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Félagið Íslenskir radíóamatörar, ÍRA, var stofnað
14. ágúst árið 1946. Félagið er landsfélag radíóamatöra á Íslandi og hefur formlegt samstarf við
Fjarskiptastofu 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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Hvað er amatör radíó?
Radíóamatörar eru þeir sem standast próf og fá leyfi hjá
stjórnvöldum í hverju landi til að stunda fjarskipti og
hanna og smíða búnað til þeirra. Hér er því ekki
eingöngu um áhugamenn um fjarskipti að ræða heldur
virka þátttakendur sem leggja stund á fjarskiptin og í því
liggur munurinn á „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.

Sæmundur Þorsteinsson TF3UA

Heimir Konráðsson
TF1EIN
________________________________________
Öll bréf til ÍRA og QSL kort til safnsendinga (QSL
bureau) sendist á póstfang ÍRA:
Íslenskir radíóamatörar
Pósthólf 1058
121 Reykjavík
ira@ira.is Heimasíða: www.ira.is
_______________________________________
CQ TF er félagsrit ÍRA og hóf blaðið göngu sína
árið 1964.
Heiti þess er fengið úr fjarskiptamáli radíóamatöra og hefur merkinguna „kall til allra íslenskra radíóamatörstöðva“.
Tilgangur CQ TF er að vera umræðuvettvangur
og upplýsingamiðill ÍRA, samhliða vefsíðum
félagsins.
Starfsárið 2021–2022 er miðað við að blaðið
komi út fjórum sinnum á stafrænu formi á heimasíðu félagsins sem PDF skjal. Útgáfumánuðir eru
mars, júní og september 2021 og janúar 2022.
Ritstjóri og ábyrgðarmaður CQ TF er Sigurbjörn
Þór Bjarnason, TF3SB. Netfang: ira@ira.is
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Frá ritstjóra
Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB
Nýverið átti ég gott spjall við mann sem lengi hefur
átt sér þann draum að verða radíóamatör en finnst
leiðin að takmarkinu nokkuð erfið. Eftir þetta samtal,
fór ég að hugleiða hvernig mín eigin „barátta“ að
þessu sama marki var fyrir svo sem sextíu árum og
hvað hafi breyst frá því sem það var þá.
Á þeim tíma þótti það sjálfsagt að að verðandi
leyfishafi byrjaði á að hlusta á amatörböndin, kynnast
því sem þar fór fram og læra og skilja merkingu
„frasa“ sem notaðir voru. Á þessari leið, var reyndar
einn stór þröskuldur, fæstir höfðu hentugt viðtæki til
þess arna. Að vísu voru sum heimilisútvarpstæki með
stuttbylgjumóttöku, en þrátt fyrir það voru þau nánast
ónothæf sem fjarskiptaviðtæki á stuttbylgju. Aftur á
móti var töluvert um tæki með bátabylgju og á þeim
tækjum flestum var hægt að heyra talviðskipti á 80
metra bandinu. Á þessum tíma var AM mótun
ríkjandi því SSB, sem síðar varð alsráðandi, var ekki
búið að taka yfir. Þó hægt væri að heyra AM útsendingar, heyrðust morssendingar ekki sem flaututónn
heldur aðeins sem “suð” eða “hviss”. Gamall amatör
sagði mér að á stríðsárunum hafi hann lært morsið
með því að hlusta á tiltölulega hægar útsendingar frá
Bretum og að sjálfsögðu með “hviss” hljóði.
Á þessum tíma var hægt var að kaupa erlend
amatörblöð í bókabúðum, flest bresk en líka
bandarísk. Ég keypti t.d. QST og oft hitti maður
tilvonandi amatöra við blaðaskápana. Oft voru greinar og teikningar sem hægt var að smíða eftir í þessum
blöðum, en miserfitt erfitt var að að fá íhluti til smíðanna. Eftir að hafa smíðað eða fengið að láni viðtæki,
var hlustað öllum stundum og reynt að læra að taka á
móti sendingum á morsi sem gekk mismunandi vel
eða illa, en allt gekk þetta upp með tímanum. Síðar,
þegar við höfðum lokið prófi, aflað okkur búnaðar og
sett upp loftnet þá vorum við mikið til tilbúnir í loftið
því við þekktum orðið til fjarskiptanna og þeirra
hefða sem ríkja á böndunum.
En tæknin hefur unnið með nýju fólki sem er áhugasamt um okkar síunga áhugamál því í dag eru hér á
landi þrjú viðtæki í boði yfir netið, ókeypis. Og flest
ungt fólk hefur aðgang að nettengdri tölvu eða snjalltæki. Þessi viðtæki þekja tíðnisviðið frá 10 kHz upp í
30 MHz og ráða við næstum allar mótanir og geta
8-16 notendur hlustað samtímis. „Lúxus“ segja
CQ TF október 2021

margir eldri leyfishafar um leið og þeir fagna þessum
áfanga. Viðtækin eru GPS tengd og fyrir vikið búa
þau yfir góðri tíðninákvæmi og bjóða upp á einfaldar
stillingar. Viðtækin þrjú eru staðsett í Bláfjöllum, á
Látrabjargi og á Raufarhöfn. Fjórða viðtækið bættist
síðan við í ágústmánuði sem er líka yfir netið og þar
má t.d. hlusta á VHF/UHF böndin.
Hafi menn áhuga á að hlusta á viðtæki yfir netið erlendis, þá er það einnig auðvelt því framboð er gott.
Hafa þarf þó í huga að þá eru menn ekki að hlusta á
merki sem sem við nemum hér á landi, heldur í því landi
sem viðkomandi viðtæki er staðsett. Að mati undirritaðs
er vefviðtæki á vegum University of Twente í Hollandi
aðgengilegt. Vefslóð: http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ Tækið
var smíðað af nemendum við háskólann og nær frá
1kHz upp í 30MHz. Í þessum skrifuðum orðum

Skjáskot af Twente viðtækinu í Hollandi.

(klukkan 22:10 um kvöld) er langbylgjustöðin á
Eiðum (207 kHz) er vel læsileg en Gufuskálar (189
kHz) hvellsterkir og nánast án truflana. Með mér,
voru svo 315 aðrir notendur að nota tækið.
73
Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB
Ritstjóri CQ TF
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Frá formanni...
Jónas Bjarnason, TF3JB
Afmælisboði vegna 75 ára afmælis ÍRA frestað.
Í grein undirritaðs, sem birtist á þessum stað í síðasta
tölublaði CQ TF (3. tbl. 2021) sem kom út 18. júlí s.l.,
var m.a. fagnað reglugerð heilbrigðisráðherra nr.
19/2021 þar sem felldar voru úr gildi allar takmarkanir á samkomum innanlands, frá og með 26. júní. Til
upprifjunar var þess jafnframt getið, að fyrstu takmarkanirnar vegna heimsfaraldursins voru settar 16.
mars í fyrra (2020). Í ljósi nýrrar reglugerðar ráðherra, ákvað stjórn ÍRA að halda upp á 75 ára afmæli
félagsins með því að bjóða félagsmönnum og fjölskyldum þeirra að líta við í Skeljanesi laugardaginn
14. ágúst á milli kl. 15 og 18 og þiggja veitingar.
Jafnframt var hugmyndin að tjalda á grasflötinni fyrir
framan Skeljanes og setja þar upp stöð til fjarskipta.
En fljótt skipast veður í lofti því 23. júlí setti heilbrigðisráðherra nýja reglugerð um takmörkun á samkomum vegna farsóttar sem leiddi til þess, að stjórn
ÍRA ákvað að fresta því að halda upp afmælið um
óákveðinn tíma og var tilkynningu þess efnis komið á
framfæri á heimasíðu og FB síðum 31. júlí. Ákvörðunin var tekin í ljósi vaxandi útbreiðslu Covid-19
faraldursins og vegna mikillar óvissu um sóttvarnarkröfur. Ákvörðunin reyndist rétt því óvissuástand
hélst áfram (og eftir 14. ágúst).
Þegar þetta er skrifað (3. október) eru vissar væntingar um, að með væntanlegri reglugerð heilbrigðisráðherra sem taka á gildi 20. þ.m., verði á ný felldar úr
gildi allar takmarkanir á samkomum innanlands. Á
stjórnarfundi í félaginu 28. september var m.a. rætt –
verði það raunin – að byrja á ný að auglýsa og bjóða
upp á viðburði í Skeljanesi eftir þann tíma. Ennfremur, að hafa til hliðsjónar, hvort heppilegt sé að
sameina árlegt viðhafnarkaffi (jólakaffi) og 75 ára
afmælisfagnað ÍRA í desember n.k. Upplýsingar
verða kynntar á heimasíðu og FB síðum þegar þar að
kemur.

Farið yfir úrlausnir þátttakenda í prófi Póst- og fjarskiptastofnunar til amatörleyfis 5. júní. Frá vinstri: Vilhjálmur Þór
Kjartansson TF3DX, Kristinn Andersen TF3KX, Bjarni Sigurðsson fulltrúi PFS og Yngvi Harðarson TF3Y. Ljósmynd: TF3JB.

Námskeiðið fór vel af stað og staðfesti alls 21 þátttöku. Af þeim hópi mættu 16 manns við setningu í
Skeljanesi, auk 2 sem bættust við síðar. Þegar til kom,
þurfti hins vegar að fresta námskeiðinu í tvígang
(samtals í meir en 5 vikur) vegna Covid-19 faraldursins. Af þeim sökum fækkaði í nemendahópnum og
loks (eftir frestun sem líka varð á prófdegi) mættu
fimm til prófs. Að mati undirritaðs, var undirbúningur
af hálfu félagsins eins og best verður á kosið. Meginástæða fækkunarinnar virðist því vera að það rask
sem varð vegna frestunar vegna Covid-19.
Mest mæddi á þeim Jóni Björnssyni, TF3PW umsjónarmanni og Kristni Andersen, TF3KX nýjum formanni prófnefndar, auk leiðbeinenda sem komu að
verkefninu (í stafrófsröð): Andrés Þórarinsson,
TF3AM; Ágúst Úlfar Sigurðsson, TF3AU; Haukur
Konráðsson, TF3HK; Henry Hálfdánarson, TF3HRY;
Hörður Mar Tómasson, TF3HM; Jón Björnsson,
TF3PW; Kristinn Andersen, TF3KX; Óskar
Sverrisson, TF3DC, Sæmundur E. Þorsteinsson,
TF3UA og Vilhjálmur Þór Kjartansson, TF3DX. Að
auki komu félagar í prófnefnd og félagar í stjórn ÍRA
að verkefninu á mismunandi stigum þess. Sérstakar
þakkir til allra þessara aðila fyrir vel unnin störf.

