinstri: Mathías Hagvaag TF3MH, Hans
Konrad Kristjánsson TF3FG, Óskar Sverrisson TF3DC, Garðar
Valberg Sveinsson TF8YY, Sigmundur Karlsson TF3VE og Jón
Björnsson TF3PW. Ljósmynd: Georg Kulp TF3GZ.
Alltaf er
áhugi á
radíódóti. Jón
Björnsson
TF3PW og
Haukur
Konráðsson
TF3HK.
Ljósmynd:
Óskar
Sverrisson
TF3DC.

Frá aðalfundi ÍRA 2021. Hluti fundarmanna á aðalfundinum 13. mars sem haldinn var í safnaðarheimili Neskirkju. Ljósmynd: TF3JB.
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Svipmyndir frá aðalfundi ÍRA 2021.
Ljósmyndir: Kristján Benediktsson TF3KB og Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB.

Séð yfir hluta af fundarsal. TF3JB í pontu.

Séð yfir hluta af fundarsal. TF3KB í pontu.

Vilhjálmur
TF3DX.
Yngvi TF3Y, Sæmundur TF3UA og Kristinn TF3KX.

Vilhjálmur TF3VS, Heimir TF1EIN og Georg TF3GZ
Anna TF3VB og
Hinrik TF3VH.

Elín TF2EQ.

CQ TF apríl 2021
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ríkir skilningur á meðal þáttakenda á þessari
ákvörðun.

17. mars – Námskeið ÍRA til amatörprófs.
Auglýst var eftir þátttöku á námskeiði ÍRA til amatörprófs á heimasíðu og FB síðum 17. mars. Námskeiðslýsing: „Námskeiðið verður haldið frá 22. mars til 12.
maí n.k. og lýkur með prófi Póst- og fjarskiptastofnunar til amatörleyfis laugardaginn 15. maí. Kennsla
fer fram mánudaga, þriðjudaga og miðvikudaga kl.
18:30-21:30“.

18. mars – Kaffiveitingar.
Félagsaðstaðan í Skeljanesi var opin fimmtudagskvöldið 18. mars og var það 6. opnunin frá „enduropnun“ þann 11. febrúar, en þar á undan hafði aðstaðan verið lokuð í fimm mánuði.
Nýjung þetta fimmtudagskvöld var að kaffiveitingar voru aftur í boði sem félagarnir kunnu vel að meta.
Alls mættu 11 félagar í Skeljanes í mildu vorveðri í
vesturbænum.

Mynd frá setningu námskeiðs ÍRA til amatörprófs 22. mars í
félagsaðstöðunni í Skeljanesi. Ljósmynd: TF3JB.

Alls skráðu sig 20 manns á námskeiðið, sem var sett
í félagsaðstöðunni í Skeljanesi mánudaginn 22. mars.
Jón Björnsson, TF3PW, umsjónarmaður námskeiða
ÍRA bauð viðstadda velkomna og veitti greinargóðar
upplýsingar um námsefni og fyrirkomulag. Þeir
Hörður Mar Tómasson, TF3HM (sem annaðist
kennslu fyrsta námskeiðskvöldið) og Jónas Bjarnason, TF3JB, formaður ÍRA, voru viðstaddir. 16 þátttakendur voru mættir af 20 sem voru skráðir og hófst
námskeiðið í beinu framhaldi sama kvöld.

Leiðbeiningar voru límdar upp á vegg um að spritta hendur fyrir
og eftir að menn höfðu fengið sér kaffi úr brúsunum. Kökur og kex
og sælgæti var boðið í sérpökkuðum umbúðum. Ljósmynd:
Wilhelm Sigurðsson TF3AWS.

24. mars – Lokað í Skeljanesi 25. mars.
Eftirfarandi innsetning var gerð á heimasíðu og FB
síður 24. mars:
Stjórn ÍRA hefur ákveðið að félagsaðstaðan í
Skeljanesi verði lokuð fimmtudaginn 25. mars.
Ákvörðunin var tekin í ljósi minnisblaðs sóttvarnalæknis varðandi um tillögur að hertum opinberum sóttvarnaaðgerðum vegna COVID-19 til
heilbrigðisráðherra, sem mun setja reglugerð sem
tekur gildi frá og með 25. mars um hertar aðgerðir
þar sem almennar fjöldatakmarkanir miðast m.a.
við mest 10 manns og nándarregla miðast við 2
metra.
Í ljósi þessa, hefur stjórn ÍRA ákveðið að félagsaðstaðan í Skeljanesi verði lokuð frá og með
morgundeginum, 25. mars þar til stjórnvöld heimila tilslakanir á ný.
Námskeiði félagsins til amatörprófs er frestað frá
sama tíma.
Það er von okkar að þessari ákvörðun fylgi ríkur
skilningur.
Stjórn ÍRA.

Frá setningu námskeiðs ÍRA til amatörprófs 22. mars. Ánægjulegt
var að sjá unga konu í hópi þátttakenda. Ljósmynd: TF3JB.

Kennsla fór vel af stað, en í ljósi reglugerðar heilbrigðisráðherra um hertar opinberar sóttvarnaaðgerðir vegna Covid-19 sem tók gildi frá og með 25. mars,
þar sem almennar fjöldatakmarkanir miðast m.a. við
mest 10 manns og nándarregla miðast við 2 m. þurfti
að fresta námskeiðinu eftir aðeins þrjá daga (22., 23.
og 24. mars). Að sögn Jóns Björnssonar, TF3PW,
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26. mars – Ham Radio sýningunni 2021 aflýst.
Tilkynning barst til
félagsins þann 26.
mars þess efnis, að
Ham Radio sýningunni í Friedrichshafen í Þýskalandi, sem
fyrirhugað var að halda 25.-27. júní n.k., hafi verði
aflýst vegna Covid-19 faraldursins. Dagsetning fyrir
sýninguna á næsta ári, 2022, er 24.-25. júní.
Á hverju ári eru haldnar fjölmargar ráðstefnur og
sýningar fyrir radíóamatöra um allan heim. Þrjár eru
stærstar: Ham Radio í Friedrichshafen í Þýskalandi,
Dayton Hamvention í Ohio í Bandaríkjunum og
Tokyo Ham Fair í samnefndri höfuðborg Japans.
Dayton sýningunni 2021 sem fyrirhugað var að halda
21.-23. maí n.k., var aflýst 11. janúar s.l., einnig
vegna Covid-19 faraldursins. https://tinyurl.com/HRF2022

30. mars – Páskaleikar ÍRA nálgast.
Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY, umsjónarmaður páskaleika félagsins setti
eftirfarandi tilkynningu inn á heimasíðu og FB síður 30.
mars:

Kæru félagar!
Nú er komið að því sem allir hafa verið að bíða
eftir. Það eru að koma páskar. Það þýðir bara
eitt…PÁSKALEIKAR. Þetta verður hrikalega
gaman. Allir upp með græjurnar, upp á heiðar, fjöll
og út í eyjar…eða bara láta fara vel um sig heima í
„sjakknum“. Frábært tækifæri til að prófa nýja dótið, eða gamla dótið. Það besta er, það þarf ekki að
vera með rándýrar græjur. Einföld handstöð frá
Kína er allt sem þarf til að vera með. Það þarf
ekkert endilega að vera „all-in“ alla helgina. Endilega hoppa inn á tíðnirnar þegar tími gefst. Það
getur bara verið gaman.
NÝJUNG!
Getum notað endurvarpa!
Endurvarpar koma sem sér band í leikinn. Þetta á
eftir að auka möguleika handstöðva, örva notkun
endurvarpa og við lærum betur á útbreiðslu þeirra.
Gerum þetta með stæl, sýnum á FB hvað við erum
virkir amatörar. Allir “grobbpóstar” kærkomnir.
Eins og venjulega verður “on-line” leikjavefur
þar sem þátttakendur skrá sig til leiks. Hægt verður
að skrá sig inn í leikinn allan tímann þar til leikurinn endar. Slóðin á leikjavefinn er:
http://leikar.ira.is/paskar2021
Endilega kíkið á vefinn, lesið leiðbeiningar og
skráið ykkur til leiks. Þetta er auðveldara en menn
gætu haldið. ATH ATH ATH! Breyttur tími. Blásið
verður til leiks kl. 18 föstudag 2. apríl og leikurinn
stendur til kl. 18 sunnudag 4. apríl. 73 de TF8KY.

29. mars – Áhugaverð vísbending.
Club Log er gagnagrunnur fyrir radíóamatöra þar sem
leyfishöfum býðst m.a. að hlaða upp afritum af fjarskiptadagbókum sínum.
Michael, G7VJR hjá Club Log, tók nýlega saman
upplýsingar úr innsendum dagbókum um skiptingu
sambanda eftir mótun á HF tíðnum, á árinu 2020.
Meðfylgjandi kökurit EI7GL gefur vísbendingu um
skiptinguna á milli mótunartegunda á árinu 2020.
Samkvæmt því var samskiptaaðferðin FT8 undir
MFSK mótun algengust (51,4%) þá mors (22,6%) og
loks tal (15,1%). Aðrar samskiptaaðferðir voru
samtals með 10,1%.

1. apríl – Páskakveðjur frá ÍRA.
Innsetning var gerð á heimasíðu og FB síður á
skírdag, 1. apríl:

Upplýsingarnar veita ákveðna vísbendingu um
skiptingu eftir tegundum mótunar, en til grundvallar
eru innfærð sambönd úr fjarskiptadagbókum fyrir
83.842 kallmerki á árinu 2020.
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Stjórn ÍRA óskar félagsmönnum gleðilegrar
páskahátíðar.
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stundir í faðmi fjölskyldunnar við þær óvenjulegu
aðstæður sem nú ríkja í samfélaginu.
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janúar (2022) og hlakka ég til áframhaldandi
samvinnu við ykkur.
Næsta tölublað CQ TF, 2. hefti 2021 kemur út
sunnudaginn 25. apríl n.k. og er allt efni um áhugamálið vel þegið í blaðið, s.s. frásagnir, ljósmyndir, eða
jafnvel aðeins punktar og ábendingar um efni sem
vinna má úr. Skilafrestur er til 14. apríl n.k.
Netfang ritstjóra: tf3sb@ox.is Páskakveðjur og 73,
TF3SB, ritstjóri CQ TF.
Athygli er vakin á páskaleikum félagsins sem
hefjast föstudag kl. 18 og lýkur á sama tíma á
sunnudag.
Hægt er að skrá sig allan tímann sem leikarnir
standa yfir. Vefslóð: http://leikar.ira.is/paskar2021/
1. apríl – Páskaleikar 2021, fjarskiptadagbók.
Innsetning var gerð á heimasíðu og FB síður 1. apríl
með þá félaga í huga, sem ekki færa sambönd í
páskaleikunum beint inn í gagnagrunn leikanna og
nota fyrirframprentuð dagbókareyðublöð.
Meðfylgjandi er mynd af dagbókareyðublaði fyrir
félagsstöðina TF3IRA. Eyðublaðið var sett upp í
Word forriti en allt eins má nota Excel, aðra
töflureikna eða önnur ritvinnsluforrit. Eyðublaðið var
kynnt til upplýsingar fyrir þá sem vantaði fyrirmynd.

Mynd af þremur síðustu tölublöðum CQ TF. Frá vinstri: 1. tbl.
2021 (kom út 27. janúar 2021); 4. tbl. 2020 (frá september 2020)
og 3. tbl. 2020 (frá júní 2020). Hvert tölublað var yfir 50
blaðsíður að stærð. Ljósmynd: TF3JB.

4. apríl – Mors á borð UNESCO.
Kristján Benediktsson, TF3KB, var fulltrúi ÍRA á
fjarfundarráðstefnu IARU Svæðis 1 vikuna 11.-16.
október 2020. Um var að ræða fyrri hluta
ráðstefnunnar en síðari hlutinn verður haldinn í Novi
Sad í Serbíu í október á þessu ári (2021).
Meðal þess sem samþykkt var á ráðstefnunni var að
að halda áfram [innan svæðis 1] viðleitni til að reyna
að fá mors viðurkennt sem alþjóðlegan menningararf.
Sú vinna fer fram innan IARU Svæðis 1 í afmarkaðri
undirnefnd í vinnuhópi C4-HF. Kristján Benediktsson, TF3KB, IARU/ NRAU tengiliður ÍRA fylgist
með því starfi.

QSO í Páskaleikunum 2021 frá TF3IRA verða færð inn á
dagbókareyðublöð og síðan slegin inn í gagnagrunn leikanna á
netinu. Það hefur sýnt sig undanfarin ár að mjög er til þæginda að
hafa QSO númer og reitanúmerið forprentuð.

2. apríl – Ritstjóri kallar eftir efni.
Sigurbjörn Þór Bjarnason,
TF3SB, ritstjóri CQ TF gerði
eftirfarandi innsetningu á
heimasíðu og FB síður 2. apríl.
Við upphaf nýs starfsárs
(mars 2021 til mars 2022) vil ég
byrja á að þakka félagsmönnum
fyrir allt það frábæra efni sem
sent var inn á síðasta tímabili.
Líkt og á síðasta starfsári eru 4
tölublöð framundan, þ.e. í apríl, júlí, október og
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Á myndinni er
skjáskot af vefsíðu
undirnefndar innan
vinnuhóps C4-HF á
heimasíðu IRAU
Svæðis 1.

Greinargóð skýrsla Kristjáns frá fundinum var birt í
1. tölublaði CQ TF 2021.
Vefslóð: https://tinyurl.com/CQTF-1-2021
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Þakkir til Hrafnkels Sigurðssonar, TF8KY,
umsjónarmanns Páskaleikanna fyrir vel heppnaðan
viðburð, frábæran gagnagrunn og framúrskarandi
gott utanumhald.

5. apríl – CQ WW WPX SSB keppnin 2021.
Innsetning var gerð á heimasíðu og
FB síður 5. apríl til að kynna þátttöku frá TF í CQ World Wide WPX
SSB keppninni 27.-28. mars. Fjórar TF stöðvar skiluðu gögnum í
jafn mörgum keppnisflokkum, auk
samanburðardagbókar (e. checklog.
Bráðabirgðaniðurstöður (e. raw scores) liggja fyrir
frá keppnisnefnd samkvæmt áætlaðri stöðu í viðkomandi keppnisflokki yfir heiminn (H) og yfir Evrópu
(EU). Endanlegar niðurstöður verða birtar í júníhefti
CQ tímaritsins 2021.
TF2MSN 61,348 heildarstig; einm.flokkur, öll bönd,
lágafl – 782/H; 479/EU.
TF3AO 24,656 heildarstig; einm.flokkur, 20 metrar,
háafl – 180/H; 108/EU.
TF3T 27,048 heildarstig; einm.flokkur, 40 metrar,
háafl – 106/H; 63/EU.
TF8KY 74,496 heildarstig; einm.flokkur, öll bönd,
háafl – 983/H; 442/EU.
TF3JB samanburðardagbók (e. checklog).

Opnunarsíða gagnagrunns páskaleikana þann 5. apríl 2021.
Ljósmynd: TF3JB

Hamingjuóskir til TF1OL, TF8KY og TF2MSN
fyrir verðskuldaðan árangur sem og til félagsmanna
fyrir framúrskarandi góða þátttöku. Sjá frásögn frá
leikunum annars staðar í blaðinu.
8. apríl – Stjórn ÍRA starfsárið 2021-2022.
Tilkynning um nýja stjórn félagsins starfsárið
2021/22 var sett inn á heimasíðu og FB síður 8. apríl:

Vefslóð: https://www.cqwpx.com/rawcall.htm?mode=ph
5. apríl – Vel heppnaðir páskaleikar.
Páskaleikum ÍRA 2021 lauk á páskadag kl. 18:00.
Næstbesta þátttaka frá upphafi; 24 kallmerki voru
skráð og 21 sendi dagbókarupplýsingar inn í gagnagrunn leikanna. Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY, umsjónarmaður, hélt vel utan um viðburðinn og uppfærður gagnagrunnur stóð undir væntingum.
Vel heppnuð viðbót þetta árið var innsetning endurvarpanna sem og ný tímasetning, frá kl. 18 á föstudag
til kl. 18 á sunnudag, auk þess sem þátttakendur geta
sótt adif-skrá í gagnagrunninn sem hægt er að hlaða
inn í flest rafræn dagbókarforrit.
Kerfið verður opið til að gera leiðréttingar til miðnættis sunnudaginn 11. apríl n.k. Þannig að eftir það
munu endanlegar niðurstöður liggja fyrir. Óhætt er að
fullyrða, að röð leyfishafa í fyrstu þremur sætunum
mun þó haldast óbreytt:

Ný stjórn félagsins, sem kjörin var á
aðalfundi ÍRA 2021, kom saman á 1.
fundi sínum þann 25. mars s.l. og skipti
með sér verkum. Skipan embætta starfsárið 2021/22 er eftirfarandi:
Jónas Bjarnason TF3JB, formaður.
Óskar Sverrisson TF3DC, varaformaður.
Guðmundur Sigurðsson TF3GS, ritari.
Jón Björnsson TF3PW, gjaldkeri.
Georg Kulp TF3GZ, meðstjórnandi.
Sæmundur Þorsteinsson TF3UA, varamaður.
Heimir Konráðsson TF1EIN, varamaður.
Stjórn ÍRA.
8. apríl – TF3SB fyrst ritstjóri fyrir 50 árum.
Um þessar mundir eru liðin 50 ár frá því Sigurbjörn Þór
Bjarnason, TF3SB, var fyrst
valinn ritstjóri félagsblaðsins
okkar, CQ TF. Það gerðist á
aðalfundi 1971 og kom fyrsta
blaðið út undir hans stjórn í
mars sama ár (1. tbl. 1971).
Það var mikið lán fyrir ÍRA
þegar ný stjórn leitaði til Dodda
eftir aðalfund 15. mars 2018
um að taka að sér að endurreisa TF3SB, ritstjóri CQ TF.

1. sæti. Ólafur Örn Ólafsson, TF1OL (169.125
heildarstig).
2. sæti. Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY (86.800
heildarstig).
3. sæti. Óðinn Þór Hallgrímsson, TF2MSN (71.072
heildarstig).
Fyrirvari er gerður um endanlegan fjölda heildarstiga
sem kann að breytast.

CQ TF apríl 2021
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CQ TF eftir 5 ára hlé. Hann
brást vel við og hefur sinnt
þessu vandasama embætti
samviskusamlega og með
ágætum frá þeim tíma, við
framúrskarandi góðar undirtektir félagsmanna.
Frá því Doddi tók við á ný
sem ritstjóri CQ TF 2018,
hafa alls 12 félagsblöð
komið út undir hans stjórn:
Þrjú tölublöð 2018, fjögur
tölublöð 2019, fjögur tölublöð 2020 og eitt tölublað
það sem af er þessu ári (2021).
Stjórn ÍRA væntir mikils af framlagi hans sem ritstjóra CQ TF á nýju starfsári, 2021/22 og þakkar vel
heppnað og verðmætt framlag til þessa mikilvæga
þáttar í félagsstarfinu.

keppnirnar fyrir árin 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018 og 2019. Í ár (2021) eru dagsetningar fyrir SAC
keppnina þessar: Morshluti: 19.-20. september og talhluti: 10.-11. október.
11. apríl – Vísbending um virkni.
Teknar voru saman upplýsingar um TF kallmerki sem
fengu skráningu á þyrpingu (e. cluster) á HF og um
gervitunglið Oscar 100 vikuna 4.-10. apríl 2021.
Samskonar samantektir voru gerðar í tvígang í janúar
og einu sinni í febrúar.
Alls voru 17 TF kallmerki skráð á þyrpingu að þessu
sinni. Flestar stöðvar voru virkar á stafrænum mótunum (FT8, FT4), en einnig á tali (SSB), morsi (CW)
og fjarvélritun (RTTY). Stöðvarnar voru QRV á 17,
20, 30, 40 metrum og um OSCAR-100 gervitunglið.
Kallmerki fær skráningu þegar erlendur leyfishafi
hefur haft samband við eða hefur heyrt í viðkomandi
TF kallmerki, auk þess sem hlustarar setja stundum
inn skráningar. Upplýsingarnar eru fengnar á
http://www.dxsummit.fi/#/ Fleiri sambærilegar síður
eru í boði á netinu til samanburðar.
Fyrst er skráð kallmerki, þá tegund/-ir útgeislunar
og band/bönd sem kallmerki fær skráningu á:
TF1A
SSB
á OSCAR-100.
TF1EIN FT8
á 20 metrum.
TF1OL FT8/SSB á 17 og 20 metrum.
TF2MSN FT4
á 20 metrum.
TF3AO RTTY
á 20 og 40 metrum.
TF3DT SSB
á 40 metrum.
TF3EK/P FT8
á 20 metrum.
TF3JB
FT8
á 30 metrum.
TF3LB FT8
á 20 metrum.
TF3MH FT8
á 20 og 30 metrum.
TF3PPN RTTY
á 20 metrum.
TF3SG SSB
á 40 metrum.
TF3VG FT8
á 20 metrum.
TF3Y
CW
á 20 metrum.
TF4M
CW
á 30 metrum.
TF5B
FT8
á 17, 20, 30 og 40 metrum.
TF6JZ
SSB
á 20 metrum.

8. apríl – Niðurstöður í SAC keppnunum 2020.
Scandinavian Activity Contest (SAC) keppnin á árinu
2020 var tvískipt að venju,
talhlutinn (SSB) fór fram
helgina 10.-11. október og
morshlutinn (CW) helgina
10.-11. nóvember.
Fyrsta SAC keppnin var
haldin árið 1959, þannig að
2020 var 61. ár keppninnar.
Keppnisstjórn
SAC
kynnti niðurstöður ársins
2020 í samantektarritinu
SAC 2020 Booklet þann 8.
apríl 2021. Henning, OZ2I, ritstýrði útgáfunni sem er
alls 101 blaðsíða að stærð.
Samantektarrit SAC fyrir árið 2020 er vandað að
allri gerð og með góðum upplýsingum um SAC
keppnina 2020, þ.á.m. niðurstöður með upplýsingum
um TF stöðvar (sjá meðfylgjandi töflu).
Vefslóð: https://tinyurl.com/SAC-samantekt-2020
Sambærilegar útgáfur eru í boði á heimasíðu SAC
KALLMERKI

ÁRANGUR

KEPPNISFLOKKUR

QSO

PUNKTAR

MARGF.

HEILDARPUNKTAR

TF3W

2. sæti

20 metrar, háafl

1036

253

57

144.267

TF3T

4. sæti

80 metrar, háafl

76

211

25

5.275

TF3DT

74. sæti

Öll bönd, háafl

76

199

36

5.976

TF8KY

76. sæti

Öll bönd, háafl

73

156

31

4.836

OP

Flokkur stöðva á Norðurlöndunum, einsbandsþátttaka á tali (SSB)
TF3CW

Flokkur stöðva á Norðurlöndunum, einsbandsþátttaka á morsi (CW)
TF3W

5. sæti

20 metrar, háafl

1008

2439

51

124.389

TF3JB

24. sæti

20 metrar, háafl

54

121

24

2.904

Niðurstöður voru eins og hér má sjá fyrir íslenskar stöðvar.

CQ TF apríl 2021

22

TF3CW

EFNISYFIRLIT

heim), sem starfrækja þennan mánaðardag á ári
hverju, kallmerki með hliðstæðu viðskeyti.
IARU skiptist á þrjú svæði: Svæði-1 sem nær yfir
Evrópu, Afríku, Miðausturlönd og norður hluta Asíu;
Svæði-2 sem þekur Norður- og Suður Ameríku og
Svæði-3, sem nær yfir Ástralíu, Nýja Sjáland,
Kyrrahafseyjar og stærstan hluta Asíu.
14. apríl - Málning fyrir Skeljanes frá TF2BE.
Stjórn ÍRA tók á móti góðri gjöf til félagsins þann 14.
apríl. Um e að ræða 10 lítra Kópal Steintex útimálningu frá Málningu hf.
Félagsmaður okkar, Gunnar Bergþór Pálsson,
TF2BE hafði samband og sagðist eiga afgangs óátekna
fötu af ljósgrárri útimálningu. Hann sagðist vilja koma
henni til félagsins ef ske kynni að hugmyndir væru
uppi um viðhald í félagsaðstöðunni í sumar.

Myndin sýnir hluta af búnaði í fjarskiptaherbergi Lárusar
Baldurssonar TF3LB í Reykjavík en hann var m.a. QRV á 20m. á
tilgreindu tímabili. Mynd: TF3LB.

Til skoðunar er að taka reglulega saman upplýsingar af þessu tagi.
12. apríl – Alþjóðadagur radíóamatöra.
Innsetning var gerð á
heimasíðu og FB síður 12.
apríl til að vekja athygli á
alþjóðadegi radíóamatöra
2021 samkvæmt eftirfarandi.
Alþjóðadagur
radíóamatöra er 18. apríl. Þann
mánaðardag árið 1925
voru alþjóðasamtök landsfélaga radíóamatöra, International Amateur Radio Union (IARU) stofnuð, fyrir
96 árum. Aðildarfélög voru í upphafi 25 talsins, en í
dag eru starfandi landsfélög radíóamatöra í yfir 160
þjóðlöndum heims, með nær 5 milljónir leyfishafa.
ÍRA mun halda upp á daginn með því að virkja
sérstakt kallmerki félagsins, TF3WARD (World
Amateur Radio Day). Nú, annað árið í röð, fetum við í
fótspor systurfélaganna á Norðurlöndum (og um allan

Á meðfylgjandi mynd hafði verið tekið á móti gjöfinni og fatan undirbúin til flutnings í Skeljanes.
Stjórn ÍRA þakkar velvilja og góðan stuðning
Gunnars.
14. apríl – Opið á ný í Skeljanesi 15. apríl.
Eftirfarandi innsetning var gerð á heimasíðu og FB
síður 14. apríl:
Félagsaðstaðan í Skeljanesi verður opin fimmtudaginn 15. apríl frá kl. 20:00. Ákvörðunin um
opnun er tekin í ljósi nýrrar reglugerðar heilbrigðisráðherra um tilslökun á tímabundnum takmörkunum á samkomuhaldi á tímabilinu frá 15.
apríl til 5. maí n.k. Grímuskylda verður í húsnæðinu ásamt þeirri kvöð að leitast verði við að
halda 2 metra nálægðarmörkum. Aðgangur að
herbergi QSL stofu á 2. hæð verður takmarkaður
við 1 félaga í einu, en fjarskiptaherbergi verður
lokað. Ekki verður boðið upp á veitingar. Vegna
Covid-19 er þess farið á leit, að félagar sem hafa
hug á að mæta í Skeljanes fresti því ef þeir kenna
lasleika af einhverju tagi, af virðingu við aðra.
Velkomin í Skeljanes! Stjórn ÍRA.
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Páskaleikar 2021
Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY
Páskaleikar ÍRA 2021 fóru fram um páskahelgina 2.4. apríl. Þetta voru fjórðu leikarnir frá upphafi, en þeir
voru fyrst haldnir árið 2018. Þátttaka var ágæt þrátt
fyrir óvenjulegar aðstæður. Alls voru 24 TF kallmerki
skráð í ár, en dagbókarupplýsingar voru sendar inn
fyrir 21 kallmerki. Samkomubann vegna Covid-19
var í gildi og því var ekki hægt að halda kynningu
fyrir leikana í Skeljanesi eins og venja hefur verið.
Kynning á fésbókarsíðum og heimasíðu ÍRA varð því
að duga þetta árið.

Tafla 1 Upplýsingar um Páskaleikana 2018-2021.
ÁR

SKRÁÐ
KALLMERKI

INNSENDAR
DAGBÆKUR

2021

24

21 kallmerki

2020

17

15 kallmerki

2019

20

17 kallmerki

2018

24

23 kallmerki

Tafla 2. Lengstu fjarskiptavegalengdir eftir böndum/tíðnisviðum.
Band

Tíðnisvið, MHz

Vegalengd

QSO milli

23 cm

1240

112

TF1A – TF1OL

70 cm

430

195

TF1A – TF4AH

2m

144

208

TF4AH – TF1OL

6m

50

92

80 m

3.6

162

TF4AH – TF1JI

Endurv

144

318

TF4AH – TF1JI

TF2MSN - TF1OL

2. Úrslit 2021, fyrstu 3 sætin
1. sæti. Ólafur Örn Ólafsson, TF1OL.

4-stafa reitir virkjaðir 2021 eru merktir með grænu V-merki
HP75TM

HP84NW

HP93IW

HP94CC

HP75UM

HP84QB

HP93LU

HP94CD

HP75WN

HP84WO

HP93LW

HP94CF

HP83SX

HP84XD

HP94AB

HP94DE

HP83TX

HP84XH

HP94AD

HP94EQ

HP83VX

HP85OA

HP94AM

HP94HR

HP84ES

HP85PB

HP94BC

HP94JF

HP84IT

HP93BX

HP94BD

IP03EM

Reitir sem voru virkir í páskaleikunum 2021

1. Yfirlit
• Alls léku 21 stöð til stiga í leikunum í ár,

Ólafur Örn Ólafsson TF3OL/M við Svörtuloftavita yst á
Skálasnaga á Svörtuloftum, vestast á Snæfellsnesi (suður frá
Öndverðarnesi). Ljósmynd: TF3OL.

samanborið við 15 í fyrra (2020).

• QSO voru skráð frá 32 reitum (6 stafa). Það sýnir

Alls 176.925 stig. Óli sigraði leikinn með yfirburðum, sem var verðskuldaður sigur. Hann var víðförull og átti sambönd í leiknum úr 9 mismunandi
reitum, þar af 5 fjögurra stafa: HP83, HP84, HP85,
HP93 og HP94. Hann fór m.a. vestur á Öndverðanes
(að vísu án þess að ná QSO‘i þar) og á Suðurnes. Það
að hann var svona víðförull gaf honum 75 margfaldara, flesta margfaldara af öllum þátttakendum. Óli

m.a. góða virkni færanlegra stöðva (e.
portable/mobile).
• Skráð QSO í kerfinu voru alls 621 nú, en 552 árið
2020.
• Sex bönd voru notuð í leiknum þetta árið, en nú
teljast böndin 7 því endurvarpar voru skilgreindir
sem band. Ekkert QSO var skráð á 4m.
CQ TF apríl 2021
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hafði 144 staðfest QSO í leiknum og meirihluti
sambanda hans var yfir langar vegalengdir sem telur
vel til stiga, alls 2359 stig.
Samtala TF1OL: Stig x margfaldarar =>
2359 x 75 = 176.925 stig.

Samtala TF8KY: Stig x margfaldarar =>
1787 x 50 = 89.350 stig.
3. sæti. Óðinn Þór Hallgrímsson, TF2MSN.
Alls 71.968 stig. Óðinn var QSO kóngur Páskaleika
2021, hann hafði 205 staðfest QSO í loggnum sínum.
Þetta skilaði honum 3. sætinu þó hann hafi haft öll sín
sambönd úr einum reit, HP84XH. Hann náði sér í 32
margfaldara og 2249 stig.
Samt. TF2MSN: Stig x margfaldarar =>
1142 x 24 = 71.967 stig.

2. sæti. Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY.
Alls 89.350 stig. Keli hafði 120 staðfest QSO.
Hann átti sambönd í leiknum úr 4 mismunandi reitum,
þar af 3 fjögurra stafa: HP83, HP84 og HP94. Hann
var „portable“ frá þremur stöðum á Suðurnesjum og
einum í Hafnafirði. Þetta skilaði Kela 1787 stigum og
50 margföldurum.

Óðinn Þór Hallgrímsson TF2MSN var virkur frá heima QTH á
Akranesi. Ljósmynd: XYL TF2MSN.

Hrafnkell Sigurðsson TF8KY/M fyrir ofan byggðina í Grafarholti
í Reykjavík. Mynd: TF8KY.

3. Heildarúrslit 2021
Tafla 3. Úrslit í Páskaleikum ÍRA 2021.
Nr.

Kallmerki

Nafn

QTH

TF1OL

Ólafur Örn Ólafsson

/M frá 9 mismunandi reitum

2.