Námskeið til amatörprófs 2021, fyrra.
Í fersku minni er námskeiðið okkar sem var sett var
22. mars og lauk með prófi 5. júní s.l. Það voru hins
vegar vonbrigði hve fámennur hópur skilaði sér í
prófið. En, af þeim fimm sem sátu prófið, náðu fjórir
fullnægjandi árangri til N- eða G-leyfis sem ber að
fagna.
CQ TF október 2021

Námskeið til amatörprófs 2021, síðara.
Á stjórnarfundi í félaginu 22. júní var gerð eftirfarandi samþykkt: “Finna þarf heppilegra fyrirkomulag
á námskeiðshaldi. Stefna skal að fundi með prófnefnd. Skoða þarf m.a. möguleikann á að halda námskeið og jafnvel próf yfir netið, sem er gert í sumum
löndum. Námsefni þarf að endurnýja“.
4
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skráð á fyrra námskeiðið í mars (og hafði dottið út)
sem og aðrir sem höfðu spurst fyrir um námskeið hjá
félaginu. Degi síðar, 18. september voru síðan sendir
tölvupóstar á alla félagsmenn með sömu upplýsingum. Loks voru gerðar tvær innsetningar til viðbótar
með upplýsingum um námskeiðið á heimasíðu og FB
síður, 22. og 25. september.
Þegar kom að stjórnarfundi 28. september var upplýst um dræma þátttöku. Þá höfðu aðeins 3 skráð sig
og greitt námskeiðsgjald. Eftirfarandi bókun var gerð
á fundinum:
„Stjórn ÍRA samþykkir að fresta auglýstu námskeiði til amatörleyfis sem átti að hefjast 4. október
n.k. og ljúka með prófi Fjarskiptastofu 11.
desember. Ástæðan er lítil þátttaka, en aðeins þrír
skráðu sig og greiddu námskeiðsgjald. Þeir fá nú
endurgreitt.
Næsta námskeið verður í boði í febrúar til maí
2022. Athugað verður með að bjóða samtímis,
staðarnámskeið í Háskólanum í Reykjavík og
fjarnámskeið yfir netið.
Komi í ljós áhugi fyrir að sitja próf til
amatörleyfis án undangengins námskeiðs, mun
félagið taka það mál upp við Fjarskiptastofu að efnt
verði til prófs til amatörleyfis 11. desember n.k.“.

Stjórn ÍRA og prófnefnd á fundi 17. ágúst. Frá vinstri: Jón TF3PW
gjaldkeri og umsjónarmaður námskeiða, Georg TF3GZ meðstjórnandi, Vilhjálmur TF3VS ritari prófnefndar, Sæmundur TF3UA
varastjórn, Óskar TF3DC varaformaður, Kristinn TF3KX formaður
prófnefndar, Einar TF3EK prófnefnd, Heimir TF1EIN varastjórn og
Guðmundur TF3GS ritari. Á myndina vantar Yngva TF3Y prófnefnd
og Jónas TF3JB formann ÍRA sem einnig voru á fundinum.

Morguninn eftir fundinn (29. september) voru þessar
upplýsingar annars vegar sendar þeim sem höfðu
skráð sig í persónulegum tölvupósti og hins vegar
innfærðar á heimasíðu og FB síður til upplýsingar.

Fljótlega eftir fundinn var haft samband við Kristinn Andersen, TF3KX formann prófnefndar og
ákveðið að stefna að sameiginlegum fundir stjórnar
og prófnefndar 10. ágúst. Sá fundur gekk eftir og þar
var m.a. ákveðið að stefna að námskeiði yfir netið í
byrjun október. Á þeim fundi var ákveðið að hittast
aftur viku síðar og undirbúa fund 17. ágúst. Sá fundur
var ekki síður vel heppnaður og var ákveðið (í ljósi
framlagða gagna) að halda námskeið yfir netið í október. Degi síðar, 18. ágúst hittust aðilar á netfundi til
prufu á samskiptaforritum og varð niðurstaðan
Google Meet forritið.
Þann 7. september var síðan sett tilkynning
(almenns eðlis) um væntanlegt námskeið í
október-desember á heimasíðu og FB síður. Viku
síðar var gerð innsetning með öllum upplýsingum,
þ.e. um dagsetningar námskeiðsins, hvaða forrit yrði
notað, um kostnað o.þ.h. Áður hefði reyndar verið
gerð innsetning á netið 15. júlí, þar sem skýrt var frá
áðurnefndri samþykkt á stjórnarfundi í félaginu og
upplýst að hugsanlega yrði námskeið yfir netið í boði
í október. Frétt með sama innihaldi var einnig birt í 3.
tbl. CQ TF sem kom út 18. júlí.
Þann 17. september var sendur persónulegur tölvupóstur á 35 aðila með upplýsingum um væntanlegt
námskeið 4. október. Þetta var fólk sem ýmist var
CQ TF október 2021

Úrvinnsla.
Óneitanlega var leitt að fyrra námskeiðinu lauk með
fámennri prófþátttöku 5. júní. En þar má líklega slá
því föstu að Covid-19 faraldurinn sé sökudólgurinn.
Hins vegar valda fáar skráningar á síðara námskeiðið
vonbrigðum.
Undirbúningur námskeiðs til amatörprófs er ætíð
stórt verkefni fyrir lítið félag eins og ÍRA. Að þessu
sinni var undirbúningur stjórnar og prófnefndar viðameiri, enda grundvallarbreyting fyrirhugð. Margir
komu að verkefninu og unnu vel. Nýjung var m. að
bjóða upp á próf á þremur stöðum á landinu, Egilsstöðum, Akureyri og Hafnarfirði. Fjórði staðurinn,
Blönduós bættist við síðar.
Ljóst er, að fyrirvari hefur sjaldan verið betri, auk
þess sem gefið var til kynna strax í júlímánuði að
námskeið yfir netið væri í uppsiglingu. Vísbendingar
um litla aðsókn benda einkum til þess að margir telja
sig ekki hafa til að bera næga netkunnáttu og/eða eiga
hæfan tölvubúnað. Einn sagði: „Þið þurfið að bjóða
upp á kynningarkvöld um hvernig svona námskeið
5
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fara fram“. Annar sagði. „Það er aldrei það sama að
vera yfir netið samanborið við að mæta á staðinn,
hlusta á kennarann og geta spurt spurninga“. Hver
sem ástæðan er, verður væntanlega komið til móts við
alla/flesta í febrúar n.k. þegar ráðgert er að bjóða upp
á nýtt námskeið félagsins til amatörprófs – samtímis í
staðarnámi í Háskólanum í Reykjavík og yfir netið.
Að lokum.
Svo slegið sé á léttari strengi er ánægjuefni hve vel
hefur til tekist með opið hús hjá okkur í Skeljanesi í
sumar. Fimmtudagskvöldin hafa verið vel sótt (allt að
30 félagar). Þá hefur óvanalega mikið af radíódóti
borist síðustu mánuði sem hefur gengið hratt og vel út
til félagana. Sérstaklega ber að nefna raunsnarlega gjöf
frá dánarbúi Bjarna Sverrissonar, TF3GB, sem barst til
okkar í þremur sendingum: 16. febrúar, 12. júní og 29.
júlí. Stærsta sendingin barst 12. júní þegar þeir Þór
Þórisson, TF1GW; Ársæll Óskarsson, TF3AO og Jón
Gunnar Harðarson, TF3PPN færðu mikið magn af dóti
í hús. Í framhaldi aðstoðuðu þeir Sigurbjörn Þór
Bjarnason, TF3SB; Ólafur Örn Ólafsson, TF1OL;

Verkið ber nafnið „Bylgjur“ og er eftir listamanninn Lúkas Kárason. Það er unnið úr rekaviði af Ströndum. Oddur sagði, að þeim
Reyni hafi fundist verkið passa svo vel við starfsemi radíóamatöra sem væru jú alltaf að fást við radíóbylgjur. Jónas
þakkaði Oddi góð orð og sagðist taka við gjöfinni fyrir hönd
félagsins með ánægju og þakkaði góðan hug þeirra félaga til ÍRA.

Í annan stað, var fyrsta viðtækið yfir netið sett upp í
sumar sem nær ofar í tíðnisviði en KiwiSDR viðtækin. Það er Airspy R2 SDR viðtæki sem þekur
24-1800 MHz tíðnisviðið. Það var Karl Georg
Karlsson, TF3CZ sem annaðist uppsetningu og tengdi
tækið 24. ágúst. Viðtækið mun aðallega notast til
hlustunar á VHF/UHF amatörböndunum. Þakkir
góðar til Karls Georgs fyrir gott frumkvæði.
Loks ber að nefna veglega afmælisgjöf barst til
félagsins 31. ágúst í tilefni 75 ára afmælis ÍRA þegar
Oddur Helgason framkvæmdastjóri og einn eigenda
ORG – Ættfræðiþjónustunnar ehf., afhendi Jónasi
Bjarnasyni, TF3JB, formanni ÍRA listaverk, unnið úr
rekaviði af Ströndum eftir Lúkas Kárason. Listaverkið kallaði Lúkas „Bylgjur“. Þakkir til þeirra Odds
Helgasonar og Reynis Björnssonar, TF3JL eigenda
fyrirtækisins.
Ég vil að lokum þakka félagsmönnum fyrir góða
þátttöku og stuðning við starf félagsins. Ef allt gengur
eftir eins og nú horfir, getum við væntanlega byrjað
fjölbreytt félagsstarf fljótlega á ný í Skeljanesi.

Ársæll Óskarsson, TF3AO með Hallicrafters S-86 HF viðtæki
(fyrir 0,5-34 MHz) í fanginu í Skeljanesi þann 12. júní í sumar
þegar hann ásamt Þór Þórssyni, TF1GW og Jóni Gunnari Harðarsyni, TF3PPN flutti radíódót til félagsins frá dánarbúi TF3GB.