TF8KY

Sigurður Hrafnkell Sigurðsson

Vogar (og víðar)

89.350

3.

1.

Heildarstig
176.925

TF2MSN

Óðinn Þór Hallgrímsson

Akranes

71.968

4.

TF4AH

Árni Helgason

Patreksfjörður (og víðar)

38.000

5.

TF3GZ

Georg Kulp

Borgarfjörður

33.460

6.

TF2CT

Ægir Þór Ólafsson

Stykkishólmur

31.065

7.

TF3VE

Sigmundur Karlsson

Hafnarfjörður

22.368

8.

TF1JI

Jón Ingvar Óskarsson

Undir Eyjafjöllum

21.612

9.

TF8TY

Björn Þór Hrafnkelsson

Vogar (og víðar)

20.034

10.

TF1EM

Eiður Kristinn Magnússon

Reykjavík

14.140

11.

TF1A

Ari Þórólfur Jóhannesson

Reykjavík

9.324

12.

TF3IRA

Félagsstöð ÍRA

Reykjavík

8.848

13.

TF3JB

Jónas Bjarnason

Reykjavík

7.770

14.

TF2LL

Georg Magnússon

Borgarfjörður

7.579

15.

TF1AM

Andrés Þórarinsson

Grímsnes

4.038

16.

TF3E

Erling Guðnason

Reykjavík

2.392

17.

TF3LM

Jón G. Guðmundsson

Reykjavík

552

18.

TF3Y

Yngvi Harðarson

Reykjavík

156

19.

115

TF8YY

Garðar Vilberg Sveinsson

Kópavogur

20.

TF3PKN

Pier Albert Kaspersma

Hafnarfjörður

46

21.

TF3DC

Óskar Sverrisson

Reykjavík

30
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4. Að lokum

snéri greiðunum af Reykjavík og yfir á Njarðvík þar
sem TF8KY var staddur. Góð stefnuvirkni.
Umsjónamaður Páskaleika 2021 þakkar öllum sem
tóku þátt að þessu sinni. Afhending verðlauna verður
kynnt með góðum fyrirvara á heimasíðu ÍRA og
fésbókarsíðum. Sjáumst í VHF/UHF leikum í sumar.

Eftirminnileg QTH komu við sögu í leikum 2021.
TF4AH var QRV frá Látrabjargi í reit HP75. Þetta
QTH hefur ekki komið við sögu áður í Páskaleikum.
Áhugavert var þegar TF3Y náði nokkrum samböndum með ½l vertíkal fyrir 80m, hangandi í dróna.
TF1OL náði góðum árangri frá Stykkishólmi á
70cm og með Hamstick bílneti á 80m.
TF2CT var með greiður (e. beams) fyrir 70cm og
2m. TF8KY sá mikinn mun á styrk þegar TF2CT

73,
Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY.

Svipmyndir frá páskaleikunum 2021.

TF4AH/M staddur á Kleifaheiði. Ljósmynd: TF3AH.

Pier TF3PKN í „sjakknum“ í Hafnarfirði. Ljósmynd: TF3PKN

TF3LM: Svona var sjakkurinn í byrjun á páskaleikunum.
Rafhlaðan var svo steindauð að maður notaði 12 volta bakið“.

Fjarskiptaaðstaða TF3JB í Reykjavík. Ljósmynd: TF3JB.

Fjarskiptaaðstaða TF2CT í Stykkishólmi. Ljósmynd: TF2CT.

CQ TF apríl 2021
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Aðalfundur ÍRA 2021

Dags.: 13.3.2021, kl. 13:00
Staður: Safnaðarheimili Neskirkju.
25 félagar mættu til fundar. Það voru:
Anna Henriksdóttir
Eiður Kristinn Magnússon
Einar Kjartansson
Elín Sigurðardóttir
Erling Guðnason
Georg Kulp
Guðrún Hannesdóttir
Haukur Konráðsson
Hans Konrad Kristjánsson
Heimir Konráðsson
Hinrik Vilhjálmsson
Jón Björnsson
Jónas Bjarnason
Kristinn Andersen
Kristján Benediktsson
Mathías Hagvaag
Ólafur Örn Ólafsson
Óskar Sverrisson
Sigurbjörn Bjarnason
Svanur Hjálmarsson
Sæmundur E. Þorsteinsson
Vilhelm Sigurðsson
Vilhjálmur Sigurjónsson
Vilhjálmur Þór Kjartansson
Yngvi Harðarson

fundarritari yrði Sæmundur E. Þorsteinsson, TF3UA.
Þessar tillögur voru samþykktar með lófataki.
TF3VS tók þá við fundarstjórn og TF3UA við
fundarritun. Fundarstjóri lýsti fundinn lögmætan
enda var til hans boðað skv. lögum félagsins. Engin
umboð voru lögð fram og engar athugasemdir við
fundargerð seinasta aðalfundar komu fram. Fundarstjóri minntist látinna félaga, sem voru Carl J. Eiríksson TF3CJ, Kári Þormar TF3KA, Bjarni Sverrisson
TF3GB og Hermann Karlsson TF3KC.
Að svo búnu gaf fundarstjóri formanni félagsins,
TF3JB orðið. Flutti hann skýrslu stjórnar sem lá
frammi litprentuð á borðum fundarmanna. Hið öfluga
starf félagsins á starfsárinu er rakið nákvæmlega í
máli og myndum í fylgiritinu. Engar umræður urðu
um skýrslu stjórnar.

TF3VB
TF1EM
TF3EK
TF2EQ
TF3EE
TF3GZ
TF3GD
TF3HK
TF3FG
TF1EIN
TF3VH
TF3PW
TF3JB
TF3KX
TF3KB
TF3MH
TF1OL
TF3DC
TF3SB
TF3AB
TF3UA
TF3AWS
TF3VS
TF3DX
TF3Y

Jónas Bjarnason
TF3JB, formaður ÍRA,
flutti framlagða skýrslu
stjórnar fyrir starfsárið
2020/21. Ljósmynd:
TF3KB.

Fundardagskrá er skv. 19. gr. laga ÍRA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kosinn fundarstjóri.
Kosinn fundarritari.
Könnuð umboð.
Athugasemdir við fundargerð síðasta aðalfundar, ef
einhverjar hafa borist, ræddar og bornar undir atkvæði.
Formaður gefur skýrslu um starfsemi félagsins.
Aðrir embættismenn gefa skýrslu um starfsemi sinna
embætta.
Gjaldkeri leggur fram reikninga félagsins til samþykktar.
Lagabreytingar.
Stjórnarkjör.
Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga og eins til
vara.
Ákvörðun árgjalds.
Önnur mál.

Næst var komið að skýrslu embættismanna félagsins. Fráfarandi formaður prófnefndar reið á vaðið,
TF3DX. Engin beiðni barst um próf árið 2020 sem
líklega stafar af ástandinu. Kristinn Andersen,
TF3KX tók við embætti formanns í febrúar 2021,
Yngvi Harðarson, TF3Y tók sæti Þórs Þórissonar,
TF1GW í nefndinni. TF3DX rakti sögu prófnefndar
sem var skipuð veturinn 1972/73. Hann hefur verið
formaður prófnefndar allar götur síðan eða í tæp 50 ár.
TF3KX tók við orðinu og þakkaði TF3DX. Jafnframt
bauð hann TF3Y velkominn í nefndina.
QSL stjóri félagsins, TF3MH sagði að lítið hafi
borist af kortum vegna farsóttarinnar. Á næstu vikum
verður þó sendur slatti af kortum. Nú er QSL þjónusta
ýmissa félaga að fara í gang og menn munu fljótlega
fá glaðning.

Formaður, Jónas Bjarnason TF3JB bauð fundarmenn
velkomna og setti fund. Hann lagði til að fundarstjóri
yrði Vilhjálmur Ívar Sigurjónsson, TF3VS og
CQ TF apríl 2021
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Elín, TF2EQ talaði um ungmennastarf félagsins.
Engar ferðir voru farnar þótt áætlaðar hafi verið. Hún
vonast þó til þess að úr fari að rætast.
Umsjónarmaður námskeiða, TF3PW sagði að
ekkert námskeið hafi verið haldið.
Engar athugasemdir voru gerðar við framsögu
embættismanna, en fundargestir þökkuðu þeim framsögu með lófataki.
Þá lagði TF3PW gjaldkeri félagsins fram reikninga
ársins til samþykktar. Hann sagði að 168 félagsmenn
hafi greitt félagsgjöld á árinu, tekjur voru 910 þúsund
og eignir félagsins eru nú um 3 mkr. Engar umræður
urðu, reikningarnir voru samþykktir einróma.
Engar tillögur um lagabreytingar bárust.
Við stjórnarkjör gaf TF3JB kost á sér á ný til formanns. Var hann kjörinn með lófataki. TF3PW og
TF3GS gáfu kost á sér á ný og fengu engin mótframboð. TF3UA og TF1EIN hafa verið varamenn,
þeir gáfu kost á sér áfram og hlutu lófatak.
Skoðunarmenn hafa verið TF3Y og TF3HK,
TF3VS til vara. Þeir voru endurkjörnir með lófataki.
Gjaldkeri lagði til að árgjald yrði óbreytt, 6500 kr.
Allir samþykktu það.
Undir öðrum málum fékk formaður orðið. Hann
þakkaði endurkjörið. Til stóð að afhenda verðlaun
vegna sambands yfir lengstan veg sem haft hefur
verið á 23cm bandinu. TF3ML og TF1JI sem drýgðu
afrekið áttu að fá verðlaunin en áttu ekki heimangengt.
TF2EQ, Elín sagði frá því að ætlunin hafi verið að
halda ungmennabúðir hér á landi í sumar. Þetta er í
biðstöðu.
Anna, TF3VB sagði frá því að staðið hafi til að hafa
SYLRA ráðstefnu í Turku en hún frestast til 2022.

TF3KB sagði frá embætti alþjóðafulltrúa ÍRA sem
hann hefur gegnt um árabil. Hann sat tvo fjarfundi,
hjá NRAU og IARU svæði 1. Tíðnimál eru einn af
hápunktum alþjóðastarfsins. Alþjóðasamtökin sinna
þessu og gera það vel. Nú er reynt að halda í þær tíðnir
sem fyrir eru, ásókn í tíðnir fer vaxandi. Spurning
hvers vegna amatörar fá frían aðgang að tíðnum
meðan aðrir borga. Tíðnir fyrir ofan 144 MHz eru
nýttar fyrir farsíma, við getum þurft að deila okkar
tíðnum með öðrum. Umræður um það eru í undirbúningi. Fleiri hópar sækja á sömu mið og radíóamatörar, „maker“ hópar, háskólar sem smíða jafnvel
gervitungl og fl. Fleiri höfða til ungs fólks en
amatörar.
Hefðbundinn ferill reglugerða er sá að hjá ITU eru
búnar til reglur sem fara til fjarskiptayfirvalda hvers
lands. Þetta hefur verið gott fyrir amatöra því að oft
eru þeir embættismenn sem skrifa reglurnar jafnframt
amatörar. Tilhneiging er að fjarskiptayfirvöld
einstakra landa vilja taka eigin ákvarðanir sem mun
þýða að ákvarðanatakan verður dreifð og á hendi
lögfræðinga, sem myndu reyna að leysa tæknileg
úrlausnarefni með lagalegum aðferðum. Nú er
stefnumótun i gangi hjá svæði 1 IARU um
æskulýðsstarf. STEM, Science, Technology,
Engineering and Mathematics er skammstöfun sem
nýtur vaxandi vinsælda. Þessu þarf að ýta að ungu
fólki og þurfa amatörar að taka þátt í því. Mikill áhugi
er meðal ungs fólks á refaveiðum, sem ÍRA gæti nýtt
sér, t.d. með því að efna til refaveiða. Einnig hefur
ungt fólk áhuga á morsi sem þykir spennandi
„dulmál“. Tækifæri er fólgið í morsinu.
Að lokum þakkaði fundarstjóri góða fundarsókn og
sleit fundi kl. 13:59:20.

Hluti fundargesta á aðalfundi 2021. Ljósmynd: TF3JB.
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Íslandsmet TF3ML og TF1JI á 1,2 GHz.

Ólafur, TF3ML/M, var
staðsettur í reit HP74XU
á Öndverðarnesi: Sendi/viðtæki: Icom IC-9700,
10W. Loftnet: 11 staka
stefnuvirkt skífuloftnet
frá DC5GY, sem beint
Ólafur B. Ólafsson TF3ML
var í áttina að Henglinum
(út um bílglugga).
Jón Ingvar, TF1JI/M,
var staðsettur í reit
HP94HB á akvegi efst í
Henglinum
ofan
Hellisheiðarvirkjunar
(eins hátt og hægt var að
komast á bíl) skammt
neðan
við
VörðuJón Ingvar Óskarsson TF1JI
Skeggja, sem er hæsti
tindur fjallsins í um 803 metra hæð yfir sjávarmáli.
Sendi-/viðtæki: Alinco DJ-G7 handstöð, 1W. Loftnet:
Stangarloftnet sem fylgir stöðinni. Sérstaklega var
klappað fyrir Íslandsmeti þeirra félaga á aðalfundinum.

Fyrirhugað hafði verið að afhenda þeim Ólafi B.
Ólafssyni, TF3ML og Jóni Ingvari Óskarssyni, TF1JI
sérstök verðlaun ÍRA á aðalfundinum fyrir Íslandsmet sem þeir settu í vegalengd fjarskiptasambands á
1,2 GHZ í VHF/UHF leikum félagsins sumarið 2020.
Verðlaunahafarnir áttu hvorugir heimangengt á fundardaginn, en sjá má verðlaunagripina á meðfylgjandi
ljósmynd.

Glæsilegir verðlaunagripir félagsins vegna Íslandsmets í
vegalengd fjarskiptasambands á 1,2 GHz tíðnisviði sem sett var í
VHF/UHF leikum ÍRA 2020. Það voru þeir TF3ML og TF1JI sem
settu nýtt met: Vegalengdin var 155 km. Ljósmynd: TF3JB.

Úr félagsstarfinu frá árinu 1977
Í 1. tbl. CQ TF árið 1978 var m.a. sagt frá gjöf til til
TF3IRA frá eiginkonum nokkurra leyfishafa. En það var
óformleg kvennadeild ÍRA sem afhenti Axel Sölvasyni,
TF3AX, varaformanni félagsins, sambyggða sendi/móttökustöð á 144-146 MHz og húsloftnet af stærstu
gerð til nota í félagsaðstöðunni við Vesturgötu.

Mynd af Icom IC-240 FM stöð sem er eins og sú sem
TF3IRA fékk að gjöf. Hægt var að hafa allt að 22 rásir
sem voru forritaðar með díóðum (e. diode matrix).
Sendiafl var valkvætt; 1 eða 10 wött.
Umboðsaðili á Íslandi árið 1977 var
Stefán Sæmundsson TF3SE.

Mynd af New-tronics Hustler G6144-A húsloftneti fyrir 2 metra bandið.
Loftnetið er 2,29 metrar á hæð.
Ávinningur er 8.15 dBi. Umboðsaðili á
Íslandi árið 1977 var Jónas Bjarnason
TF3JB.

Myndin er frá afhendingunni á Vesturgötunni í
september 1977. Frá vinstri: Anna TF3ALT (XYL
TF3JJ); Axel TF3AX; Bubba (XYL TF3EL), Fríða
TF3FHT (XYL TF3HP), Ester TF3HAT (XYL TF3SE)
og Sigrún TF3YL (XYL TF3HS). Myndina tók Kristján
Magnússon, TF3KM.
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Fjartengda stöðin mín í sveitinni
Ágúst H. Bjarnason, TF3OM
pöllu, og flytja merkin hikstalaust milli staða þrátt
fyrri smávægilegar truflanir á netinu. Þessi búnaður
er nokkuð dýr og kostar samtals um $400, en svínvirkar.

Inngangur
Greinin fjallar um Kenwood TS-480 stöðina mína þar
sem framhlutinn er í Garðabæ og RF hlutinn ásamt
loftnetsbúnaði er í sumarbústað nærri Geysi.
Venjulega eru þessir hlutar stöðvarinnar samtengdir
með 6 leiðara flatkapli, en þessum kapli er framlengt
um ca 100km um Internetið með hjálp búnaðar sem
ég pantaði frá Svíþjóð árið 2017.

Lýsing á búnaði í Garðabæ og sumarbústaðnum
Búnaðurinn er sýndur á tveim myndum; önnur sýnir
búnaðinn heima í Garðabæ, og hin búnaðinn í kofanum mínum nærri Geysi. Þetta eru einfaldaðar myndir.

Ég er einnig með Icom IC-7300 heima og langan vír
sem loftnet. Núorðið nota ég þá stöð lítið sem ekkert
vegna þess hve vel hefur tekist til með fjarstýrðu
stöðina.
Pistillinn fjallar um Kenwood TS-480 sem er ekki
lengur í framleiðslu, en Icom IC-7100 er einnig með
aðskilinn framhluta og RF hluta og hentar einnig vel
fyrir svona not. Ég valdi TS-480 eingöngu á sínum
tíma vegna þess að Kenwood-inn er með innbyggðan
lofnets-afréttara (tuner) sem ræður við SWR að 1:3.
Eftir á að hyggja er ég ekki viss um að það hafi verið
skynsamlegt því TS-480 er nú ófáanleg.

Heima í Garðabæ er búnaðurinn ekki flókinn.

Beinirinn (router) er sá sem fylgir ljósnetinu frá
Símanum eða ljósleiðaranum síðar meir. Hann er
bæði með WiFi og tengjum fyrir Ethernet snúrur.
RemoteRig boxið er með tengi fyrir Ethernet snúru
og tengi ég það þannig við beininn. Hægt er að fá
WiFi einingu í boxið og vera þannig með þráðlausa
tengingu við beininn. RemoteRig þarf 12VDC u.þ.b.
1A, og má nota veggspenni sem hægt er að fá ásamt
RemoteRig boxinu. Þessi veggspennir má jafnvel
vera “switch mode” því við höfum ekki miklar
áhyggjur af truflunum ef við erum ekki með viðtæki
heima.
Kenwood TS-480 andlitið (faceplate) tengist
RemoteRig um flatkapal eins og þann sem fylgdi
stöðinni til að samtengja andlitið og RF hluta stöðvarinnar. Ekki þarf að tengja neitt annað við andlitið.
Hljóðneminn, morsepallan og morslykillinn tengjast við RemoteRig boxið. Í boxinu er búnaður fyrir
pölluna og stillihnappur lengst til hægri á því fyrir
sendihraðann. Í boxinu er einnig “sidetone” sem
heyrist í hátalaranum sem er í andlitinu, sama hvor
gerðin að morselykli er notuð. Morselyklana má nota
samtímis, þ.e. hoppa milli þeirra án þess að breyta
stillingum.

Hvers vegna fjartengd stöð?
Eins og margir sem búa í þéttbýli er ég sífellt að kljást
við truflanir. Alls konar tæki tæki heima hjá mér og
nágrönnum mínum senda frá sér truflanir. Þessar
truflanir eru það miklar að á 80 metrum stendur Smælirinn iðulega í S8 og fer ekki neðar. Ég hef lent í
því að trufla netkerfið heima hjá sjálfum mér þegar
sent er og slá út beininum (router), og þar með rjúfa
tenginguna við sjónvarpið sem ekki er vinsælt. Ég hef
einnig dálitlar áhyggjur af því að ég geti jafnvel valdið truflun hjá nágrönnum mínum.
Þar sem við eigum sæmilega stórt land í sveitinni
kom mér til hugar að reyna að setja upp stöð sem ég
gæti fjarstýrt að heiman. Ég leitaði fanga á netinu og
leist best á lausn sem notar tvö svört box sem tala
saman um Internetið og þurfa ekki aðstoð frá tölvu.
Einnig eru þau með tengingu fyrir morse lykil og
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Tölvan á myndinni er PC tölvan mín sem er fyrir
almenn not á skrifborðinu. Þar get ég kallað fram t.d.
uppsetningasíður fyrir bæði Remoterig boxin, local og
remote, síðu fyrir fjarstýringu á Webswitch rofabúnaðinum, og síðast en ekki síst CATSYNC forritið með
bandsjánni. Frá RemoteRig boxinu liggur USB snúra
að tölvunni svo CATSYNC get samræmt allar aðgerðir
í TS-480 og KiwiSDR sem ég nota sem bandsjá.
Með þessari uppsetningu er lítill sem enginn munur
á að nota Kenwood stöðina sem venjulega heimastöð
eða fjartengda stöð. Eini munurinn er sá að ég kýs að
taka rafmagnið af búnaðinum sem er í sjakknum í
útigeymslunni í sveitinni þegar ég er ekki að nota
græjurnar. Til þess nota ég gluggann fyrir Webswitch
sem sjá má fyrir ofan tölvuna á myndinni.
Takið eftir að fyrir miðju á fossinum er rauður
blettur. Þarna hef ég talað í skamma stund í hljóðnemann og KiwiSDR er frátengt loftnetinu á meðan.
Ég samnýti sem sagt loftnetið fyrir talstöðina og
KiwiSDR. Meðal annars þess vegna nýtist KiwiSDR
ekki sem almennt viðtæki, nema fyrir mig sjálfan.

5VDC aflgjafa fyrir KiwiSDR. Einnig vantar á myndina net-svissinn sem er úti í sjakknum, en 4G beinirinn er inni í sumabústaðnum. CAT6 strengur er í
niðurgröfnu röri milli bústaðarins og geymslunnar
þar sem sjakkurinn er.
Þarna hef ég kappkostað að nota eingöngu “linear”
aflgjafa en ekki “switch-mode”. Ég nota eingöngu
skermaðar CAT6 netsnúrur með jarðbundnum tengjum.
Ferritkjarnar eru jafnvel beggja megin á netsnúrum,
coax snúrum og aflsnúrum. Netsvissinn í sjakknum
(vantar á myndina) er af frekar vandaðri gerð í málmhúsi og gerður fyrir skermaðar net snúrur. Ég er núna
nánast alveg laus við truflanir frá tölvu eða rafbúnaði.
Tækjabúnaðurinn er enn sem komið er á hillum í
sjakknum og tengingar milli eininga eins og víraflækja. Mjög óaðgengilegt og erfitt að sjá hvaða
snúra er hvað. Kannski á ég eftir að ganga betur frá
þessu, það er að minnsta kosti draumurinn. ??
Remote Rig búnaðurinn og uppsetning hans
Sjá vefsíðuna www.remoterig.com .
Þessi búnaður er algjör snilld. Ég nota “RRC1258MkIIs (Standard version)”, sjá
https://www.remoterig.com/wp/?page_id=1051
Eftir að uppsetningu er lokið virkar kerfið einfaldlega í bakgrunni, nótt sem nýtan dag. Hægt er að nota
það á innra netinu innanhúss, eða milli staða á Internetinu. Dæmi eru um að menn noti það milli landa.
Boxin eru hönnuð fyrir tengingu yfir Internetið þar
sem tafir geta verið og svokallaður ping tími tiltölulega langur. Stllanlegt buffer minni aðlagar tækið að
breytilegum töfum, og jafnvel morse sendingar skila
sér óaðfinnanlega. Hljóð er ekkert síðra en ef stöðin er
notuð sem heimastöð. Ef stillingar eru réttar, þá
verður maður mjög lítið var við seinkun þegar t.d.
VFO takkanum er snúið.
RemoteRig boxin eru hönnuð og framleidd í Svíþjóð og þaðan keypti ég þau. Þar á bæ eru menn
hjálplegir við að leysa vandamál ef einhver eru við
uppsetningu. Að jafnaði er óþarfi að leita hjálpar.
Það yrði allt of langt mál að fjalla um uppsetningu
tækjanna hér, en leiðbeinigar eru góðar. Maður þarf að
aðlaga tækið að þeirri gerð talstöðvar sem notuð er
(Icom, Kenwood, …), IP tölum í netkerfinu, breyta
“port-forwarding” í beinum, o.fl. Nánast öll uppsetningin fer fram með hjálp netþjóns sem er í boxunum.
Þetta er frekar flókinn búnaður og þvælist uppsetningin kannski fyrir manni í byrjun., sérstaklega ef
maður er ekki vanur ip samskiptum með ip-tölum og
þess háttar. Það má ráðleggja mönnum að lesa handbókina þrisvar: Fyrst hægt og rólega í hægindastól og
reyna að skilja samhengið og strika yfir texta og kafla

Í sjakknum í sveitinni er í grunninn tækjabúnaðurinn ekki flókinn. Í efstu röðinni er það nauðsynlegasta; beinir (router), RemoteRig box, RF hluti TS480 stöðvarinnar og loftnetið. Ekki má gleyma
öflugum 13,8V aflgjafa fyrir talstöðina.
Til viðbótar er Webswitch frá Microbit sem ég nota
til að taka aflið af tækjunum þegar ég er ekki að nota
þau. Einnig má sjá þar KiwiSDR viðtækið og loftnets
rafliðann sem ég nota til að samnýta loftnetið fyrir
talstöðina og KiwiSDR.
Búnaðurinn sem er í rammanum getur verið hvar
sem er þar sem ég er með netsamband. Oft er ég með
hann inni í stofu í bústaðnum, eða í sjakknum. Ég get
jafnvel verið með hann á hóteli eða í bílnum með því
að nota símann sem “hot spot”. Þetta auka RemoteRig box sem ég sýni á myndinni fyrir ofan hljóðnemann er nefnilega með innbyggðri WiFi einingu.
Auðvitað eru tengingar milli eininga flóknari en
sýnt er á myndinni. Á myndina vantar m.a. veggspenni fyrir Webswitch sem er alltaf í gangi, og
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sem á ekki við, t.d. um aðra gerð af stöð en sú sem
notuð er. Eftir þennan fyrsta lestur er maður farinn að
sjá skóginn fyrir trjánum. Síðan aftur, og nú við skrifborðið. Merkja með býanti við allt sem manni sýnist
að þurfi að fylla inn í vefsíðuna í boxinu eða breyta
“jumperum”. Lesa í þriðja sinn og færa inn með
blýanti ip-tölur o.fl. sem beðið er um. Nú þarf maður
að leita í netkerfinu heima og í sveitinni. Einnig að
huga að því hvernig maður breytir “port-fowarding” í
beininum í sveitinni, en það er óþarfi heima.
Nú er maður tilbúinn að hefja uppsetningu og veit að
miklu leyti hvað maður er að gera. Best er að byrja á að
setja upp búnaðinn á heimanetinu þar sem maður hefur
bæði boxin og jafnvel annan búnað eins og talstöðina.
Það getur hjálpað að setja upp tengingu um Internetið
með því að nota símann sem hot-spot fyrir annað boxið
(heimaboxið, því þá er óþarfi að hafa áhyggjur af „port
forwarding“ í símanum), því það getur verið langt að
aka í sveitina til að gera breytingar. Þegar allt er farið
að virka heima um internetið er tiltölulega auðvelt að
flytja það sem við á í sveitina.
Það er að mínu mati mikilvægt að setja svona kerfi
upp sjálfur og skilja hvernig það virkar svo maður sé
fljótur að átta sig ef eitthvað fer úrskeiðis. Ég tók
skjáskot af öllum hinum fjölmörgu uppsetningarsíðum
og límdi inn í Word skjal. Þar get ég séð hvernig rétt
uppsetning er fyrir minn búnað. Þar skrifa ég einnig
ýmsar athugasemdir sem gott getur verið að eiga.
Á eHam.net eru langflestir ánægðir með þennan
búnað:

Bandsjáin
Í dag vilja ofdekraðir amatörar hafa bandsjá, öðru
nafni panadapter, í stöðinni. TS-480 er ekki með neitt
slíkt og því var ráðist í að útbúa bandsjá.
Hjartað í bandsjánni er KiwiSDR viðtæki sem tengt
er með sérstöku forriti, CATSYNC, við TS-480 stöðina. Með CATSYNC er gagnvirk tenging milli
KiwiSDR og TS-480, þannig að ef stillt er á tíðnI eða
band í talstöðinni eltir Kiwi viðtækið, og öfugt þannig
að ef bent er með músinni á merki á skjánum sem
vekur áhuga, eltir TS-480 samstundis. Sama er að
segja um takkana AM, LSB, USB, CW, …, sama er
hvort aðgerðin er valin í KiwiSDR viðtækinu eða
talstöðinni.
Til að byrja með var ég með sér loftnet fyrir
KiwiSDR viðtækið og notaði “Magnetic Loop”. Mér
fannst þó skynsamlegra að nota sama loftnetið og ég
nota fyrir sendiviðtækið, en til þess að það gangi upp
þarf að nota rafliða sem deilir loftnetinu ýmst á
KiwiSDR eða TS-480 og sem stjórnað er með merki
frá TS-480. Ég fann slíkan búnað sem hannaður er
sérstaklega fyrir SDR viðtæki MFJ-1708B-SDR-S.
Þetta þýðir auðvitað, að í hvert sinn sem talstöðin er
lykluð með takkanum á hljóðnemanum eða morslyklinum, rofnar sambandið við KiwiSDR. Á myndinni má sjá þegar ég tala skamma stund í
hljóðnemann. Auðvitað er merkið sem móttakarinn
sér ofursterkt (S9+50 / -26 dbm á 14MHz samkvæmt
S-mælinum á KiwiSDR) og yfirstýrir hressilega, en er
samt vel innan marka og skemmir ekki búnaðinn.
Þessi bandsjá virkar mjög vel, ekki síður en þær sem
innbyggðar eru í nútíma sendiviðæki.

https://www.eham.net/reviews/view-product?id=8956
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staða. Heima er ég með Ljósnet frá Símanum og í
sveitini 4G beini frá Símanum. Ég hef prófað að vera
með tvo óskylda þjónustuaðila og var þá greinilegt
með mælingu að senditíminn milli staða (ping) var
lengri. Það er vegna þess að hopp innan kerfisins eru
þá fleiri.
Ég hef prófað að nota gagnlegt forrit sem heitir
Pingplotter til að greina tafir í kerfinu. Það er hægt að
láta það senda ört ping og teikna niðurstöðuna í graf.
Forritið er hægt að fá lánað ókeypis í 14 daga.
(https://www.pingplotter.com/)
Myndin sýnir niðurstöðu úr Ping Plotter. 4G beinirinn í sveitinni er ping-aður með sekúndu millibili í 5
mínútur. Á myndinni er ping töfin yfirleitt í kringum
40 millisekúndur, en fer í eitt skiptið í 130 millisekúndur. Ég var með kveikt á stöðinni þegar þessi
tiltölulega langi svartími kom, en heyrði ekki neinn
brest í viðtækinu. Eins og sjá má, þá eru hvergi
tapaðir pakkar (packet loss).
RemoteRig ræður við hóflegar tafir og tif (jitter) í
kerfinu án þess að þess verði vart. Notaður er til þess
gerður buffer sem safnar nokkrum pökkum saman í
skeyti sem síðan er sent eftir smá töf. Hægt er að
aðlaga þennan buffer að töfum og tifi í kerfinu, og
þannig lengja hann ef sambandið er ekki gott. Virkar
vel.