Ásgeir Sigurðsson, TF3TV og Reynir Björnsson,
TF3JL við flokkun. Radíódót hefur einnig borist frá
Sigurði Harðarsyni, TF3WS (6. maí, 24. ágúst og 16.
september), Gunnari Bergþóri Pálssyni, TF2BE (19.
ágúst), Bjarna Magnússyni, TF3BM og Hans Konrad
Kristjánssyni TF3FG (29. apríl og 16. september).
Öllum þessum aðilum eru færðar góðar þakkir.
Margt mætti telja til í pistli sem þessum, en mig
langar sértaklega að nefna fyrsta endurvarpann á 1200
MHz hér á landi sem var settur upp í Bláfjöllum í
sumar. Það voru þeir Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A
og Georg Kulp, TF3GZ sem lögðu á fjallið og gangsettu tækið 19. ágúst. Þakkir til þeirra félaga fyrir gott
frumkvæði.
CQ TF október 2021
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Félagsstarfið í Skeljanesi
Jónas Bjarnason, TF3JB
Þessi inngangur er skrifaður 30. september 2021. Þá
eru liðnir um tveir og hálfur mánuður þar sem frá var
horfið í síðasta tölublaði sem kom út 18. júlí. Margt
áhugavert hefur gerst í félagsstarfinu á þessum tíma.
Hér á eftir er fjallað í beinu framhaldi um félagsstarfið
í dagbókarstíl til 30. september.
26. júní – Innsending efnis.
Sigurbjörn Þór Bjarnason,
TF3SB ritstjóri CQ TF sendi
erindi til félagsmanna á heimasíðu og FB síðum 26. júní, þar
sem hann vakti athygli á að
frestur til að senda efni í næsta
tölublað væri til 8. júlí. Ritstjóri
orðaði það þannig: „...að allt
efni um áhugamálið væri vel
TF3SB, ritstjóri CQ TF.
þegið: „frásagnir, ljósmyndir
eða jafnvel aðeins punktar og ábendingar um efni sem
vinna má úr“.
Viðtökur voru með ágætum og kom 3. tölublað
2021 út sunnudaginn 18. júlí á PDF formi á heimasíðu
félagsins, alls 48 blaðsíður að stærð.

Wilhelm Sigurðsson, TF3AWS virkjaði TF3IRA 10. júlí.

Viðurkenningar eru einnig veittar í leikunum, annars
vegar fyrir bestu ljósmyndina á Facebook og hins
vegar fyrir skemmtilegustu færsluna á Facebook. Sjá
nánar frásögn Hrafnkels Sigurðssonar, TF8KY
annarsstaðar í blaðinu. Hamingjuóskir til þeirra Ólafs
Arnar, Magnúsar og Smára með glæsilegan árangur!

10.-11. júlí – Vel heppnaðir VHF/UHF leikar.
Leikarnir 2021 fóru fram helgina 10.-11. júlí. Þetta
voru 10. leikarnir frá upphafi en þeir voru fyrst
haldnir sumarið 2012. Þátttaka var góð og voru alls 18
virkar stöðvar af 26 skráðum. Til samanburðar var
fjöldi virkra stöðva var 18 í fyrra (2020.

Kjartan Birgisson, TF1ET virkjaði TF3IRA 11. júlí.

Félagsstöðin, TF3IRA var virk í báða daga leikanna
á 2 metrum, 70 sentímetrum og 6 metrum FM og SSB.
Þeir Wilhelm Sigurðsson, TF3AWS, Kjartan Birgisson, TF1ET og Jónas Bjarnason, TF3JB virkjuðu
stöðina. Gestir í Skeljanesi: Kristján Benediktsson,
TF3KB og Mathías Hagvaag, TF3MH.
13. júlí – Ritaraskipti hjá IRAU.
ÍRA sendi sérstakt erindi til Íslandsvinarins David
Sumner, K1ZZ þann 13. júlí með þakklæti fyrir farsæl
störf í embætti ritara IARU en hann lét formlega af
störfum 1. júlí 2021 vegna aldurs.
David hafði sinnt störfum ritara frá árinu 2016.
Hann hóf störf hjá IARU sama ár og hann hætti sem
framkvæmdastjóri ARRL eftir 44 ár í starfi hjá félaginu. Hann hóf fyrst störf í aðalstöðvum félagins í
Newington árið 1972.

Efstu 3 sætin skipa þessir og fá verðlaunagripi ÍRA:
1. TF1OL, Ólafur Örn Ólafsson.
2. TF1MT, Magnús Ragnarsson.
3. TF8SM, Smári Hreinsson.

CQ TF október 2021
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heiðurslista DXCC með 350 einingar „Mixed“, 348
einingar á „Phone“ og 345 einingar á morsi.
17. júlí – Rétt skráning reita/hnita.
ÍRA barst tölvupóstur frá QO-100 DX Club sem er
hópur áhugasamra radíóamatöra sem stunda fjarskipti
um Oscar 100 gervitunglið. Þeir spurðust fyrir um reitinn (e. Maidenhead grid locator) sem TF3WARD var
virkur frá á alþjóðadag radíóamatöra 18. apríl s.l. Þeir
sendu okkur mynd af skráningu á LoTW sem er röng.
Dave Sumner K1ZZ fráfarandi ritari IARU í fjarskiptaherberginu
heima í Connecticut.

David er mikill Íslandsvinur og hefur m.a. heimsótt
landið oftar en einu sinni ásamt eiginkonu sinni Lindu,
sem einnig er leyfishafi, KA1ZD.
Margir íslenskir leyfishafar þekkja Dave sem radíóamatör, en hann er jafnvígur á mors og tal og er
gjarnan þátttakandi í stærstu alþjóðlegu keppnunum,
auk þess að hafa ferðast mikið um heiminn og þá tekið
með sér búnað og haft sambönd bæði frá Evrópu og
Asíu. Fulltrúar ÍRA áttu gagnlegan fund með honum á
Ham Radio sýningunni í Friedrichshafen árið 2019.1
Eftir því sem best er vitað þegar þetta er skrifað,
hefur Dave ekki yfirgefið IARU alfarið og mun sinna
sérhæfðum störfum sem ráðgjafi IARU, enda er stutt í
WRC-23 tíðniákvörðunarráðstefnuna og hann með
hæfari mönnum til að liðsinna amatörhreyfingunni á
heimsvísu.
Eftirmaður Dave í embætti ritara IARU er Joel
Harrison, W5ZN.

Þennan dag var stöðin virkjuð frá heimili TF1A þar
sem bilun var í loftneti stöðarinnar í Skeljanesi.
Mathías Hagvaag, TF3MH QSL stjóri félagsins lagfærði skráninguna strax á síðu TF3WARD á LoTW.
Reiturinn hjá Ara er HP94bc en í Skeljanesi HP94ad.
Þetta atvik minnir á hve mikilvægt er að halda skráningum réttum. Í þessu tilviki er F4BKV að safna
reitum fyrir VUCC viðurkenningarskjalið.
18. júlí – Nýtt tölublað CQ TF.
Sigurbjörn Þór Bjarnason,
TF3SB ritstjóri, setti eftirfarandi tilkynningu á heimasíðu
og FB síður 18. júlí: „Ágætu
félagsmenn! Mér er ánægja að
tilkynna um útkomu 3. tbl. CQ
TF 2021 sem nú kemur út á
stafrænu formi hér á heimasíðunni. Þakkir til félagsmanna fyrir innsent efni og
ekki síst þakkir til Vilhjálms Í.
Sigurjónssonar, TF3VS fyrir glæsilegt umbrot. 73 –
TF3SB, ritstjóri CQ TF“.
CQ TF 3. tbl. 2021
Blaðið var að þessu sinni 48 bls. að stærð. Meðal
efnis, auk greina frá ritstjóra og formanni:

• Félagsstarfið í Skeljanesi tímabilið frá 15. apríl til 8. júlí.
• Grein um fjölbýlishús og loftnetsmál eftir TF3OM.
• Grein um rússnesku Spætuna eftir TF3KB.
• Grein um formenn ÍRA 1946–2021 eftir TF3JB.
• Frásögn frá heimsókn í Tækniminjasafnið á Seyðisfirði

Joel Harrison W5ZN viðtakandi ritari IARU í radíóherberginu
heima í Arizona.

Joel er fráfarandi formaður ARRL og mjög áhugasamur um DX fjarskipti ásamt því að hafa reynslu af
störfum innan IARU og þekkingu á störfum ITU.
ÍRA sendi jafnframt erindi til Joel sama dag (13.
júlí) þar sem hann var boðinn velkominn til starfa og
óskað heilla í starfi. Margir íslenskir leyfishafar hafa
haft sambönd við Joel á böndunum, en hann er m.a. á
1

eftir TF3UA.

• Greinin „Tilbrigði við deltur“ eftir TF3KB.
• Grein frá HB9VQQ þar sem hann kynnir „The Weak
Signal Propagation Reporter Network“.
• Starfsáætlun stjórnar ÍRA 2021/22 eftir TF3DC.

Ham Radio sýningin í Friedrichshafen 2019 er sú sýning sem haldin var síðast fyrir Covid-19 faraldurinn, en sýningunni var frestað
bæði árin 2020 og 2021. Þess er vænst að hægt verði að halda hana næsta ár (2022).
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• Grein um viðurkenningar radíóamatöra eftir TF5B.
• Bókahorn ÍRA eftir TF3DC. Umfjöllun: „Amateur Radio

23. júlí – Ljósmyndir og viðurkenningar.
Stjórn ÍRA vann að undirbúningi 75 ára afmælis
félagsins þann 14. ágúst n.k. Meðal verkefna var
innrömmun svart/hvítra ljósmynda úr sögu félagsins
sem á ný hafa verið hengdar upp í fundarsal í Skeljanesi og innrömmun DXCC og WAS viðurkenninga í
fjarskiptaherbergi TF3IRA.

Contesting for Beginners“.
• Minning úr félagsstarfinu 1977: TF3KB, TF3EL, TF3AW,
TF3HP, TF3SE og TF3JB.
• Fundargerðir stjórnar: (1) Stjórnarskiptafundur 25.3.2021;
(2) Fundur nr. 1 2020/21 frá 25. mars 2021 og (3) Fundur
nr. 2 2021/22 frá 6. maí 2021.
• Helstu DX keppnir 2021; ágúst-október.
• Boðsbréf til félagsmanna og fjölskyldna þeirra vegna 75
ára afmælis ÍRA 14. ágúst 2021.