Loftnetið í sveitinni
Til þess að einfalda málin nota ég eitt fjölbanda loftnet fyrir HF böndin. Loftnetið kallast EFHW-8010 og
er frá Myantennas. EFHW stendur fyrir End-FedHalf-Wave og er loftnetið ekki annað en rúmlega 39
metra langur vír sem tengdur er við stöðina um breiðbands spennubreyti. Vindingahlutfallið er 1:7 og gefur það samviðnámshlutfallið 1:49. Spennubreytirinn
hækkar samviðnámið frá 50 ohm í 50 x 49 ohm, eða í
2450 ohm, sem hentar vel fyrir endafæðingu á hálfbylgju vír á 80m, heilbylgju vír á 40m, o.s.frv. Þetta

virkar ljómandi vel á flestum HF böndunum. Vírinn
hjá mér er hæstur frá jörð í miðjunni 8 metrar, og 4
metrar til endanna. Ekki er beinlínis þörf á jarðbindingu eða mótvægi, en til öryggis er ég með stuttan vír
frá spennubreytinum niður í tein sem ég rak niður til
að afhlaða stöðurafmagn. Svona 39 metra langur
endafæddur vír er sambærilegur við hálfbylgju tvípól
loftnet á 80 metra bandinu.
(https://myantennas.com/wp/product/efhw-8010/)

Truflanir að viðtæki frá netkerfi o.fl.
Í fyrstu sá ég á bandskópinu truflun sem náði yfir
stóran hluta HF bandsins með 60kHz millibili. Ég
gerði fernt til að losna alveg við þessar truflanir:
1) Skipti út öllum netsnúrum og setti skermaða
CAT6 kapla með skermuðum tengjum í stað óskermuðu CAT5 kaplanna.
2) Henti gamla ódýra swissinum sem var í plasthúsi

4G netsamband í sveitinni. Tafir og truflanir.
Mér hefur reynst mikilvægt að vera með sama
þjónustuaðila beggja vegna tengingarinnar milli

Graf úr Pingplotter forritinu.
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og setti í stað hans dýrari sviss í málmhúsi og með
jarðbundnum tengjum fyrir skermaða kapla og snúrur.
3) Setti ferritkjarna á báða enda netkapla, coaxkapla
og aflkapla.
4) Breytti stillingu í KiwiSDR til að lækka samskiptahraðann úr 100MHz í 10MHz.
Nú er yfirleitt ekki vottur af truflunum frá netkerfinu.

Ég verð ekki var við neina seinkun sem heitið getur.
Kannski um 0,2 sekúndur. Ég prófa það með því að
senda CW á 80m og hlusta á merkið berast yfir fjöll
og firnindi í IC-7300 stöðina mína.
Þegar ég ræsi búnaðinn í sveitinni byrja ég á að
tengja mig við vefsíðu sem innbyggð er í Webswitch
rofann. Þar smelli ég á takka til að setja spennu á
búnaðinn. Síðan þrýsti ég á Power takkann á Kenwood andlitinu, alveg eins og ég væri að ræsa stöð
heima. Ég ræsi síðan CATSYNC í tölvunni og þá er
allt klárt. Allt tekur þetta varla meira en eina mínútu.
Það er rétt að taka fram að það er ekkert “plug and
play” að setja upp svona stöð. Það háði mér í byrjun
að ég þekkti lítið inn á netsamskipti með IP tölum, en
smám saman lærði ég á tæknina. Leiðbeiningar sem
fylgja RemoteRig boxunum eru mjög ítarlegar, og
veitir ekki af. Þolinmæðin þrautir vinnur allar, segir
máltækið. Þessi RemoteRig búnaður hefur reynst mér
einstaklega vel og klikkar aldrei þegar einu sinni er
búið að setja hann upp.
Dæmigerð suða á 80 metra bandinu er um S3,
samanborið við um S8 heima. Það munar um minna.
Að lokum til gamans ein mynd af öllum græjunum í
sandkassanum sem ég hef verið að leika mér að
undanfarið.

Hvort er stöðin í Garðabæ eða við Geysi?
Það er dáítið undarlegt að sitja við stöðina í Garðabæ
og segja að QTH sé nærri Geysi. Þannig er það nú
samt. Þar er RF hluti stöðvarinnar og loftnet. Í Garðabænum er bara hljóðneminn, morslykillinn og hátalarinn. Reyndar líka stjórnborð stöðvarinnar. Sem
sagt, stöðin er við Geysi, hvort sem setið er við hana
þar eða í Garðabænum.
Vöktun
Í kofanum er ég með hefðbundið GSM vaktkerfi með
nokkrum skynjurum. Í skúrinn þar sem radíóið er setti
ég þráðlausan hreyfiskynjara, reykskynjara og hitamæli. Ekki má gleyma Ring myndavél sem fylgist
með hugsanlegum mannaferðum.
Hvernig hefur fjartengda stöðin reynst?
Í stuttu máli þá er reynsla mín mjög góð. Í raun finn ég
engan mun á því að vera með þessa fjartengdu stöð,
eða hefðbundna stöð heima. Það gildir bæði um SSB
og CW með pöllu eða hefðbundnum morslykli.
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Bættur árangur ? á SSB – framhald
Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A
Í síðasta tölublaði1 gafst ekki tækifæri til að fjalla um
möguleika til að bæta árangur í sendingu á SSB í
stöðvum sem ekki eru ekki búnar innbyggðum tónjafnara eða hafa e.t.v. aðeins frumstæðan tónjafnara.
Úr því verðu bætt í þessari grein.

stórum hljóðnemum, þ.e. merkið er of sterkt þar. Í
annan stað er verð mjög hagkvæmt samanborið við
markaðinn.
2. Rúsínan í pylsuendanum.
Greinarhöfundur pantaði nýlega samsett V.3 tæki hjá
Sergey fyrir Yaesu sendi-/móttökustöðvar. Þegar það
kom til landsins var það tengt og prófað við nýja
FTdx101D stöð. Og nú kemur „rúsínan í pylsuendanum“, sem er að tækið má jafnt nota við nýrri stöðvar
með innbyggðum tónjafnara sem og við eldri stöðvar
án þess búnaðar. Hafa þarf í huga að ef tækið er tengt
við stöð með innbyggðum tónjafnara að muna að
slökkva á innbyggða jafnaranum og talpressunni (e.
compressor).

1. Undratæki frá Úkraínu.
Í raun getur verið um að ræða fleiri en eina lausn, en
hér er lagt til að leysa málið á einfaldan hátt með
utanáliggjandi tónjafnara. Um er að ræða „Voice
audio 5-band Equalizer with Compressor and low
noise Microphone amplifier V.3“ frá Sergey, UR6QW
í Úkraínu.2
Í boði er að kaupa tækið samsett eða ósamsett. Ef
pantað er samsett, þarf að tilgreina tegund og gerð
stöðvar til að fá það afhent tilbúið með tengisnúru og
réttu hljóðnematengi. Snjöll lausn hjá Sergey er, að
ekki þarf utanaðkomandi aflgjafa því einn pinninn á
hljóðnemainnstungunni [á stöðinni] býður upp á jafnspennu.3

3. Útkoman.
Og hver var þá útkoman eftir tengingu við nýju stöðina? Í stuttu máli sagt, jafn góð. En það var hins vegar
bæði einfaldara og auðveldara að jafna mótunina frá
FTdx-101D stöðinni með tækinu heldur en með innbyggða jafnaranum sem þarf að stilla með hjálp
nokkurra valmynda.
Nú munu sumir e.t.v. hugsa: „Ég hef ekkert með
þessa Jóns Múla mótun að gera.“ Greinarhöfundur er
fullkomlega sammála – vegna þess að slík mótun er
hvorki eftirsóknarverð né góð á SSB. En, með hjálp
utanáliggjandi tónjafnara, má stilla raddsviðið jafn
hátt á háum sem lágum tíðnum raddarinnar, samanber
umfjöllun í fyrri greininni, en þar er m.a. bent á að
margar amatörstöðvar senda lágu tónana í röddinni út
á alltof miklum styrk.
4. Fjölbreyttir möguleikar.
Á framhlið tækisins frá UR6QW er lítil innstunga
hægra megin við stöðluðu 8-pinna hljóðnemainnstunguna. Litla innstungan er notuð þegar áhugi er
fyrir að nota sambyggt heyrnartól og hljóðnema og þá
er tengist hljóðneminn í litlu innstunguna og fótrofi í
hljóðnemainnstunguna. Þannig má auðveldlega nýta

Myndin er af V.3 gerð sem er sérstaklega einföld í notkun og gerir
það sem hentar flestum. Ljósmynd: UR6QW.

Tækin frá UR6QW hafa ýmsa kosti umfram tæki frá
öðrum framleiðendum. Þau hafa t.d. sérstaka stillingu
fyrir mjög lága tíðni (80 Hz) sem oft er vandamálið í
1

CQ TF, 1. tbl. 2021, bls. 34. Vefslóð: http://www.ira.is/wp-content/uploads/2021/01/cqtf_35arg_2021_01tbl.pdf

2

Hægt er að velja úr fleiri tækjum frá UR6QW, s.s. EQ V.1 til EQ V.7 Verð er frá $18 fyrir V.1 upp í $210 fyrir V.7. Flutningur til
Íslands er innifalinn í þessu verði. Sem dæmi er V.1 forstilltur og vegna stærðar væri hægt að setja hann inn í stöðina sjálfa eða jafnvel
inn í fót borðhljóðnema. V.7 er flottastur og hefur forstillt minni fyrir stillingar, t.d. fyrir DX fjarskipti og fyrir sambönd innanlands.
Greinahöfundar ákvað að panta gerð V.3 vegna þess hve einfaldur og þægilegur hann er í notkun.

3

Tækið gengur á 8-16VDC og notar aðeins 8 mA.
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ódýran búnað sem er ætlaður fyrir tölvur (og oft
kemur ótrúlega vel út) því V.3 tækið gefur rétta „bias“
spennu.

Í dag er hægt að kaupa dýra tónjafnara sem geta
oftast unnið upp í 16000 Hz eða jafnvel hærra og geta
verið dýrir. Fjarskiptastöðvar fyrir SSB skila yfirleitt
ekki hærra tíðnisviði en upp í 3000 Hz í sendingu (og
á ESSB mest upp í 4000 Hz). Tónjafnararnir frá
UR6QW geta því verið heppileg viðbót bæði við
nýjar og eldri sendi-/móttökustöðvar radíóamatöra.

5. Ham Devices UR6QW.
Tækið sem lýst er að ofan, er selt beint frá framleiðanda. Innkaupsverð er $70 og flutningur frá Úkraínu
er $20. Heildarkostnaður með öllum gjöldum til Íslands er um 14 þúsund krónur m.v. gengi dollars
15.4.2021. Vefslóð:
https://ur6qw.ucoz.net/index/eq_v_3/0-6
Vefslóð á heimasíðu UR6QV:
https://ur6qw.jimdofree.com
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Fræðsluhorn ÍRA: Verðlaunagripir og viðurkenningar.
Viðurkenningar sem eru í boði á áhugamálinu eru
einkum tvennskonar, verðlaunagripir og viðurkenningarskjöl sem stundum eru nefnd „diplómur“ eða
„awörd“. Hvorutveggja bera vott um tilgreindan
árangur sem viðkomandi leyfishafi hefur verið náð.
Viðurkenningar í alþjóðlegum keppnum radíóamatöra eru vel þekktar, en aðrar eftirsóttar viðurkenningar eru til dæmis DXCC (DX Century
Club), WAZ (Worked All Zones), WPX (Worked
All Prefixes), WAS (Worked All States) og WAC
(Worked All Continents. WAC er elst eða nær 100
ára.

Verðlaunaplatti
fyrir 1. verðlaun í
TF útileikunum
2020. Með
gripnum fylgir
vandaður
„standari“ svo
hvort heldur er
má hengja
plattann á vegg
eða hafa
standandi á borði
eða hillu.

útileikunum eru síðan veitt viðurkenningarskjöl
fyrir fyrstu fimm sætin.
Á vetrardagskrá ÍRA 2019/20 var flutt yfirlitserindi um viðurkenningar radíóamatöra í félagsaðstöðunni í Skeljanesi. Glærur sem sýndar voru
með erindinu gefa ágæta innsýn í þennan sérstaka
heim. Meðal annars er leitast við að svara eftirfarandi spurningum:
• Hvað eru viðurkenningar radíóamatöra?
• Fyrir hvað standa þær til boða?
• Hvað þurfa menn að gera?
• Hverjir gefa út viðurkenningar?
• Hvers vegna viðurkenningar?
• Hvað gerir maður við viðurkenningarnar?
• Hverjar eru þekktastar?
• Hvernig líta þær út?
• Viðurkenningaskjöl ÍRA.
• Dæmi um kostnað (DXCC).

Verðlaunagripir í Páskaleikum ÍRA 2020.

Ágætt dæmi um verðlaunagripi eru t.d. verðlaunin fyrir fyrstu þrjú sætin í Páskaleikum ÍRA,
VHF/UHF leikum ÍRA og fyrir fyrsta sætið í TF
útileikunum. Dæmi um viðurkenningarskjöl eru
t.d. viðurkenningar í VHF/UHF leikunum sem eru
tvær, þ.e. fyrir fyrir bestu ljósmyndina á Facebook
og fyrir skemmtilegustu færsluna á Facebook. Í TF

Vefslóð: https://tinyurl.com/vidurkenningar

Verðlaunagripir í VHF/UHF leikum ÍRA 2020.
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Bókahorn ÍRA

Til umfjöllunar: The Magic Bands;
A guide to 6m and 4m Amateur
Radio.
Höfundur: Don Field, G3XTT.
Útgefandi: Radio Society of Great
Britain (RSGB).
Útgáfa: 10. nóvember 2020.
Blaðsíðufj öldi: 224.
Brot: 17 x 21 cm.
Verð: £15.99 (£13.59 til félagsmanna RSGB).

árið 2008. Undirritaður hafði lesið margar jákvæðar
umsagnir um bókina þegar hann fór í fyrstu ferð á
Ham Hadio sýninguna í Friedrichshafen árið 2012 og
hafði hugsað gott til glóðarinnar með að kaupa eintak
þar á staðnum. En þá var gripið í tómt því bókin var
ekki fáanleg. Hún var reyndar endurprentuð a.m.k. 56 sinnum eftir fyrsta útgáfuár (2008) en einhvern
veginn heyktist undirritaður á að panta eintak í pósti –
þar til um síðustu áramót 2020/2021 þegar uppfært
eintak G3XTT kom út hjá RSGB í Bretlandi. Og ekki
var verra að höfundur hafði bætt við vandaðri umfjöllun um 70 MHz tíðnisviðið sem íslenskir leyfishafar hafa haft heimildir á frá árinu 2010.
Eins og sjá má þegar farið er yfir stutta upptalningu
á efni bókarinnar hér að framan, að þá er snert á
flestum þáttum þess að fara í loftið og hafa sambönd á
þessum tveimur tíðnisviðum. Mér finnst bókin afar
vel skrifuð. Stíllinn er persónulegur, lýsandi og
myndrænn. Fyrir flesta sem eru eða hafa verið virkir á
HF böndunum, er kaflinn um skilyrðin og útbreiðslu
radíóbylgna á þessum böndum fróðlegur, en umfram
allt nýtilegur hafi maður áhuga á að fara í loftið, t.d. í
DX.
Efni bókarinnar hentar hvorutveggja þeim leyfishöfum sem hafa áhuga á að kynna sér böndin sem og
þeim sem þegar hafa reynslu af fjarskiptum á 6 metrum og 4 metrum. Stór þáttur er persónulegur stíll
höfundar sem nálgast umfjöllunarefnið af næmni þess
sem hefur víðtæka reynslu, hefur einlægan áhuga á
umfjöllunarefninu og býr yfir hæfileika til að miðla á
efnislegum forsendum. Undirritaður gefur bókinni
hæstu einkunn.
Eftirskrift. Á netinu má sjá bókarheitið Six &
Four; the complete guide to 50 and 70 MHz Amateur
radio eftir sama höfund. Án þess að hafa rannsakað
frekar, að þá virðist sem bókin hafi fyrst verið gefin út
undir þessu heiti, en því hafi síðar verið breytt í The
Magic Bands; A guide to 6m and 4m Amateur Radio.
Tekið skal fram, að þetta er ágiskun undirritaðs.