22. júlí – Snyrt til við Skeljanes.
Baldvin Þórarinsson, TF3-Ø33 og Mathías Hagvaag,
TF3MH mættu í Skeljanes upp úr hádeginu þann 22.
júlí. Á dagskrá var að árlegt sumarverkefni á
staðnum, að slá, hreinsa til og gera snyrtilegt við
húsið og innganginn.

Myndir í fundarsal: (1) Þórhallur Pálsson TF5TP (1913–1994) sem
var lengst af búsettur á Akureyri. Þórhallur var virkastur íslenskra
radíóamatöra um áratuga skeið. Ljósmynd: Vigfús Sigurgeirsson.
(2) Þorsteinn Gíslason TF6GI (1887–1969) var búsettur á
Seyðisfirði. Hann stóð m.a. að fyrstu þráðlausu sendingum á Íslandi
árið 1913. (3) Einar Pálsson, TF3EA (1914–1973) var fyrsti
formaður ÍRA, fyrsti heiðursfélagi og handhafi leyfisbréfs
radíóamatöra á Íslandi nr. 1. Ljósmynd: Pétur Thomsen, TF3PT.

Ljósmyndirnar úr safni ÍRA í fundarsalnum eru níu
talsins og voru upphaflega límdar upp á karton fyrir
sýningarbás ÍRA á Alþjóða vörusýningunni í
Laugardagshöll árið 1975 og veita áhugaverða innsýn
í sögu félagsins. Viðurkenningarnar í fjarskiptaherbergi félagsstöðvarinnar eru fjórar saman (DXCC)
og þrjár saman (WAS). Sjá nánar texta undir hverri
mynd.

Skeljanesi 22. júlí, skömmu eftir hádegi. Eins og sjá má á
myndinni er ekki seinna vænna en taka til við að slá og hreinsa til.

Verkið gekk hratt og fljótt fyrir sig og síðdegis var
orðið boðlegt fyrir félagsmenn og gesti að heimsækja
staðinn. Leigumarkaður BYKO í Breidd sá okkur
fyrir Honda sláttuorfi með öflugum bensínmótor, en
Baldvin kom færandi hendi með stunguskóflu og
rakstursáhöld heiman að frá sér. Þakkir til þeirra
Baldvins og Mathíasar fyrir verk vel úr hendi leyst.

Á myndinni má sjá fjórar DXCC viðurkenningar í ramma; DXCC
Mixed; Phone; CW og Digital. Fyrir neðan eru þrjár WAS
viðurkenningar í ramma; WAS Mixed; Phone og CW.

Svart/hvítu myndirnar hafa hangið á veggjum í
fundarsal ÍRA í Skeljanesi allt frá því félagið fékk
aðstöðu þar árið 2003. Á árinu 2010 voru myndirnar
farnar að láta nokkuð á sjá, enda höfðu þær hangið
uppi í húsakynnum félagsins allt frá árinu 1975. Í

Strákarnir litu yfir vettvang og voru ánægðir með verkefnið.
Baldi hafði á orði að það þurfi að mála aðra umferð yfir framhlið
hússins fyrir haustið.
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Myndin er af glæsilegum
verðlaunaplatta fyrir 1.
verðlaun í TF útileikunum í
fyrra (2020). Með gripnum
fylgir vandaður „standari“
svo hvort heldur sem er má
hengja plattann á vegg eða
hafa standandi á borði eða
hillu. Ljósmynd: TF3JB.

Fleiri myndir í fundarsal: (1) Sigrún Gísladóttir, TF3YL
(1930–2010) sem var lengst af búsett á Seltjarnarnesi. Hún var
fyrsta íslenska konan sem tók próf sem radíóamatör árið 1970.
Ljósmynd Kristján Magnússon, TF3KM. (2) Fjarskiptaaðstaða
TF7V á Stórhöfða í Vestmannaeyjum í júlí 1975. Á myndinni má
sjá Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB og Kristinn Daníelsson,
TF3KD. Ljósmynd: Guðjón Einarsson, TF3AC. (3) Vitinn á
Stórhöfða í Vestmannaeyjum. Unnið að uppsetningu loftneta
þegar sex félagar í ÍRA gerðu ferð til Eyja og virkjuðu kallmerkið
TF7V frá Stórhöfða (TF3AC, TF3AW, TF3AX, TF3KD, TF3SE og
TF3SB). Ljósmynd: Guðjón Einarsson, TF3AC. (4) Ingibjörg Ósk
Kjartansdóttir radíóskáti í Reykjavík árið 1974 á refaveiðum.
Íþrótt sem er vinsæl meðal radíóamatöra og radíóskáta.
Ljósmynd: Kristján Magnússon, TF3KM. (5) Marie Marr í
Washington D.C. vann að samsetningu og prófun á OSCAR 7
gervitungli radíóamatöra sem einnig má sjá á myndinni. Því var
skotið á braut 7. nóvember 1974. (6) Yngvi Harðarson, TF3Y er
búsettur í Reykjavík. Myndin var tekin þegar hann var yngstur
íslenskra leyfishafa, aðeins 14 ára. Hann smíðaði öll sín tæki
sjálfur. Ljósmynd: Kristján Magnússon, TF3KM.

metra bandi í leikunum. Stofnunin hefur heimilað
slíkt s.l. tvö ár. Skýrt verður frá svari stofnunarinnar
strax og það berst.
Hafa má samband hvenær sem er sólarhringsins en
aðalþáttökutímabil eru: Laugardag 17:00–19:00;
sunnudag 09:00–12:00; sunnudag 21:00–24:00 og
mánudag 08:00–10:00. Minnst 8 tímar þurfa að líða
milli sambanda sömu stöðva á sama bandi til þess að
stig fáist. Einar Kjartansson, TF3EK, umsjónarmaður
leikanna, veitir allar upplýsingar: einar@gmail.com
Vefslóð á keppnisreglur: http://www.ira.is/tf-utileikar/
Heimasíða leikana: http://eik.klaki.net/cgi-bin/utileikar
Erindi Einars um leikana: https://tinyurl.com/utileikar
Viðurkenningar í útileikunum eru tvennskonar.
Annars vegar er vandaður verðlaunaplatti, ágrafinn á
viðargrunni fyrir bestan árangur og hins vegar eru
skrautrituð viðurkenningarskjöl fyrir fyrstu fimm
sætin. Félagsmenn eru hvattir til að taka þátt!

desember það ár voru þær endurlímdar á hvítt karton.
Velunnari félagsins annaðist verkefnið og þurfti
félagssjóður ekki að greiða þann kostnað.
Sami félagsmaður annaðist
og lét ramma inn (á eigin kostnað) „original“ blaðsíðuna sem
haldið hafði verið til haga af
fyrsta RTTY sambandinu sem
haft var frá íslenskri radíóamatörstöð. Það var Kristján
Benediktsson, TF3KB sem
hafði sambandið frá TF3IRA,
29. mars 1974 á 14 MHz á Teletype Model 15 vél.

25. júlí - TF3IRA í samband á ný um QO-100.
Fyrr í sumar, þegar fjarskiptaherbergi TF3IRA var
tekið í notkun eftir lokun vegna faraldursins kom í
ljós, að gervihnattastöð félagsins sendi út of lítið afl á
2.4 GHz. Allsherjar bilanagreining var framkvæmd
og líklegast talið að um bilun væri að ræða í
SMA-tengi við GHz loftnetið (úti við
loftnetsdiskinn).

24. júlí – Kynning á TF útileikunum 2021.
Eftirfarandi innsetning var gerð á heimasíðu ÍRA og
FB síður 24. júlí:
TF útileikarnir 2021 fara fram um verslunarmannahelgina, 31. júlí til 2. ágúst næstkomandi. Höfð eru
sambönd á 160–10 metrum á tali og morsi (SSB og
CW) – en áhersla er lögð á lægri böndin; 160m (t.d.
1845 kHz) 80m (t.d. 3637 kHz), 60m (t.d. 5363 kHz)
og 40m (t.d. 7.120 kHz).
Þess má geta, að stjórn ÍRA hefur sótt um tímabundna aflheimild (100W) til Fjarskiptastofu á 60
CQ TF október 2021

Sendi- og viðtökuhlutar
gervihnattaloftnetsins eru
aðskildir og þurfti að
skipta út hluta af búnaði
fyrir sendishlutann. Georg
Kulp TF3GZ í tröppunni
og Ari Þórólfur
Jóhannesson TF1A fylgist
með. Ljósmynd: TF3JB.
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(EIRP). Núverandi heimild Fjarskiptastofu til úthlutunar á tíðnum og afli á 60 metra tíðnisviðinu byggir á
samþykkt radíótíðniráðstefnu Alþjóða fjarskiptasambandsins (ITU) WRC-15, sem tók gildi þann 1. janúar
2017.
Tíðniskipan IARU Svæðis 1 fyrir 60 metra bandið.

Ari og Georg prófa stöðina eftir viðgerð á loftnetinu og gera
nauðsynlegar stillingar á búnaðinum sem tengdur er við
Kenwood TS-2000 stöð TF3IRA. Ljósmynd: TF3JB.

5354 5357 5360 5363

5366–5366.5

All modes, USB voice

Weak signal,
narrow band

200 Hz

2700 Hz

20 Hz

28.–29. júlí – Mæling á styrk útgeislunar.
Fjarskiptastofa óskaði eftir
að endurtaka mælingar sem
gerðar voru fyrir 4 árum á
styrk útgeislunar frá loftnetum radíóamatöra. Hugmyndin var að þessu sinni, að fá endanlega staðfestingu á að gildi séu jafn hagstæð eins og þau hafa
mælst hingað til.
Sæmundur E. Þorsteinsson, TF3UA, formaður
EMC nefndar kom að málinu fyrir hönd ÍRA, en
nefndin hafði einmitt samráð við [þáverandi] Póst- og
fjarskiptastofnun þegar mælingar voru gerðar síðast.
Gerðar voru mælingar dagana 28. og 29. júlí hjá Ara
Þórólfi Jóhannessyni TF1A, Henry A. Hálfdánarsyni
TF3HRY og Jóni Guðmundssyni TF3LM.
Að sögn Sæmundar, sýndu niðurstöður þeirra
nánast sömu niðurstöður og síðast, þ.e. afar hagstæð
gildi. Að þessu sinni kom Sigurður Óskar Óskarsson,
TF2WIN að verkefninu í félagi við annan
sumarstarfsmann hjá Fjarskiptastofu.

Þar sem 75 ára afmæli félagsins var á næsta leiti var
ákveðið að ekki mætti lengur bíða með viðgerð og
mættu menn í Skeljanes í dag, sunnudaginn 25. júlí til
góðra verka. Skemmst fer frá því að segja, að fyrri
bilanagreining reyndist rétt og eftir útskiptingu kapla
úti við loftnetsdiskinn og stillingar á búnaði við
stöðina, varð TF3IRA QRV um fimmleytið. Og 15
mínútum síðar var haft samband við ZD7GWM á St.
Helen eyju í Suður-Atlantshafinu.

Um kl. 18:00 þegar verkefninu var lokið og staðurinn var
yfirgefinn kom vinalegur sólargeisli inn um gluggann sem
framkallaði bros hjá viðstöddum. Ljósmynd: TF3JB.

28. júlí – Lagað til í fundarsal.
Þriðjudaginn 28. júlí var lagað til í fundarsalnum til
að undirbúa fimmtudagsopnun daginn eftir, þann 29.
júlí. Borðum með radíódóti var fækkað niður í tvö en
það mikla magn sem barst til félagsins frá dánarbúi
Bjarna Sverrissonar, TF3GB og frá Sigurði
Harðarsyni, TF3WS hefur gengið vel það sem af er

Bestu þakkir til þeirra Ara Þórólfs Jóhannessonar
TF1A og Georgs Kulp TF3GZ fyrir að taka tíma í að
gera félagsstöðina QRV á ný um QO-100
gervihnöttinn.
27. júlí – Heimild frá Fjarskiptastofu í höfn.
Samkvæmt samráði stjórnar ÍRA við Fjarskiptastofu
þann 27. júlí féllst stofnunin á beiðni félagsins þess efnis, að heimila leyfishöfum tímabundna heimild til að nota allt að 100W á
60 metra bandi í TF útileikunum 31. júlí til 2. ágúst
2021 – án þess að þurfa að sækja sérstaklega um það
til stofnunarinnar. Umrædd heimild var veitt þriðja
árið í röð.
Núverandi heimild íslenskra leyfishafa á 60 metra
bandinu er á tíðnisviðinu 5351.5–5366.5 kHz; sem er
15 kHz heildarbandbreidd. Hámarksafl er 15W
CQ TF október 2021

5351.5
CW and narrow
digital modes

Eins og sjá má á myndinni hefur það mikið minnkað af radíódóti
að það sem eftir er kemst fyrir á hvítu smáborðunum. Mynd:
TF3JB.
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sumars. Eins og sjá má á fyrri myndinni var borðum
fækkað niður í tvö á vesturvegg og rúma þau það sem
afgangs er af dóti með því að fullnýta líka sólbekkinn
undir glugganum. Ræðupúltið er einnig komið á sinn
stað (í horninu til vinstri).

Lóðboltinn á lofti”.
Georg TF3GZ gengur
frá tengingum við
loftnetið. Ljósmynd:
TF1A.

Viðtækið er nú staðsett inni í upphituðu húsi og notar
70 metra langt vírloftnet fyrir amatörböndin frá 160 til
10 metra. Unun frá Ultimax 100 er notuð til að taka
sýndarviðnám niður í fæðipunkti. Það voru þeir Ari
Þórólfur Jóhannesson TF1A og Georg Kulp TF3GZ
gerðu ferð á fjallið eftir vinnu og gengu frá uppsetningu. Veðurlag var óvanalega gott á fjallinu eða logn.
Gestabók er nú komið fyrir á kaffiboðinu ásamt handspritti og
andlitsgrímum, en kaffiveitingar voru ekki í boði frá og með 30.
júlí. Mynd: TF3JB.

Vegna faraldursins, var handspritt og andlitsgrímur
tekið fram að nýju fyrir opnunina 29. júlí. Það er nú
staðsett á borðinu við hliðina á gestabókinni (sbr.
mynd. En engar kaffiveitingar verða í boði frá og með
30. júlí vegna faraldursins a.m.k. ekki fyrst um sinn.
29. júlí – TF1OL og TF8YY eru /MM.
Tveir félagsmenn okkar, Ólafur Örn Ólafsson,
TF1OL og Garðar Valberg Sveinsson, TF8YY lögðu
úr höfn 29. júlí á skipinu Ísafold og er ferðinni heitið,
eins og þeir segja sjálfir á FB: „...austur á firði og svo
til Danmerkur og Hollands og síðan ef allt gengur
upp, höldum við áfram til Grænhöfðaeyja“. Þeir
áforma að fljúga síðan heim til Íslands eftir að hafa
skilað skipinu af sér á Grænhöfðaeyjum. Þeir ætla að
vera QRV 3637 kHz á leiðinni. Góða ferð til þeirra
félaga.

Ari Þórólfur TF1A fer
yfir tengingar. Ljósmynd:
TF3GZ.

Þeir félagar telja, að núverandi uppsetning eigi að
tryggja hnökralausa starfsemi viðtækisins á fjallinu.
Tvö önnur KiwiSDR viðtæki yfir netið eru virk, þ.e. á
Bjargtöngum í Vesturbyggð og á Raufarhöfn. Vefslóðir: Bjargtangar: http://bjarg.utvarp.com og
Raufarhöfn: http://raufarhofn.utvarp.com

Frágangi lokið uppi í turninum. Ljósmynd: TF3GZ.
Skipið sem þeir TF1OL og TF8YY ferja til Grænhöfðaeyja heitir
Ísafold.

Þakkir til Ara Þórólfs Jóhannessonar, TF1A og Georg
Kulp, TF3GZ fyrir verðmætt framlag. Hér um að ræða
mikilvæga viðbót fyrir radíóamatöra sem gera tilraunir í
þessum tíðnisviðum, auk hlustara og allra sem hafa
áhuga á útbreiðslu radíóbylgna. Ennfremur þakkir til
Erlings Guðnasonar, TF3E fyrir að hlaupa undir bagga
með vistun viðtækisins frá því í apríl á þessu ári.

30. júlí – KiwiSDR viðtækið flutt aftur í Bláfjöll.
KiwiSDR viðtækið sem fært var úr Skeljanesi í apríl
s.l. og var vistað hjá Erlingi Guðnasyni TF3E síðan,
var flutt aftur upp í Bláfjöll þann 30. júlí. Vefslóðir:
http://blafjoll.utvarp.com og http://bla.utvarp.com
CQ TF október 2021
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31. júlí – Boði vegna 75 ára afmælis ÍRA frestað.
Eftirfarandi innsetning var gerð á heimasíðu og FB
síður að kvöldi 31. júlí:
Stjórn ÍRA hefur ákveðið að fresta því að
halda upp á 75 ára afmæli félagsins laugardaginn 14. ágúst n.k. Ákvörðunin er tekin í
ljósi vaxandi útbreiðslu Covid-19 faraldursins og vegna mikillar óvissu um sóttvarnir
sem verða í gildi eftir tvær vikur og fjölda
sem þá má koma saman.
Ákvörðunin er tekin í ljósi vaxandi útbreiðslu Covid-19 faraldursins og vegna
mikillar óvissu um sóttvarnir sem verða í gildi eftir tvær
vikur og fjölda sem þá má koma saman.
Núgildandi reglugerð heilbrigðisráðherra um ráðstafanir vegna faraldursins rennur út degi fyrr, eða 13. ágúst.
Tilkynnt verður um nýja dagsetningu fyrir viðburðinn
strax og aðstæður leyfa.
Það er von okkar að þessari ákvörðum fylgi ríkur
skilningur.
F.h. stjórnar ÍRA,
Jónas Bjarnason, TF3JB
Formaður

Mathías Hagvaag TF3MH virkjaði TF3IRA á sunnudag.

Eftirtaldir leyfishafar virkjuðu félagsstöðina í TF
útileikunum: Wilhelm Sigurðsson TF3AWS og Jónas
Bjarnason TF3JB (á laugardag); Mathías Hagvaag
TF3MH, Sæmundur Þorsteinsson TF3UA og Jónas
Bjarnason TF3JB (á sunnudag) og Sæmundur
Þorsteinsson, TF3UA (á mánudag). A.m.k. 20 TF
kallmerki heyrðust í loftinu í Skeljanesi í leikunum.

31. júlí – 2. ágúst – TF útileikar ÍRA 2021.
TF útileikarnir hófust að þessu sinni laugardaginn 31.
júlí og stóðu yfir fram á mánudag 2. ágúst.
Innsetningar voru gerðar á heimasíðu ÍRA og FB
síður til kynningar á viðburðunum 24. og 27. júlí og
síðan 31. júlí þegar leikarnir voru hafnir. Leyfishafar
höfðu að þessu sinni heimild til að nota allt að 100W í
leikunum á 60 metrum án þess að sækja um það
sérstaklega áður.

Sæmundur E. Þorsteinsson TF3UA virkjaði félagsstöðina
TF3IRA bæði á sunnudag og mánudag. Ljósmyndir: TF3JB.

Einar Kjartansson TF3EK, umsjónarmaður TF útileikanna undirbjó viðburðinn af kostgæfni. Sjá nánar
grein hans annars staðar í blaðinu.
1. ágúst – Icom IC-7610 stöð uppfærð.
Við vinnu í fjarskiptaherbergi TF3IRA 30. maí s.l.,
þegar þeir Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A og Georg
Kulp, TF3GZ mættu í Skeljanes til að aðstoða við
undirbúning opnunar fjarskiptaherbergis félagsins
(sem þá hafði verið meira og minna lokað í heilt ár
vegna Covid-19 faraldursins) kom í ljós, að nýr
hugbúnaður var fáanlegur til uppfærslu á ICOM
IC-7610 stöð félagsins.
Á ný gafst tím til endurbóta í Skeljanesi 25. júlí
þegar þeir Ari og Georg mættu í Skeljanes og skiptu
m.a. út búnaði við diskloftnet sem gerði
gervihnattastöð félagsins QRV á ný um QO-100. Það
var einmitt þá sem Ari hafði samband frá TF3IRA við
ZD7GWM á St. Helen eyju í Suður-Atlantshafinu.
Þriðji hluti verkefnisins (sem ekki hafði náðst að
ljúka fyrr) var síðan kláraður í gær (1. ágúst) þegar
Ari Þórólfur gerði góða ferð í Skeljanes og uppfærði

Wilhelm Sigurðsson TF3AWS virkjaði TF3IRA á laugardag.