Bókin skiptist í 9 kafla. Í 1. kafla er kynning á 6
metrum og 4 metrum, m.a. eftir hverju er að sækjast í
þessum tíðnisviðum, stutt sögulegt ágrip og upplýsingar um hvert má sækja frekari fróðleik. Í 2. kafla
er fjallað um fjarskiptabúnað til nota á böndunum,
m.a. um það sem er í boði á markaði og um heimasmíðar, ásamt kynningu á því að nota tölvu sem hluta
af fjarskiptabúnaðinum. Í 3. kafla er umfjöllun um
loftnet, hvorutveggja til styttri og lengri fjarskipta
(DX). Í 4. kafla er umfjöllun um útbreiðslu radíóbylgna (m.a. F2) og kynning á radíóvitum, auk þess
sem skilyrði yfir lengri og styttri vegalengdir eru
útskýrð. Ennfremur er kynning á EME fjarskiptum [á
6m og 4m] og fleiri fjarskiptamöguleikum. Í 5. kafla
er farið í „operating“ þ.e. ábendingar um um hvernig
menn bera sig að í fjarskiptum á þessum tíðnisviðum
til að ná árangri, m.a. í keppnum. Í 6. kafla er kynning
á möguleikum og tækni til að hafa sambönd yfir
langar vegalengdir [innanlands sem í DX] þegar
styrkur merkja er mjög lágur (e. Weak Signal
Communications). Í 7. kafla er m.a. samantekt um
fyrirkomulag og heimildir radíóamatöra á böndum í
mismunandi löndum heims. Í 8. kafla er umfjöllun um
fjarskipti annars staðar heldur en frá heimastöð, s.s. í
farartækjum og ef áhugi er að á að ferðast og hafa
sambönd í þessum tíðnisviðum frá öðrum löndum. Í
9. kafla er fjallað um keppnir, viðurkenningarskjöl og
QSL mál.
Að auki fylgja 10 efnismiklir viðaukar, m.a. með
upplýsingum sem eru sérhæfðar fyrir breska leyfishafa, en einnig útskýringar á hugtökum, vefslóðir
fyrir upplýsingar sem varða tíðnisviðin, um tíðnir
radíóvita eftir löndum, upplýsingar um reitakerfið (e.
Maidenhead locator system) og fleira.
Umsögn. Þetta nýja ritverk byggir á þekktri bók
höfundar „Six Metre Handbook“ sem kom fyrst út
CQ TF apríl 2021
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TF1VHF QRV í þrjú ár
Jónas Bjarnason, TF3JB
Stórvirki var unnið á vettvangi áhugamáls okkar fyrir
þremur árum þegar tveir nýir radíóvitar voru settir í
loftið 12. maí 2018.1 Um er að ræða vita á tíðnunum
50.457 MHz á 6 metrum og 70.057 MHz á 4
metrum.2 QTH er Álftanes á Mýrum. Til hagræðis er
notað sama kallmerki, TF1VHF. Merki heyrast vel í
Reykjavík, um Suðurnes, austur fyrir fjall, um
Snæfellsnes og um Vesturland og til útlanda.
Mikill áhugi varð strax á vitunum bæði innanlands
sem utan. Verkefnið var í raun eitthvað sem hafði
verið beðið eftir lengi. Nú voru í fyrsta skipti í boði
stöðug merki á 6 metrum og 4 metrum (allan sólarhringinn) þegar menn gerðu tilraunir í þessum tíðnisviðum.
Utanlands var tilkomu vitanna ekki síður fagnað þar
sem TF er sérstaklega eftirsótt í DX í þessum tíðnisviðum. Þegar merki frá vitunum heyrast erlendis
hlusta leyfishafar sérstaklega eftir merkjum frá TF.
Reynsla hefur skapast hérlendis á DX fjarskiptum á
50 MHz en það hefur vakið athygli hve oft skilyrði
virðast opnast á 70 MHz til Evrópu.
Ólafur B. Ólafsson, TF3ML annaðist uppsetningu
búnaðar, fjármagnaði verkefnið og stóð straum af
öllum kostnaði. Ólafur hefur, eins og kunnugt er,
einnig unnið frábært starf undanfarin ár við uppbyggingu endurvarpa í VHF og UHF tíðnisviðunum í Bláfjöllum, á Skálafelli og á Mýrum.
Búnaður
Vitarnir nota 25W sendi á 50 MHz og 23W sendi á 70
MHz. Þeir eru tengdir við sitt hvorn ½ l tvípólinn í
loftnetsturni þar á staðnum. 50 MHz loftnetið er lárétt
í 26 metra hæð og 70 MHz netið er lóðrétt í 16 metra
hæð. Mótunaraðferðir eru þrjár. Hefðbundin burðarbylgja, skilaboð á morsi og PI4 (PharusIgnis4) sem
ný stafræn tegund útgeislunar (MGM), hönnuð fyrir
radíóvita.

Loftnetsturninn í Álftanesi á Mýrum sem hýsir loftnetin fyrir
TF1VHF. Loftnetið fyrir 50 MHz er í 26 metra hæð og fyrir 70
MHz er í 16 metra hæð. TF3ML, TF3SUT, TF1A og TF3-Ø33
önnuðust frágang búnaðar. Ef vel er að gáð má sjá Samúel,
TF3SUT, uppi í turninum. Mynd: TF1A.

1

Leyfisbréf Póst- og fjarskiptastofnunar fyrir TF1VHF er dagsett 22. maí 2018.

2

4 metra bandið er ekki eiginlegt amatörband hér á landi frekar en annarsstaðar. Í allmörgum löndum hafa radíóamatörar hins vegar
fengið sérheimildir til að gera tilraunir í sviðinu. Þann 19. febrúar 2010 gátu íslenskir leyfishafar sótt um sérstakt tilraunaleyfi á 70
MHz sem gilti út það ár. Fyrst var það endurnýjanlegt til 1 árs en frá árinu 2016 hefur það verið endurnýjað til 2 ára – en núgildandi
heimildir renna út þann 31. desember 2022. Ísland var síðasta landið af Norðurlöndunum að setja upp radíóvita á 70 MHz en slíkir vitar
hafa verið QRV þar um árabil, auk Færeyja og Grænlands.
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boða PI4 aðeins 24,333 sek. Kostur PI4 er jafnframt
að upplýsingar skila sér betur á áfangastað en ella, t.d.
þegar segulljós (e. aurora) eða þétt regnský (e. rain
scatter) trufla viðtöku.

Undirbúningurinn
Vitarnir eru hannaðir samkvæmt nýjustu tækni og
smíðaðir eftir ýtrustu gæðakröfum. Ólafur samdi við
Bo Hansen, OZ2M, sem fer fyrir hópi danskra radíóamatöra um smíðina. Hann stóð jafnframt fyrir því, að
Bo kom hingað til lands og flutti áhugavert erindi í
máli og myndum um verkefnið fyrir félagsmenn ÍRA
í Reykjavík 16. febrúar 2017. Kynningin fór fram á
Grand Hótel og var vel sótt af félagsmönnum.

Ólafur B. Ólafsson, TF3ML á kynningunni á Grand Hótel í
Reykjavík 16. febrúar 2017. Ólafur upplýsti m.a. að verkefnið
væri umfangsmeira en bara radíóvitar á 50 MHz og 70 MHz því
hann hafi í hyggju að setja upp þriðja radíóvitann á 144 MHz.
Fyrirhugað er að hann verði staðsettur austar á landinu, t.d.í
námunda við Höfn í Hornfirði. Mynd: TF3JB.

Áhugaverðar
16.2.2017:

Bo Hansen, OZ2M skýrir frá TF1VHF verkefninu á kynningu á
Grand Hótel í Reykjavík 16. febrúar 2017. Ljósmynd: TF3JB.

vefslóðir

sem

kynntar

voru

http://www.rudius.net/oz2m/software/pi-rx/

Erindi Bo var ítarlegt, vel fram sett og skemmtilega
flutt. Þegar varð ljóst að þar fór maður með mikla
þekkingu á því sem hann talaði um. Það var því akkur
fyrir íslenska leyfishafa að fá innsýn í þennan sérhæfða heim sem sífellt er í þróun og sýndu menn
verkefninu verðskuldaðan áhuga. Bo svaraði greiðlega öllum spurningum og voru umræður líflegar.
Fyrir flesta viðstadda var margt nýtt sem þarna var
kynnt, m.a. PI4 „PharusIgnis4“ sem er sérhönnuð
tegund útgeislunar fyrir radíóvita á stafrænu formi
(MGM). PI4 er í raun endurhönnuð/breytt tegund JT4
útgeislunar frá K1JT, þannig að til styttingar er m.a.
sleppt upplýsingum um hnit í skilaboðunum. Samanborið við 47,414 sek. tímalengd JT4 er lengd skila-

http://www.rudius.net/oz2m/ngnb/pi4.htm
http://www.oz7igy.dk/

Að lokum
Þess má geta, að radíóvitinn fyrir 144 MHz sem
Ólafur nefndi á undirbúningsfundinum í febrúar 2017
hefur verið smíðaður, er fullbúinn og bíður
uppsetningar á þessu ári, 2021. Hann var smíðaður af
sömu aðilum og vitarnir á 6 og 4 metrum, þ.e. Bo
Hansen, OZ2M og félögum.
Sérstakar þakkir til Ólafs B. Ólafssonar, TF3ML,
fyrir rausnarlegt framlag hans til eflingar áhugamáls
okkar hér á landi.

Minningar úr félagsstarfinu
Þann 2. júní 2010 hittist hópur röskra manna í Skeljanesi. Verkefni dagsins var að setja upp VHF og UHF
loftnet félagsins fyrir TF3IRA. Ekki spillti fyrir, frábært
sumarveður þennan dag.
Þeir sem stóðu að verkefninu voru Sveinn Bragi
Sveinsson, TF3SNN, Jón Ingvar Óskarsson, TF1JI,
Erling Guðnason, TF3EE og Kristinn Andersen,
TF3KX. Þeir Sveinn Bragi og Jón Ingvar, höfðu
undirbúið verkefnið fyrirfram (ásamt fleirum), m.a. með
smíði festinga og samsetningarvinnu loftneta, formagnara og rótors.
Á meðfylgjandi mynd var allt orðið klárt og loftnetin
komin upp. Þá var klukkan orðin fimm og ákveðið að
góðu dagsverki væri lokið.
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Vel að verki staðið og VHF/UHF loftnet TF3IRA komin upp. Frá
vinstri: Kristinn Andersen TF3KX, Sveinn Bragi Sveinsson
TF3SNN, Erling Guðnason TF3EE og Jón Ingvar Óskarsson
TF1JI. Ljósmynd: TF3JON.
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Íslenskir radíóamatörar; starfstímabilið 2020/21

Fundur nr. 6 í stjórn ÍRA; haldinn í
Skeljanesi 5. janúar 2021 kl. 18:00.

2. Fundargerð 5. fundar 2020/21 frá 24. nóvember,
lögð fram.
Framlögð fundargerð var samþykkt samhljóða.

Mættir: TF3JB formaður, TF3DC varaformaður,
TF3PW gjaldkeri, TF3GS ritari, TF3GZ meðstjórnandi, TF3UA varastjórn og TF1EIN varastjórn.

3. Yfirlit um innkomin/útsend erindi milli
stjórnarfunda.
Formaður, TF3JB, fór yfir og kynnti innkomin og
útsend erindi.

1. Fundarsetning og dagskrá.
TF3JB, formaður, bauð fundarmenn velkomna og
setti fund kl. 18:00. Hann lagði fram áðurgreinda
tillögu að dagskrá sem var samþykkt samhljóða.
1. Fundarsetning og samþykkt tillögu að dagskrá.
2. Fundargerð 5. fundar 2020/21 frá 24. nóvember,
lögð fram.
3. Yfirlit yfir innkomin/útsend erindi á milli
stjórnarfunda.
4. Félagsmál: Lokun félagsaðstöðunnar hefur varað í
4 mánuði m.v. opnun 14. janúar n.k.
5. Staða félagssjóðs og lokun fjárhagsárs 2020.
6. Póst- og fjarskiptastofnun.

4. Félagsmál.
Formaður, TF3JB, fór almennt yfir stöðu félagsmála
og ræddi sérstaklega félagsaðstöðuna í Skeljanesi
sem nú hefur þurft að hafa lokaða samfleytt í 4 mánuði. Hann taldi óljóst hvort aðstæður faraldursins
leyfðu opnun 14. janúar n.k. Fram kom m.a. að
reynslan af netspjalli hefur verið góð, en TF3OM reið
á vaðið 19. nóvember s.l. og Jón Björnsson, TF3PW
stóð síðan fyrir þremur viðburðum, þ.e. 26. nóvember, 10. desember og 17. desember. Í öllum tilvikum
var notað forritið Zoom sem sækja má frítt á netið. Frá
5-11 félagsmenn mættu á vefinn. Undir dagskrárliðnum var einnig rætt um flutning fræðsluerinda yfir
netið. Í því sambandi var vísað til erinda sem höfðu
verið ákveðin á vetrardagskrá félagsins fyrir tímabilið
mars til maí 2020 en þurfti að fella niður eftir síðasta
erindisflutning þann 2. mars vegna Covid-19 faraldursins. Fram kom hjá stjórnarmönnum að þeir eru
jákvæðir hvað það varðar að félagið láti að sér kveða í
þessum efnum, hamli faraldurinn félagsstarfinu í
Skeljanesi mikið lengur.

a. Jákvæð afgreiðsla PFS mótt. 4.12.2020; beiðni ÍRA
um endurnýjun heimildar til notkunar á 1850-1900
kHz í alþjóðlegum keppnum.
b. Jákvæð afgreiðsla PFS mótt. 7.12.2020; beiðni ÍRA
um endurnýjun heimildar til notkunar tíðnisviðsins
70.000-70.250 MHz.

7. Námskeið til amatörleyfis á vormisseri 2021; erindi
sent til prófnefndar 29.11.2080.
8. Framkvæmdir við félagsstöðina í Skeljanesi.
a. KiwiSDR viðtæki tengt við stangarloftnet TF3IRA til
hlustunar yfir netið (12. desember).
b. APRS stöð félagsins TF3IRA-1Ø tengd við stærra
loftnet (20. desember).

5. Staða félagssjóðs og lokun fjárhagsárs 2020.
Staða félagsjóðs í lok fjárhagsársins 2020 er jákvæð
um 1,7 milljónir króna. Greidd félagsgjöld voru alls
167, þar af 163 greidd um netbanka og 4 greidd á
annan hátt.

9. Nýtt CQ TF 28. janúar n.k.; fundur ritnefndar er
fyrirhugaður 7. janúar 2021.
10. Skipan í embætti aðstoðarmanns vefstjóra.
11. Aðalfundur 13. mars 2021.
12. Önnur mál.
a. Vegleg gjöf Egils Ibsen, TF3EO til félagsins móttekin
6. desember.
b. Umsögn um beiðni ARUKR í Kirgiska lýðveldinu og
BARS í Konungsríkinu Barein um aðild að IARU.
c. Umsókn um 5BDXCC, 5BWAZ og WAZ (mixed á 20
metrum) viðurkenningar fyrir félagsstöðina TF3IRA.