Félagsstöðin TF3IRA var virkjuð alla þrjá dagana í
útileikunum frá Skeljanesi. Skilyrðin voru ekki
sérstaklega góð þessa þrjá daga og t.d. mikið QSB.
Samt höfðu menn mörg skemmtileg sambönd. Sem
dæmi, voru þeir Einar Kjartansson TF3EK og Hrafnkell Sigurðsson TF8KY með gott samband á 160
metrum þvert yfir landið frá Ölvusárósum til Víðidals
á Hólsfjöllum.
CQ TF október 2021
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4. ágúst – Vatnsleki í Skeljanesi.
Vatnsleki hafði hrjáð okkur við austurinnganginn í
Skeljanes frá því í byrjun þessa árs. Ekki var gott að
finna bilunina, en starfsmenn Borgarinnar kunna sitt
fag og staðfestu lekann og var viðgerð lokið 4. ágúst.

Skeljanesi 1. ágúst. Uppfærslu hugbúnaðar ICOM IC-7610
stöðvar TF3IRA lokið. Ljósmynd: TF3JB.
Starfsmaður
Borgarinnar rýfur
klæðningu á veggnum
við austurinnganginn í
húsið. Bilunin í
lagnakerfinu varð á
hæðinni fyrir ofan (á
skrifstofu ORG ehf.).
Ljósmynd: TF3JB.

stýrikerfi IC-7610 stöðvar félagsins. Uppfærslan var
gerð úr útgáfu 1.06 í 1.30.
Bestu þakkir til Ara Þórólfs Jóhannessonar, TF1A
fyrir verkefni vel úr hendi leyst.
1.-2. ágúst – Útvarpsþættir á RÚV.
Sunnudaginn 1. ágúst kl. 09:05 og
mánudaginn 2. ágúst kl. 09:03 var
fluttur fluttur fyrri og síðari hluti
þáttarins „Stutt langt stutt“ á RÚV
Rás 1. Þátturinn fjallaði um mors
og þátt morsfjarskipta í menningu
okkar.
Í síðari hlutanum (á mánudag)
var m.a. umfjöllunin um íslenska radíóamatöra sem
„enn“ nota mors til fjarskipta um heiminn. Einnig var
stutt kynning á ÍRA sem landsfélagi íslenskra radíóamatöra.
Nokkrir íslenskir radíóamatörar voru teknir tali, m.a.
Elín Sigurðardóttir, TF2EQ; Georg Kulp, TF3GZ;
Guðrún Hannesdóttir, TF3GD; Jónas Bjarnason,
TF3JB og Vilhjálmur Þór Kjartansson, TF3DX.
Verkefnið var unnið af Guðbjörgu Guðmundsdóttur
þáttagerðarkona á RÚV. Báðir hlutar þáttarins hafa
verið aðgengilegir sem upptaka á vefnum eftir lok
útsendinga. Almenn ánægja var á meðal félagsmanna
með verkefnið.

Sökudólgurinn reyndist vera lek „múffa“ í útvegg
við panelofn inni á skrifstofu ORG ehf., á 2. hæð.
Beita þurfti m.a. höggbor og fjarlægja umræddan
panelofn. Þakkir til Georgs Kulp, TF3GZ sem hafði
milligöngu um framkvæmdir við Borgina.
5. ágúst – Ágæt mæting í Skeljanes.
Félagsaðstaða ÍRA í Skeljanesi var opin fimmtudaginn 5. ágúst. Heldur minni mæting var en undir venjulegum kringumstæðum. Margir leyfishafar halda sig
til hlés frá mannamótum þar sem Covid-19 faraldurinn hamlar með tilheyrandi grímuskyldu og fjarlægðarmörkum. Kaffiveitingar voru ekki í boði í
félagsaðstöðunni. Að venju höfðu menn um nóg að
ræða, sækja kort til QSL stofu félagsins (og skila af
sér kortum), auk þess sem radíódót á borðum í salnum
gengur jafnt og þétt út.

Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A við félagsstöðina. Hann sagði
ekkert mál að hafa QSO í gegnum andlitsgrímuna. Aðrir á mynd:
Jón G. Guðmundsson TF3LM og Baldvin Þórarinsson TF3–033.

Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A sagði okkur frá
loftnetaframkvæmdum sem hann stendur í þessa
dagana, auk þess sem hann lauk við stillingar og
CQ TF október 2021
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viðbót við APRS-IS kerfið. Guðmundur Sigurðsson
TF3GS sá um uppsetningu.
Búnaður er Motorola GM-300 VHF stöð (sendiafl
25W),
Microsat
WX3in1
Mini
APRS
Digipeater/I-gate og Diamond BC-103 VHF/UHF
loftnet.
Þakkir til Guðmundar Sigurðssonar, TF3GS og
hamingjuóskir til APRS hópsins með nýja stafvarpann.
10. ágúst – Vita- og vitaskipahelgin 2021.
Eftirfarandi innsetning var gerð á heimasíðu og FB
síður 10. ágúst.
Alþjóðlega vita- og vitaskipahelgin 2021 fer fram
helgina 21.-22. ágúst n.k. Um er að ræða tveggja
sólarhringa viðburð, en miðað er við að flestir sem
koma til dvalar í vita, á vitaskipi eða í nágrenni hafi
komið sér fyrir upp úr hádegi á laugardag.

Ari byrjaður að prófa stöðina eftir enduruppsetningu. Heimir Konráðsson TF1EIN fylgist með (en hann á einmitt samskonar stöð).

enduruppsetningu ICOM IC-7610 stöðvar TF3IRA
eftir nýlega uppfærslu.
Mikið var rætt um nýjar stöðvar (aðallega þó í
dýrari kantinum) m.a. Elecraft K4 HF/50 MHz SDR
stöðina og væntanlega arftaka Icom IC-7851 og
Kenwood TS-990S stöðvanna (sem mikið er rætt um
á netinu um þessar mundir).
Menn ræddu einnig um Expert SunSDR MB1
Prime i7–7700T stöðina sem nýlega var uppfærð og
fær góða dóma og Yaesu FTdx101D og “MP”
stöðvarnar sem njóta mikilla vinsælda.
Ánægjulegt kvöld í Skeljanesi, alls 14 félagar og 1
gestur í húsi.

Knarrarósviti er sá viti sem oftast hefur verið virkjaður af
radíóamatörum hér á landi á Vita- og vitaskipahelgi, eða 18
sinnum frá 1998. Hann stendur austan við Stokkseyri.

Að jafnaði eru yfir 500 tilgreind kallmerki starfrækt
þessa helgi frá um 40 þjóðlöndum. Í dag, 10. ágúst
hafa alls 282 vitar verið skráðir á heimasíðu
viðburðarins.
Vefslóð: https://illw.net/index.php/entrants-list-2021

Enduruppsetningu lokið og viðtakan prófuð í samanburði við
Kiwi-SDR viðtækið sem nýlega var sett upp aftur í Bláfjöllum. Jón
Björnsson TF3PW fylgist með. Ljósmyndir: TF3JB.

8. ágúst – Nýr APRS stafvarpi TF1SS-1
Nýr APRS stafvarpi, TF1SS-1, fór í loftið
sunnudaginn 8. ágúst. QTH er Úlfljótsvatnsfjall, sem
er 248 metra yfir sjávarmáli. Nýi stafvarpinn er

10. ágúst – TF8APA stafvarpinn uppfærður.
Gengið hefur verið frá uppfærslu APRS stafvarpans
TF8APA á fjallinu Þorbirni við Grindavík, sem er í

Þessi skúr hýsir
APRS búnaðinn
fyrir TF1SS-1.
Gott útsýni er til
allra átta.
Ljósmynd:
TF3GS.

CQ TF október 2021
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Fyrsti fundur stjórnar ÍRA
og prófnefndar á
starfsárinu 2021/22 var
haldinn 10. ágúst.

Mynd af fjarskiptahúsinu á fjallinu Þorbirni. Ljósmyndir: TF3GS.

Boðað var til fundarins til að leggja saman krafta
stjórnar og prófnefndar með það að markmiði að geta
boðið upp á námskeið í október n.k. yfir netið.
Fundurinn var vel heppnaður, góðar umræður og
mikil eining um að leysa verkefnið.
Ákveðið að stefna að námskeiði yfir netið. Það
hefjist í byrjun október. Prófað verði 11. desember.
Samþykkt að endurskoða námsefni. Rætt um
leiðbeinendur. Samþykkt að námskeiðsgjald hækki í
22 þúsund krónur. Nauðsynlegar fjárfestingar ræddar.
TF3KX sýndi okkur m.a. nýja vefmyndavél. Menn
velta fyrir sér samskiptaforritunum Zoom, MS Teams
og Google Meet (sem bættist við). Verkefnum var
deilt niður á menn. Ákveðið að hittast aftur eftir viku,
þriðjudaginn 17. ágúst kl. 18:00 í Skeljanesi.
Samþykkt að stefna að því að byrja að auglýsa nýtt
námskeið á heimasíðu, FB síðum og víðar að loknum
næsta fundi. Þakkir til Guðmundar Sigurðssonar,
TF3GS fyrir að rita fundinn.
Stjórnarmenn á staðnum: TF3JB, TF3GS, TF3PW,
TF3GZ og TF3UA. TF1EIN og TF3DC boðuðu
forföll. Prófnefndarmenn á staðnum: TF3KX og
TF3VX. TF3EK og TF3Y boðuðu forföll.

244 metra hæð yfir sjávarmáli. Skipt var m.a. um
loftnet, sem nú er af gerðinni Diamond BC 103
sem er 125cm VHF húsloftnet (sjá mynd til
hliðar).
Annar búnaður er óbreyttur; Motorola GM-300
VHF stöð, Microsat WX3in1 Mini APRS Digipeater/I-gate og PLXDigi – APRS Digipeater.
Þessi uppfærsla búnaðarins á Þorbirni mun þétta
kerfið, auka gæði og notkunarmöguleika.
Þakkir til Guðmundar Sigurðssonar, TF3GS
fyrir verkefni vel úr hendi leyst.
10. ágúst – Fundur í ritnefnd CQ TF.
4. fundur ritnefndar félagsins var haldinn í hádeginu
þann 10. ágúst.
Prentuð útgáfa 3. tbl. (sem kom út á netinu 18. júlí
s.l.) var lögð fram. Samþykkt að leggja til við stjórn
að útgáfu næsta tölublaðs (4. tölublaðs) verði flýtt um
tvær vikur, þ.e. frá 31. október til 17. október.

10.-11. ágúst – Framkvæmdir í fjarskiptaherbergi.
Sumarið 2021 hefur verið unnið að því að gera
fjarskiptaherbergi TF3IRA vistlegra. Þann 10. ágúst
var komið fyrir nýjum skrifborðsmottum úr leðri
Frá fundi ritnefndar CQ TF 10. ágúst. Frá vinstri: Óskar
Sverrisson TF3DC, Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF3VS, Jónas
Bjarnason TF3JB og Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB ritstjóri.

Útgáfa sérstaks aukablaðs í tilefni 75 ára afmælis
félagsins var rædd og er til skoðunar. Vel heppnaður
fundur.
10. ágúst – Fundur stjórnar ÍRA og prófnefndar.
Sameiginlegur fundur stjórnar og prófnefndar var
haldinn í Skeljanesi 10. ágúst kl. 18:00.

CQ TF október 2021
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11. ágúst – Langbylgjumöstrin á Vatnsendahæð
felld.
Loftnetsmöstur langbylgjunnar hafa verið felld.
Sigurður Harðarson, TF3WS sagði á FB síðu sinni
þann 11. ágúst: „Núna um hádegisbilið var seinna
mastur gömlu Langbylgjunnar á Vatnsendahæð fellt
því það er verið að rýma hæðina fyrir nýrri byggð.
Þetta var tignaleg sjón og heppnaðist vel“.
Icom IC-7300 stöðin er staðsett á fjarskiptaborði B.

(stundum kallaðar undirlegg) á fjarskiptaborðin þrjú.
Motturnar voru keyptar í IKEA og nefnast Rissla. Þær
eru frekar stórar, 86cm á breidd og 58cm á dýpt og
henta mjög vel á borðin sem öll eru af sömu stærð,
150cm á breidd. Sú fyrsta kostaði 3.990 krónur, en
hinar tvær kostuðu 2.580 hvor þar sem náðist að
kaupa þær á sumarútsölu IKEA.

Stöðvarhúsið og umhverfi á Vatnsendahæð. Myndin var tekin
augnabliki áður en síðara mastrið var fellt.

Loftnetsmöstrin tvö voru sett upp árið 1991 eftir að
150 metra hátt mastur langbylgjustöðvarinnar hrundi
í miklu óveðri þann 3. febrúar það ár. Að sögn
Henrys, TF3HRY, héldu turnarnir tveir uppi T-loftneti
fyrir langbylgjuútsendingar RÚV.

Kenwood TS-2000 gervihnattastöð TF3IRA er staðsett á
fjarskiptaborði C við austurvegg. Ljósmyndir: TF3JB.

Við sama tækifæri var Telepost LP-100A sambyggða standbylgju-/aflmælinum frá (N8LP) komið
fyrir á ný við Icom IC-7610 stöðina. Mælirinn er
mjög nákvæmur og sýnir samtímis nettó útgangsafl
og standbylgju og er aflestur mjög greinilegur eftir
uppfærslu hans fyrir nokkrum árum.1
Daginn eftir, 11. ágúst voru sett upp fleiri viðurkenningaskjöl TF3IRA og TF3W á veggi herbergisins.
Þegar þetta er skrifað er aðeins eftir lokafrágangur á
snúrum að baki fjarskiptaborðanna og málningarvinna,
en a.m.k. einn vegg herbergisins þarf að fara yfir.

1

Texti TF3WS með myndinni: „Oft hef ég klifrað í möstrum um
ævina en aldrei getað faðmað toppinn á 70 m. háu mastri á eins
auðveldan hátt eftir að það féll á Vatnsendahæðinni í morgun“.

Á FB síðu Andrésar Þórarinssonar, TF3AM voru
m.a. þessar upplýsingar:
„Talandi um Vatnsendahæðina þá er önnur hæð
ekki langt frá, sjálf Rjúpnahæðin, þar sem allir
(velflestir) sendarnir til fjarskipta innanlands og til

Í byrjun ágústmánaðar 2012 kom fram bilun í LP-100 Digital Vector RF wattmæli félagsins frá Larry Phipps, N8LP. Fljótlega kom í
ljós, að Vilhjálmur Ívar Sigurjónsson, TF3VS, átti samskonar mæli og félagið og að hann hrjáði samskonar bilun, þ.e. að aflestur var
orðinn mjög ógreinilegur. Vilhjálmur bauðst til að panta varahluti í mæli félagins um leið og í sinn mæli sem og að gera við mæli
félagsins. Þessu ágæta tilboði var strax tekið. Og þann 8. september færði TF3VS viðgerðan LP-100A mæli félagsins á ný í hús.
Viðgerðin tókst vel ásamt uppfærslu úr gerð LP-100 í gerð LP-100A. Heimild: Ársskýrsla ÍRA 2012/13, bls. 30. Vefslóð:
http://www.ira.is/wp-content/uploads/2018/03/20130518-arsskyrsla_ira-tf3jb.pdf Þá var Icom IC-7300 stöðin færð og sett upp við
hlið aflgjafans eins og sjá má á meðfylgjandi ljósmynd. Loks voru snúrur (sem liggja í aflgjafa) lagðar snyrtilega og tengi lóðuð þar
sem þurfti.
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mætti Baldur Sigurðsson í hús, nýr félagsmaður okkar
á Egilsstöðum (sem bíður eftir næsta námskeiði).
Marcel fékk sitt fyrsta leyfi 1959 og er QRV á
morsi, tali og stafrænum teg. útgeislunar.
Hann var mjög hrifinn af félagsstöð ÍRA, hafði
nokkur sambönd og náði m.a. sambandi við tvo
leyfishafa í heimaborginni Reus, í Katalóníu.

Menn virða fyrir sér fallna turneininguna. Fyrir miðju: Henry A.
Hálfdánarson TF3HRY. Ljósmyndir: TF3WS.

útlanda voru staðsettir, línustýrðir frá Gufunesi, þ.e.
Reykjavík radíó og e.t.v. fleiri. Nú er allt horfið, öll
loftnet og byggingin sjálf.
Rætt um DX’inn og DXCC. Frá vinstri: Jónas Bjarnason TF3JB,
Jón G. Guðmundsson TF3LM og Marcel B. Badia EA3NA.
Ljósmynd: TF3KB.

Marcel færði félaginu útskrift af samböndum sínum
við nær 60 TF kallmerki sem hann bað um að yrði
komið til TF5B, viðurkenningastjóra félagsins. Hann
er áhugamaður um viðurkenningar radíóamatöra og
langar að eignast 1–2 af þeim sem viðurkenningum
sem félagið býður leyfishöfum.
Fyrsta sambandið (af þessum nær 60) var við Kára
Þormar, TF3KA 3. ágúst 1959. Sjá hér á eftir lista yfir
kallmerkin.
» TF1A, TF1EIN, TF1MM, TF1OL, TF1PS, TF1SS.
» TF2CT, TF2CW, TF2JB, TF2LL, TF2MSN, TF2000, TF2R.
» TF3AC, TF3AM, TF3ARI, TF3AWS, TF3CF, TF3CY, TF3CW,

TF3GS við gamla langbylgjusendinn árið 2008. Ljósmynd: TF3AM.

Þessi mynd sem var tekin í maí 2008 er af Guðmundi
Sigurðssyni, TF3GS við einn af elstu sendunum á
staðnum, sem er stuttbylgjusendir frá Marconi af gerðinni SWB-8 frá árinu 1938. Guðmundur starfaði þá við
Rjúpnahæðarstöðina. Þegar myndin var tekin þá var
allri starfsemi þar hætt.

TF3DC, TF3DT, TF3EJ, TF3GB, TF3GL, TF3GN, TF3HP,
TF3IG, TF3IM, TF3IMD, TF3IRA, TF3IYL, TF3JAM, TF3JB,
TF3KA, TF3MH, TF3ML, TF3PPN, TF3T, TF3UA, TF3SV,
TF3VE, TF3VS, TF3W, TF3ZA, TF3XEN, TF3YH.

12. ágúst – Góðir gestir í Skeljanesi.
Góð mæting var í Skeljanes fimmtudaginn 12. ágúst.
Í heimsókn kom Marcel B. Badia, EA3NA, mjög
hress, mikill DX-maður og er m.a. á heiðurslista
DXCC með 368 einingar (geri aðrir betur). Einnig

»
»
»
»
»

Ársæll Óskarsson TF3AO og Marcel B. Badia EA3NA í
fjarskiptaherbergi TF3IRA. Ljósmynd: TF3JB.

Í salnum niðri var mikið spjallað; mest um loftnet,
stöðvar og búnað. Menn eru t.d. mikið að velta fyrir
sér að uppfæra búnaðinn. Mikið var talað um nýju
Yaesu FTdx-10 100W HF/50/70 MHz stöðina og hún
borin saman við Yaesu FT-991A (sem er 50 þús. kr.
ódýrari) og er búin 100W sendi á HF/50/70 MHz – en
hefur 2M og 70CM að auki.
Alls mættu 20 félagsmenn og 1 gestur í Skeljanes
þetta ánægjulega síðsumarskvöld í stafalogni og 18°C
hita.
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TF4CW, TF4RRC.
TF5B, TF5BW, TF5TP.
TF6JZ.
TF7GX, TF7X.
TF8GX, TF8SM.
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Amatör radíó er fyrst og fremst áhugamál, bæði hér á
landi sem annarsstaðar. Það hefur gjarnan verið nefnt
vísindalegt áhugamál. Fjöldi radíóamatöra í heiminum í
dag er nær 5 milljónir og hér á landi hafa verið gefin út
yfir 500 leyfisbréf frá upphafi (1947). Til að öðlast leyfi
þarf viðkomandi að gangast undir próf hjá Fjarskiptastofu. Þess má geta, að amatör radíó er eina áhugamálið
sem hefur réttarstöðu samkvæmt alþjóðasamningum.
Opinber skilgreining: „Þráðlaus fjarskiptaþjónusta sem
hefur að tilgangi eigin þjálfun, samskipti á ljósvakanum
og tæknilegar athuganir sem radíóáhugamenn annast, þ.e.
einstaklingar sem fengið hafa til þess heimild“.
ÍRA hefur aðsetur við Skeljanes í Reykjavík. Þar er
opið hús fyrir félagsmenn og gesti öll fimmtudagskvöld
kl. 20–22. Félagsmenn eru rúmlega 200 í dag. Vegna
Covid-19 faraldursins hefur veisluhöldum vegna afmælisins verið frestað.
Hamingjuóskir til félagsmanna í tilefni dagsins!
Stjórn ÍRA.