6. Póst- og fjarskiptastofnun.
Formaður, TF3JB, kynnti tvö erindi sem félaginu hafa
borist frá Póst- og fjarskiptastofnun, þ.e. frá 4. og 7.
desember.
(a) ÍRA barst jákvætt svar frá Póst- og fjarskiptastofnun (PFS) 4. desember s.l. við ósk félagsins um
endurnýjun heimildar til notkunar tíðnisviðsins 18501900 kHz vegna þátttöku í alþjóðlegum keppnum
2021. Heimildin er til árs og gildir til 31.12.2021.
Hún nær til eftirtalinna keppna:

13. Næsti fundur stjórnar.
14. Fundarslit.
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•
•
•
•
•
•
•

CQ WW 160 metra keppnin, CW, 29.-31.1.2021.
ARRL International DX keppnin, CW, 20.-21.2.2021.
CQ WW 160 metra keppnin, SSB, 26.-28.2.2021.
ARRL International DX keppnin, SSB, 6.-7.3.2021.
CQ WW WPX keppnin, SSB, 27.-28.3.2021.
CQ WW WPX keppnin, CW, 29.-30.5.2021.
IARU HF World Championship, CW/SSB, 10.11.7.20212.
• CQ WW DX keppnin, SSB, 30.-31.10.2021.
• CQ WW DX keppnin, CW, 27.- 28.11.2021.
• ARRL 160 metra keppnin, CW, 3.-5.12.2021.

vel yfir innstreymi efnis og er ánægður með vaxandi
þátttöku félagsmanna. Sigurbjörn áætlar að nýja blaðið verði á bilinu 48-54 blaðsíður að stærð. Í umræðum
undir dagskrárliðnum lýstu stjórnarmenn yfir mikilli
ánægju með störf ritstjóra og ritnefndar.
10. Skipan í embætti aðstoðarmanns vefstjóra.
Samþykkt var samljóða að skipa Jón Björnsson,
TF3PW, í embættið.
11. Aðalfundur 13. mars 2021.
(a) Fjallað um undirbúning aðalfundar. Óljóst er
hvort auglýstur fundarstaður (Hótel Saga) verður í
raun opnaður 28. febrúar n.k. eins og fyrirhugað er.
Stjórn félagsins breytti áður samþykktri dagsetningu
fundarins (20. febrúar 2021) í 13. mars 2021 (sem
rúmast innan heimildar í lögum). Breyting á dagsetningu var gerð í þeirri von að opnun hótelsins muni
ganga eftir eins og auglýst er. Ástæðan er, að eftir
miklu er að sækjast fyrir félagssjóð því félagið hefur
notið aðgangs að fundarsölum hótelsins s.l. tvo aðalfundi án greiðslu og nú síðast (15. febrúar 2020)
fengum við að auki fríar kaffiveitingar.
Fundarboð aðalfundar 2021 verður prentað á baksíðu nýja félagsblaðsins 28. janúar n.k. Að auki verður
sérstaklega boðað til fundarins í tölvupósti til félagsmanna og með auglýsingu á heimasíðu og FB síðum
þann 20. febrúar n.k., en áskilið er í lögum að slíkt þurfi
að gerast eigi síðar en þremur vikum fyrir fundardag.
Jafnframt verður þeim félagsmönnum sem ekki hafa
skráð netfang hjá félaginu eða hafa sent stjórn félagsins
skriflega ósk þess efnis, sent fundarboð í bréfapósti.
Dagskrá fundarins, sem er fastsett í 19. gr. félagslaga, verður sérprentuð og mun liggja frammi á
fundarstað. Sérprentun á félagslögum mun einnig
liggja frammi á fundarstað. Tillögur til lagabreytinga
verða kynntar með fundarboði (ef einhverjar verða),
en í 29. gr. laga stendur: „Félagslögum verður aðeins
breytt á aðalfundi, enda hafi frumvarp að nýjum eða
breyttum greinum borist stjórn félagsins fyrir 15.
janúar og verið dreift með aðalfundarboði“.
(b) Ársreikningur 2020. Gjaldkeri, TF3PW, skýrði
frá því að undirbúningur ársreiknings 2020 sé á áætlun. Hann hyggst hafa samband við skoðunarmenn
reikninga á næstunni.
(c) Skýrsla stjórnar. Formaður, TF3JB, skýrði frá
því að skýrsla formanns sé á áætlun og verði lögð
fram á prentuðu formi á fundinum í samræmi við 5.
lið 19. gr. félagslaga.
(d) Samþykktir. Formaður, TF3JB, skýrði frá því að
hann muni gera tillögur um sérstakar samþykktir
aðalfundar sem verða lagðar fram á síðasta fundi
stjórnar á starfsárinu.

(b) ÍRA barst jákvætt svar frá Póst- og fjarskiptastofnun (PFS) 7. desember s.l. við ósk félagsins um
endurnýjun heimildar til notkunar tíðnisviðsins
70.000-70.250 MHz. Tilrauna-heimildin var endurnýjuð til næstu 2 ára og gildir til 31.12.2022.
7. Námskeið til amatörleyfis á vormisseri 2021.
Í samræmi við samþykkt á síðasta stjórnarfundi
(fundur nr. 5/24. nóvember 2020) var erindi sent til
Vilhjálms Þórs Kjartanssonar, TF3DX, formanns
prófnefndar 29. nóvember með beiðni um að athugað
verði með að halda námskeið á vegum félagsins á
vormisseri. Í bréfinu var þess jafnframt farið á leit, að
athugaður verði möguleiki á að bjóða námskeiðið yfir
netið ef Covid-19 faraldurinn hamlar, á þeim tíma,
eðlilegu kennslustofufyrirkomulagi í HR.
8. Framkvæmdir við félagsstöðina í Skeljanesi.
(a) KiwiSDR viðtæki TF3GZ var tengt við stangarloftnet TF3IRA til hlustunar yfir netið þann 12.
desember (eftir flutning frá Bláfjöllum). Hugmyndin
er að þessi tenging verði til bráðabirgða á meðan
félagsaðstaðan er lokuð vegna Covid-19 faraldursins.
Mikil ánægja er með móttökuskilyrðin um viðtækið
frá Skeljanesi.
(b) APRS stöð félagsins TF3IRA-1Ø var tengd við
Diamond X-700HN VHF/UHF húsloftnet TF3IRA
þann 20. desember. Ráðstöfunin er jafnframt til
bráðabirgða á meðan félags-aðstaðan í Skeljanesi er
lokuð vegna faraldursins. Með nýja loftnetinu stækkaði verulega virkt svæði APRS stöðvar félagsins.
9. Nýtt CQ TF 28. janúar n.k.
(a) Fram kom að síðasti fundur ritnefndar á starfsárinu 2020/21 er fyrirhugaður 7. janúar n.k. Þetta
verður fjórði og síðasti fundur starfsársins, en fyrri
fundir nefndarinnar voru haldnir 19.2.2020;
26.5.2020; 24.8.2020 og nú 7.1.2021. Þess má geta,
að öll blöð starfsársins hafa komið út á réttum tíma,
þ.e. áður auglýstum dagsetningum. Ritnefnd skipa:
TF3SB ritstjóri, TF3VS, TF3DC og TF3JB.
(b) Næst blað er 1. tbl. 2021 sem kemur út 28 janúar
n.k. Að sögn formanns, ber TF3SB ritstjóri CQ TF sig
CQ TF apríl 2021
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12. Önnur mál.
(a) Vegleg gjöf til félagsins.
Formaður, TF3JB, skýrði frá gjöf Egils Ibsen,
TF3EO, til félagsins sem var móttekin fyrir hönd
stjórnar þann 6. desember. Um er að ræða sambyggða
sendi-/móttökustöð, G90 frá Xiegu. Egill hafði m.a. á
orði, að hann væri vel settur með fjarskiptabúnað
sjálfur og langaði að gefa ÍRA stöðina með það fyrir
augum að félagið gæti t.d. lánað hana til nýrra leyfishafa eða ráðstafað á annan hátt.
G90 er 20W sendi-/móttökustöð sem vinnur á öllum amatörböndum, frá 160-10m (þ.m.t. 60m). Hún
vinnur á SSB, CW, AM og stafrænum tegundum
útgeislunar (FT8 o.fl.). Stjórnborð er búið 1.8“ TFT
LCD litaskjá og er frátengjanlegt. Með tækinu fylgir
m.a. Xiegu CE-19 „Data Interface Expansion Card“
ásamt öllum tengisnúrum. Forrit í stöðinni eru uppfæranleg í gegnum netið. Tækið lítur út eins og nýtt
enda ekki mikið notað. Stjórn ÍRA þakkar Agli veglega gjöf. Samþykkt að leitast verði við að ráðstafa
stöðinni til nýrra leyfishafa. Varaformaður, TF3DC,
tók stöðina að sér og hyggst prófa tæki og fylgibúnað.
(b) Samþykkt samhljóða að mæla með inntöku
landsfélags radíóamatöra í Kirgiska lýðveldinu
(ARUKR) og inntöku landsfélags radíóamatöra í
Konungsríkinu Barein (BARS) hvað varðar aðild að
samtökum landsfélaga radíóamatöra, IARU.
(c) Samþykkt samljóða að ÍRA sæki um 5BDXCC,
5BWAZ og WAZ („mixed 20 meters“) viðurkenningar fyrir félagsstöðina TF3IRA. Í boði er, bæði fyrir
5BDXCC og 5BWAZ, að kaupa vandaða verðlaunagripi (e. plaque). Áætlaður kostnaður félagssjóðs er
t.d. $85 fyrir slíka vandaðri 5BDXCC viðurkenningu.
Samþykkt samhljóða að félagssjóður standi straum af
slíkum kaupum.
(d) Í umræðum undir liðnum önnur mál kom fram
að komið er að viðhaldi á nokkrum liðum í húsinu í
Skeljanesi, svo sem öryggiskerfi og rafmagni, auk
vatnsleka í anddyri. Ritari, TF3GS og meðstjórnandi,
TF3GZ tala málið að sér.

Fundur nr. 7 í stjórn ÍRA; haldinn í
Skeljanesi 2. febrúar 2021 kl. 18:00.

13. Næsti fundur stjórnar.
Samþykkt að næsti fundur stjórnar verði haldinn í
Skeljanesi þriðjudaginn 2. febrúar n.k.

2. Fundargerð 6. fundar 2020/21 frá 5. janúar,
lögð fram.
Samþykkt samhljóða

14. Fundarslit.
Formaður, TF3JB, þakkaði stjórnarmönnum góðan
fund og sleit fundi kl. 19:30

3. Yfirlit yfir innkomin/útsend erindi á milli
stjórnarfunda.
Formaður, TF3JB, fór yfir og kynnti innkomin og
útsend erindi.

Mættir voru: TF3JB formaður, TF3DC varaformaður,
TF3PW gjaldkeri, TF3GS ritari, TF3GZ meðstjórnandi, TF3UA varastjórn og TF1EIN varastjórn.
1. Fundarsetning og dagskrá.
TF3JB, formaður, bauð fundarmenn velkomna og
setti fund kl. 18:00. Hann lagði fram eftirfarandi
tillögu að dagskrá sem var samþykkt samhljóða.
1. Fundarsetning og samþykkt tillögu að dagskrá.
2. Fundargerð 6. fundar 2020/21 frá 5. janúar, lögð
fram.
3. Yfirlit yfir innkomin/útsend erindi á milli
stjórnarfunda.
4. Félagsmál.
5. Staða félagssjóðs og lokun fjárhagsárs 2020.
6. Vettvangsskoðun borgarfulltrúa í Skeljanesi
15.1.2021.
a. Skýrsla formanns til stjórnar lögð fram.

7. Nýtt félagsblað kom út 28. janúar.
a. Samantektarblað með vefslóðum allra CQ TF
félagsblaða frá 2018 til 1. tbl. 2021 (alls 12
tölublöð).
b. Uppfært efnisyfirlit allra CQ TF félagsblaða frá 20092021.

8. Undirbúningur aðalfundar.
a. Öflun lögfræðiálits ef til þess kemur að fresta þarf
aðalfundi 13. mars n.k. vegna Covid-19 faraldursins.
b. Innkomnar lagabreytingar.

9. Erindi til Póst- og fjarskiptastofnunar.
a. Uppfærsla heimildar á 50 MHz; skýrsla formanns til
stjórnar lögð fram.
b. Auknar heimildir á 5 MHz.
c. Heildaruppfærsla reglugerðar nr. 384/2004 með síðari
breytingum.

10. Önnur mál.
a. Viðhald á myndum úr sögu félagsins á veggjum í
suðurhluta í fundarsal í Skeljanesi.
a. Viðhaldsliðir húsnæðis í Skeljanesi.
b. Loftnetamál félagsstöðvarinnar TF3IRA.

11. Næsti fundur stjórnar.
12. Fundarslit.

Fundargerð ritaði
Guðmundur Sigurðsson / TF3GS
Ritari ÍRA
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4. Félagsmál.
Félagsmenn er sáttir miðað við aðstæður þótt félagsaðstaðan í Skeljanesi sé lokuð vegna Covid-19
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faraldursins. Stjórn félagsins hefur leitast við að sýna
virkni á heimasíðu og FB síðum. Þá kom út nýtt
félagsblað, 1. tbl. CQ TF þann 28. janúar sem inniheldur eins og áður mikið af góðu efni.

febrúar n.k. eins og tilkynnt er á heimasíðu þess. Ef til
þess kemur að breytingar verða á rekstri hótelsins sem
valda því að við getum ekki haft aðalfundinn í fundarsölum þess, verður valinn annar fundarstaður sem
hentar. Formanni var falið að afgreiða málið.
a. Öflun lögfræðiálits.
Samþykkt samhljóða að félagið afli lögfræðiálits til
að fara yfir lög félagsins með tilliti til þess ef fyrirsjáanlegt er v að fresta þurfi aðalfundinum vegna
Covid-19 faraldursins. Stjórnin samþykkir að félagssjóður standi straum af eðlilegum kostnaði við gerð
slíks álits. Ef til kemur, munu stjórnarmenn huga að
því að nálgast ættmenni, vini eða kunningja sem eru
löglærðir til að spyrja álits.
b. Innkomnar lagabreytingar.
Engar tillögur til lagabreytinga bárust fyrir aðalfund 2021.

5. Staða félagssjóðs og lokun fjárhagsárs 2020.
Gjaldkeri, TF3PW, upplýsti um stöðu félagssjóðs sem
er inneign að fjárhæð 1.662.072 krónur. Vinna er
hafin við ársuppgjör vegna aðalfundar 13. mars n.k.
6. Vettvangsskoðun borgarfulltrúa í Skeljanesi
15.1.2021.
Skýrsla formanns til stjórnar lögð fram.
Formaður, TF3JB, fór yfir framlagða skýrslu til
stjórnar um heimsóknina. Hann þakkaði stjórnarmönnunum TF3PW og TF3UA fyrir mætingu í
Skeljanes 15. janúar.
Fulltrúar félagsins sem tóku á móti hópnum skýrðu
frá gagnkvæmri ánægju þeirra og fulltrúa borgarinnar
með heimsóknina. Fram kom m.a. eftirfarandi: „Í
uppfærðri húsakönnun Borgarsögusafns Reykjavíkur
(Nýi Skerjafjörður-Fornleifaskrá og húsakönnun
skýrsla nr. 204) er lagt til, að elstu húsin sem standa á
fyrrum lóð Shell (Skeljungs) við Skeljanes, þ.e. skrifstofuhús (Skeljanes 23, mhl 01, norðurhluti), íbúðarhús (Skeljanes 23, mhl. 01, suðurhluti), Bifreiðaskúr
(Skeljanes 19, mhl. 02) og áfyllingarhús (Skeljanes
21, mhl. 03), njóti verndar í gulum flokki. Í uppfærðri
húsakönnun er einnig lagt til að Skeljanes 27 skolpdælustöð, b. 1992, hljóti verndun í rauðum flokki.“
Samkvæmt ofangreindu liggur fyrir tillaga er um að
húsið í Skeljanesi fái að standa áfram, en það hefur
verið sett í gulan flokk friðunar.

9. Erindi til Póst- og fjarskiptastofnunar.
Formaður, TF3JB, ræddi um samskipti félagsins við
Póst- og fjarskiptastofnun m.t.t. tíðnimála á 50 MHz,
5 MHz og til heildaruppfærslu reglugerðarinnar.
Fram kom í máli hans, að Covid-19 hefur sett strik í
reikninginn og hafi m.a. seinkað samráði við Póst- og
fjarskiptastofnun, auk WRC-19.
a. Uppfærsla heimildar á 50 MHz; skýrsla formanns til stjórnar.
Formaður lagði fram skýrslu um stöðu 50 MHz
tíðnisviðsins eins og hún er í dag og gaf yfirlit yfir
stöðuna frá því fyrsta erindið með ósk um uppfærslu
heimilda var send til Póst- og fjarskiptastofnunar 5.
október 2018. Það sem einkum hefur haft áhrif til
seinkunar þessa máls, voru m.a. óvæntar upplýs-ingar
sem fram komu á samráðsfundi með PFS í byrjun
starfsárs 2019/20 þess efnis, að ekki væri formleg
samþykkt að baki 50 MHz bandinu sem byggði á
ákvörðun tíðniákvörðunarráðstefnu ITU (eins og
venjan er). M.ö.o., byggði heimild okkar á neðanmálsgrein í alþjóðareglugerðinni. Þróun málsins er
skýrð í smáatriðum í kafla 9.1.3 í ársskýrslu ÍRA
2020/21.
b. Auknar heimildir á 5 MHz.
Formaður, TF3JB, skýrði m.a. að núverandi heimild íslenskra leyfishafa á 60 metra bandinu væri á
5351.5–5366.5 kHz; 15 kHz bandbreidd. Hámarksafl
er 15W (EIRP). Heimildin byggir á samþykkt radíótíðniráðstefnu Alþjóða fjarskiptasambandsins (ITU)
WRC-15, sem tók gildi þann 1. janúar 2017.
Formaður gat þess, að vinna á starfsárinu við undirbúning frumvarps til uppfærslu framagreindra heimilda [þ.m.t. gagnaöflun] hafi af ýmsum ástæðum
reynst tímafrek. Á hinn bóginn megi segja að tíminn

7. Nýtt félagsblað kom út 28. janúar.
Nýtt félagsblað, 1. tbl. CQ TF 2021, kom út á heimasíðu ÍRA 28. janúar. Blaðið var alls 54 blaðsíður að
stærð. Að vanda var sendur tölvupóstur til félagsmanna með vefslóð á blaðið, auk þess sem tilkynning
var sett á FB síður. Viðtökur voru mjög góðar.
a. Samantektarblað með vefslóðum CQ TF frá 1.
tbl. 2018 til 1. tbl. 2021.
Formaður, TF3JB, kynnti samantektarblað með
vefslóðum allra CQ TF félagsblaða frá 2018 til 1. tbl.
2021 (alls 12 tölublöð).
b. Uppfært efnisyfirlit CQ TF 2009-2021.
Formaður, TF3JB, kynnti uppfært efnisyfirlit fyrir
öll tölublöð CQ TF félagsblaða frá 2009-2021.
8. Undirbúningur aðalfundar.
Formaður, TF3JB, fjallaði um undirbúning aðalfundar þann 13. mars n.k. Hann gat þess m.a. að ekkert
nýtt væri að frétta frá rekstraraðilum Hótel Sögu sem
gæfi til kynna að ekki yrði af opnun hótelsins 28.
CQ TF apríl 2021
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Fundur nr. 8 í stjórn ÍRA; haldinn í
Skeljanesi 2. mars 2021 kl. 18:00.

vinni með okkur, þar eð sum þjóðlönd (sem svipað er
ástatt um hvað varðar fjarlægð frá öðrum löndum)
hafa náð að koma til móts við sína leyfishafa um
rýmkaðar heimildir eftir viðræður við stjórnvöld.
Stefnt er að því að frumvarp til uppfærslu réttinda
okkar á 5 MHz verði tilbúið í byrjun sumars 2021.
Þróun málsins er skýrð í smáatriðum í kafla 9.1.4 og
9.1.4.1 í ársskýrslu ÍRA 2020/21.1
c. Heildaruppfærsla reglugerðar nr. 384/2004 með
síðari breytingum.
Formaður gat þess að lokum, að nauðsyn væri á
heildaruppfærslu núverandi reglugerðar nr. 384/2004
með síðari breytingum. Hann sagði skilning ríkja um
það hjá Póst- og fjarskiptastofnun.

Mættir voru: TF3JB formaður, TF3DC varaformaður,
TF3PW gjaldkeri,
TF3GS
ritari,
TF3GZ
meðstjórnandi, TF3UA varastjórn og TF1EIN
varastjórn.
1. Fundarsetning og dagskrá.
TF3JB, formaður, bauð fundarmenn velkomna og
setti fund kl. 18:00. Hann lagði fram eftirfarandi
tillögu að dagskrá sem var samþykkt samhljóða.
1. Fundarsetning og samþykkt tillögu að dagskrá.
2. Fundargerð 7. fundar 2020/21 frá 2. febrúar, lögð
fram.
3. Yfirlit yfir innkomin/útsend erindi á milli
stjórnarfunda.
4. Gjaldkeri ræðir/kynnir drög að ársreikningi
félagssjóðs fyrir rekstrarárið 2020.
5. Fundarboð aðalfundar 2021, sbr. 17. gr. félagslaga.
6. Dagskrá aðalfundar, sbr. 19. gr. félagslaga.
7. Tillögur til lagabreytinga á aðalfundi, sbr. 29. gr.
félagslaga.
8. Önnur mál.

10. Önnur mál.
a. Viðhald á myndum úr sögu félagsins á veggjum í
suðurhluta í fundarsal í Skeljanesi.
Samþykkt samhljóða að leggja í kostnað við sómasamlega endurinnrömmun svart/hvítra ljósmynda úr
sögu félagsins. Jafnframt verði skoðað og koma upp
skjá fyrir félagsmenn í félagsaðstöðunni til að deila
myndum frá sér sem varða félagið og/eða áhugamálið.
b. Viðhaldsverkefni á húsnæðis í Skeljanesi.
Málið er í vinnslu. Viðræður eiga sér stað við menn
hjá borginni um verkefnin.
c. Loftnetamál félagsstöðvarinnar TF3IRA.
Málið er í vinnslu. TF3DC, TF3GS og TF3GZ eru
með verkefnið.
d. Fyrirspurn um erindi ÍRA til prófnefndar dags.
29.11.2020.
Erindi var sent til formanns og ritara nefndarinnar.
Fram kom að ekki hafi borist svör.
e. Rætt um prentun á blaðinu, skoða þarf hvaða
gæði þurfi að vera á prentun.
Umræður fóru fram um prentun CQ TF. Skoðanir
eru skiptar í stjórn um hvort bjóða eigi félagsmönnum
að kaupa blaðið sérstaklega á pappír. Skoða þurfi
hvaða gæði þurfi að vera á prentun í því sambandi.

a. Upplýsingar um þá sem eru skráðir á næsta námskeið
ÍRA til amatörprófs.
b. Skipan í autt sæti í prófnefnd félagsins.
c. Félagatal ÍRA 1.1.1983
d. Síðasti stjórnarfundur starfsársins 2020/21;
þakkarávarp formanns.

9. Næsti fundur stjórnar. Tímasetning verður ákveðin
í samráði við viðtakandi stjórn eftir aðalfund.
10. Fundarslit.
2. Fundargerð 7. fundar 2020/21 frá 2 febrúar,
lögð fram.
Samþykkt samhljóða.
3. Yfirlit yfir innkomin/útsend erindi á milli
stjórnarfunda.
Formaður, TF3JB, fór yfir og kynnti innkomin og
útsend erindi.
4. Gjaldkeri ræðir/kynnir drög að ársreikningi
félagssjóðs fyrir rekstrarárið 2020.
Gjaldkeri, TF3PW, lagði fram og kynnti ársreikning
félagsins fyrir rekstrarárið 2020. Skoðunarmenn
reikninga hafa fengið reikninginn til meðferðar sem
verður síðan undirritaður og lagður fram á aðalfundinum 13. mars. Vel hefur gengið að innheimta félagsgjöld og eðlileg útgjöld hafa verið á árinu. Stjórnarmenn þökkuðu gjaldkera góð störf.

11. Næsti fundur stjórnar.
Næsti fundur stjórnar var ákveðinn þriðjudaginn 2.
mars 2021.
12. Fundarslit.
Formaður, TF3JB, þakkaði stjórnarmönnum góðan
fund og sleit fundi kl. 18:50.
Fundargerð ritaði
Guðmundur Sigurðsson / TF3GS
Ritari ÍRA
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5. Fundarboð aðalfundar 2021, sbr. 17. gr.
félagslaga.
Formaður, TF3JB, lagði fram stutta samantekt um
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boðun aðalfundar 2021. Fundurinn var boðaður með
eðlilegum fyrirvara þann 19. febrúar samkvæmt
ákvæði í 17. gr. laga félagsins. Fundarboð var sent til
félagsmanna í tölvupósti (alls 178) ásamt því að
fundarboð var sett á heimasíðu félagins og á FB síður.
Bréflegt fundarboð var póstlagt til þeirra sem ekki
hafa skráð tölvupóstfang hjá félaginu (alls 6) sem og
til þeirra sem reynt var að senda boð í tölvupósti en
sem tókst ekki að koma til skila (alls 4).
Fundurinn verður haldinn í safnaðarheimi
Neskirkju við Hagatorg í Reykjavík laugardaginn 13.
mars kl. 13.

Komnar eru alls 14 umsóknir fyrir næsta námskeið.
b. Skipan í autt sæti í prófnefnd félagsins.
Tillaga prófnefndar um Yngva Harðarson, TF3Y
var samþykkt samljóða. Aðrir í prófnefnd eru: Kristinn Andersen, TF3KX, formaður; Vilhjálmur Þór
Kjartansson, TF3DX; Vilhjálmur Í. Sigurjónsson,
TF3VS, ritari nefndarinnar og Einar Kjartansson,
TF3EK.
c. Félagatal ÍRA 1.1.1983
Stjórnarmönnum fannst fróðlegt að fletta nær 40 ára
gömlu félagatali ÍRA sem er sögulegt fyrir félagið.
d. Síðasti stjórnarfundur starfsársins 2020/21;
þakkarávarp formanns.
Formaður fór yfir starfsárið og þakkaði stjórnarmönnum frábært samstarf. Stjórnarmenn þökkuðu
sömuleiðis fyrir samstarfið.

6. Dagskrá aðalfundar, sbr. 19. gr. félagslaga.
Farið yfir dagskrána sem er bundin í 19. gr. laga
félagsins. Rætt um liðinn önnur mál. Undir þeim
dagskrárlið verða afhentir verðlaunagripir félagsins
fyrir Íslandsmet í fjarskiptavega-lengd sem sett var í
VHF/UHF leikum ÍRA sumarið 2020. Vegalengdin
var 155 km.

9. Næsti fundur stjórnar.
Tímasetning næsta fundar verður ákveðin í samráði
við viðtakandi stjórn eftir aðalfund.
10. Fundarslit.18:55

7. Tillögur til lagabreytinga á aðalfundi, sbr. 29.
gr. félagslaga.
Engar tilögur bárust til stjórnar félagsins innan
tilskilins frests samkvæmt 29. gr. laganna.

Fundargerð ritaði
Guðmundur Sigurðsson / TF3GS
Ritari ÍRA

8. Önnur mál.
a. Upplýsingar um þá sem eru skráðir á næsta
námskeið ÍRA til amatörprófs.

Heimild á 630 metrunum
Félagsmaður hafði samband og spurðist fyrir um
heimildir okkar á 630 metra bandinu. Hann hafði
flett upp í reglugerðinni [um starfsemi radíóamatöra] og m.a. skoðað viðaukann þar sem yfirlit
er yfir heimiluð tíðnisvið, en ekki fundið neitt um
630 metrana. Það er til svara, að heimild okkar á
bandinu kom til eftir gildistöku reglugerðarinnar
árið 2004. Viðaukinn verður hins vegar leiðréttur
við væntanlega uppfærslu á þessu ári.
Heimild okkar á 630 metrum sem fylgir samþykkt WRC-12 er ótímabundin og tók gildi 16.
janúar 2013. Tíðnisviðið er 472-479 kHz.
Heimildin miðast við 5 wött e.i.r.p. og má bandbreidd merkis vera allt að 1 kHz. Heimildin gildir
fyrir G-leyfishafa og er á víkjandi grunni (forgangsflokkur 2).
Endanlega heimildin leysti af hólmi tímabundna
sérheimild á tíðnisviðinu 493-510 kHz sem við
fengum fyrst 19. febrúar 2010 og var framlengd
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óbreytt árin 2011 og 2012, en féll niður 31.
desember 2012.

Myndin er af 100W CW sendi N4ICK á 500 kHz.
Vefslóð: http://www.500kc.com/N4ICK/index.htm
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Helstu DX keppnir 2021; maí-júlí

Í eftirfarandi töflu hafa verið teknar saman upplýsingar um helstu alþjóðlegar DX keppnir á tímabilinu
maí, júní og júlí 2021. Hafa þarf í huga að ýmsir
minni viðburðir fara fram nánast um hverja helgi sem
ekki eru taldir til hér.
Dagsetn.

Tími

Heiti keppni

1.-2. maí

12:00-11:59

ARI International DX Contest

8.-9. maí

12:00-11:59

Volta WW RTTY Contest

8.-9. maí

12:00-11:59

15.-16. maí

12:00-12:00

29.-30. maí

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

Mótun

Bönd

Skilaboð (tf)

CW/SSB/RTTY

80-2m

RST + raðnúmer

RTTY

80-10m

RST+raðnr.+CQ svæði

CQ-M Iter‘nal DX Contest

CW/SSB

160-10m

RST + raðnúmer

His Maj. King of Spain Contest

CW

160-10m

RST + raðnúmer

00:00-23:59

CQ WPX Contest, CW

CW

160-10m

RST + raðnúmer

5.-6. júní

12:00-12:00

SEANET Contest

CW/SSB

160-10m

RS(T) + raðnúmer

19.-20. júní

00:00-23:59

All Asian DX Contest, CW

CW

160-10m

RST + aldur

19.-20. júní

15:00-14:59

Stew Perry Topband Challenge

CW

160m

RST + 4stafa hnit tala

26.-27. júní

12:00-12:00

His Maj. King of Spain Contest

SSB

160-10m

RS + raðnúmer

3.-4. júlí

14:00-14:00

Marconi Memorial HF Contest

RTTY

160-10m

RST + raðnúmer

10.-11. júlí

12:00-12:00

IARU HF World Championship

CW/SSB

160-10m

RS(T) + ITU svæði (TF=17)

24.-25. júlí

12:00-12:00

RSGB IOTA Contest

CW/SSB

80-10m

RS(T)+raðnúmer+IOTA nr. 1)

MAÍ 2021

JÚNí 2021

JÚLÍ 2021

Það eru þrjú mismunandi IOTA númer fyrir TF.
EU-021 = Landið sjálft.
EU-071 = Vestmannaeyjar, þ.e. Heimaey og nærliggjandi eyjar.
EU-168 = Allar aðrar eyjar við landið (að undanskildum Vestmannaeyjum).

QSL kort frá TF7SF
Sigurjón Friðþjófur Jónsson, TF3SC (SK) var handhafi leyfisbréfs radíóamatöra nr. 27 og starfaði sem
símritari og loftskeytamaður í Vestmannaeyjum.
Hann var síðast búsettur í Reykjavík. Myndin af
QSL korti hans er frá því um 1950 þegar hann var
virkur í Eyjum með kallmerkið TF7SF.
Kortið rataði þannig til félagsins, að Vilhjálmur Í.
Sigurjónsson hafði keypt Yaesu FT-101B af dánarbúi TF3SC skömmu eftir árið 2000 og lá kortið í
kassanum. Tuttugu árum síðar rakst hann á það í
fórum sínum og færði félaginu til varðveislu.
Þakkir til Sigurbjarnar Þórs Bjarnasonar, TF3SB,
fyrir upplýsingarnar.

CQ TF apríl 2021
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DXCC heildarstaða TF stöðva 21. apríl 2021
Röðun kallmerkja er samkvæmt stöðu 21.4.2021 á lista ARRL fyrir DXCC MIXED.1 2 4
TF3Y er einn íslenskra leyfishafa með skráningu á heiðurslista; DXCC HONOR ROLL, MIXED.
Handhafar 5 Banda DXCC: TF3DC, TF3JB, TF3Y og TF4M.4
Handhafar DXCC Challenge: TF2LL, TF3DC, TF3JB, TF3Y, TF4M, TF5B og TF8GX.
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

-

324

133

-

-

-

168

-

195

-

144

-

1400

344

1.

TF3Y

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

295

283

-

213

-

-

157

144

277

152

216

106

137

1269

-

6.

TF2LL

272

-

-

-

-

-

167

-

233

149

173

-

122

1048

-

7.

TF3JB

258

177

237

167

-

108

124

164

232

181

148

142

117

1336

-

8.

TF3SG

253

157

242

-

156

229

202

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

TF3IRA

213

179

179

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

TF3G

186

133

138

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

TF1DT

181

137

-

154

-

110

125

112

137

100

-

-

-

-

-

12.

TF1A

178

145

-

160

-

108

107

118

144

119

110

-

-

-

-

13.

TF3MH

131

-

-

121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

TF3EK

116

-

-

114

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

TF kallmerki með óvirka DXCC skráningu:
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.