13. ágúst – 160 metra loftnet TF3IRA.
Nýtt loftnet sem sett var upp fyrir félagsstöðina 26.
júní s.l. slitnaði niður skömmu fyrir TF útileikana um
verslunarmannahelgina. Loftnetið var 78 metra langt
vírnet; endafædd hálfbylgja sem var keypt HEC
fyrirtækinu, gerð „HyEndFed 160 Meter Monoband“.

Myndin sýnir tengikassann sem var festur á húsið en verður nú
hækkaður upp til að leggja megi vírinn í beina línu að
mótfestingunni. Ljósmyndir: TF3JB.

Loftnetið var lagt frá húsinu út í turninn og fór
þaðan í 45° (eilítið niðurhallandi) í austurátt þar sem
það er fest í 4 metra hátt vatnsrör sem var reist með
samsíðafestingu við einn af girðingarstaurunum sem
þar eru. Festingin við turninn sem gaf sig þar sem
vírinn beygði frá turninum.
Georg er nú búinn að festa
kaup á nýjum öflugri vír og er
hugmyndin að koma netinu upp
á ný. Tengikassinn verður festur
efst á öflugt ca. 1½ metra hátt
vatnsrör til að fá vírinn frá húsinu (sem er bárujárnsklætt).
Mótfestingin verður sú sama og
áður, nema að 4 metra vatnsrörið verður hækkað í 6 metra
rör. Þakkir til Georgs Kulp,
TF3GZ áframhaldandi aðkomu Nærmynd af festingunni
að verkefninu og fyrir góða í turninn sem gaf sig
vegna núnings í rokinu.
lausn.

Myndin er af Elínu Sigurðardóttur TF2EQ og Árna Frey Rúnarssyni TF8RN í fjarskiptaherbergi TF3IRA í félagsaðstöðunni í
Skeljanesi.

17. ágúst – IKØPUL í Skeljanesi.
Andrea, IKØPUL mætti
í Skeljanes mánudaginn 17. ágúst. Nú er sá
dagur ekki opnunardagur hjá félaginu
þannig að hann hitti
fyrir starfsfólk ORG
ehf., sem hefur skrifstofuaðstöðu í húsinu. Þaðan var
hringt í Jónas Bjarnason, TF3JB og símtólið rétt yfir til
gestsins.
Andrea hafði ráðgert að heimsækja okkur fimmtudagskvöldið 12. ágúst en fluginu seinkaði það mikið
að fjölskyldan lenti ekki í Keflavík fyrr en um miðnætti (en þau áttu að lenda í eftirmiðdaginn). Eftir gott
símtal ákvað Andrea að skilja eftir umslag með QSL
kortum hjá Oddi (ORG ehf.) sem hann hafði komið
með til félagins sem síðan voru flokkuð og sett í hólf
félagsmanna. Þess má geta, að Andrea er áhugasamur

14. ágúst – 75 ára afmæli ÍRA.
Eftirfarandi innsetning var gerð á
heimasíðu og FB síður laugardaginn 14. ágúst:
Félagið Íslenskir radíóamatörar, ÍRA, var stofnað í
Reykjavík 14. ágúst 1946. Fyrsti aðalfundur var haldinn
21. nóvember sama ár. Á fundinum var m.a. kosið í
stjórn og var Einar Pálsson, TF3EA kosinn fyrsti formaður félagsins. Hann var jafnframt handhafi leyfisbréfs radíóamatöra númer eitt hér á landi og fyrsti
heiðursfélagi ÍRA. Nokkru eftir aðalfundinn, þann 7.
febrúar 1947 var fyrsta reglugerðin um starfsemi radíóamatöra hér á landi sett.
CQ TF október 2021
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um DX, hefur haft mörg sambönd við TF stöðvar og
er m.a. með 310 DXCC einingar staðfestar. Fjölskyldan hefur áhuga á að heimsækja landið fljótt aftur
og dvelja þá lengur,

19. ágúst – Nýr endurvarpi á 23 cm bandi.
Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A og Georg Kulp,
TF3GZ fóru upp í Bláfjöll 19. ágúst og settu upp
fyrsta endurvarpann í 1200 MHz tíðnisviðinu hér á
landi.
Notaður er 1,2 GHz hluti Alinco DJ-G7E FM Wide
stöðvar (sendiafl 1W) svo úr verður krossband endurvarpi á 1297 MHz. Varpinn er tengdur við VHF/UHF
endurvarpskerfið í Blafjöllum/Skálafelli/Mýrum. Um
er að ræða uppsetningu í tilraunaskyni og eru
félagsmenn hvattir til að prófa virknina. Heimild var
fengin hjá Fjarskiptastofu.

17. ágúst – Fundur stjórnar og prófnefndar.
Efnt var til síðari fundar með aðilum þann 17. ágúst,
en fyrri fundurinn var haldinn viku fyrr. Markmiðið
var sem fyrr, að leggja saman krafta stjórnar og
prófnefndar með það að markmiði að geta boðið upp á
námskeið í október n.k. yfir netið.

Alinco handstöðin er
vistuð í þessum
útikassa m.a. til að fá
næga kælingu. Ljósmynd:
Georg Kulp TF3GZ.

Þakkir til þeirra Ara Þórólfs Jóhannessonar, TF1A
og Georgs Kulp, TF3GZ fyrir að leggja á fjallið í dag í
þoku og rigningarsudda til að setja upp og tengja
þennan áhugaverða búnað.
19. ágúst – Viðtækið í Bláfjöllum uppfært.
Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A og Georg Kulp,
TF3GZ gerðu fleira heldur en bara að setja upp nýjan
1,2 GHz endurvarpa í Bláfjöllum 19. ágúst, því þeir
uppfærðu um leið móttökuna á KiwiSDR viðtækinu
yfir netið sem sett var upp á fjallinu þann 30. júlí s.l.

Stjórn ÍRA og prófnefnd á fundi 17. ágúst. Frá vinstri: Jón Björnsson
TF3PW gjaldkeri og umsjónarmaður námskeiða félagsins, Georg
Kulp TF3GZ meðstjórnandi, Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF3VS
ritari prófnefndar, Sæmundur E. Þorsteinsson TF3UA varastjórn,
Óskar Sverrisson TF3DC varaformaður, Kristinn Andersen TF3KX
formaður prófnefndar, Einar Kjartansson TF3EK prófnefnd, Heimir
Konráðsson TF1EIN varastjórn og Guðmundur Sigurðsson TF3GS
ritari. Á myndina vantar Yngva Harðarson TF3Y og Jónas Bjarnason TF3JB sem einnig sátu fundinn. Mynd: TF3JB.

Fundurinn var afar vel heppnaður (eins og sá fyrri),
góðar umræður og mikil eining um að leysa verkefnið. M.a. náðist að afgreiða stærstu undirbúningsatriðin og færðist verkefnið því nær takmarkinu sem
er að efna til námskeiðs til amatörleyfis yfir netið í
október-desember.
Eftir er að ákveða forrit, en valdið stendur á milli
Zoom, Microsoft Teems og Google Meet. Töluvert
var rætt um núverandi námsefni og voru menn sammála um að það þurfi að uppfæra.
Stefnt er að því að kynna námskeiðið opinberlega
fyrir lok ágústmánaðar, til að skráning geti hafist 1.
september.
CQ TF október 2021

Myndin var tekin 30. júlí
2021 þegar viðtækið var
tengt á ný á fjallinu. Sjá má
m.a. hvernig loftnetsvírinn
(70 metrar að lengd) er
tekinn frá tengiboxinu í
gegnum einangrara. Í
fjarlægð sést Ari Þórólfur
Jóhannesson TF1A rýna á
mælitæki.
Ljósmynd: TF3GZ.
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Tækið hafði virkað mjög vel frá því það var tengt
aftur í Bláfjöllum…nema að hvimleiðar truflanir
heyrðust á 80 metrum, sérstaklega í kringum
innanlandstíðnina 3637 kHz.
Ari sagðist hafa gert viðhlítandi ráðstafanir og
þegar gerð var prufa 20. ágúst var allt 80 metra bandið
tandurhreint. Vel gert hjá þeim félögum því viðtækið
er mikið notað og margir voru búnir að benda á þessar
truflanir. Ný vefslóð: http://bla.utvarp.com:8080/
Tvö önnur KiwiSDR viðtæki yfir netið eru virk, þ.e.
á Bjargtöngum í Vesturbyggð og á Raufarhöfn:
Bjargtangar, vefslóð: http://bjarg.utvarp.com
Raufarhöfn, vefslóð: http://raufarhofn.utvarp.com

Kaffiveitingar voru í boði á ný 19. ágúst en meðlæti þurfti að vera
innpakkað og handspritt var áskilið við kaffigeyma. Ljósm.: TF3JB.

Loftur E. Jónasson, TF3LJ var sérstakur gestur
okkar þetta fimmtudagskvöld. Hann er á landinu í
heimsókn en býr í Kanada og hefur kallmerkið
VE2AO. Hann hafði frá mörgu fróðlegu að segja enda
mikil gróska í áhugamálinu þar í landi. Gunnar
Bergþór Pálsson, TF2BE færði okkur radíódót sem
verður í boði frá og með næsta opnunarkvöldi. Bestu
þakkir til Gunnars.

19. ágúst – Góð mæting í Skeljanes.
Góð mæting var í Skeljanes fimmtudagskvöldið 19.
ágúst. Mannskapur á báðum hæðum og góðar
umræður. Rætt var um fjarskiptin og skilyrðin á
böndunum og um Alþjóðlegu vita- og
vitaskipahelgina, en viðburðurinn stóð yfir helgina
21.-22. ágúst. A.m.k. 1 íslenskur viti er virkjaður að
þessu sinni, Knarrarósviti við Stokkseyri.

Skeljanesi 19. ágúst. Sæmundur E. Þorsteinsson TF3UA og
Loftur Jónasson TF3LJ/VE2AO ræða málin. Ljósmynd: TF3KB.
Við stóra fundarborðið. Frá vinstri: Björgvin Víglundsson
TF3BOI, Sigurður Kolbeinsson TF8TN og Mathías Hagvaag
TF3MH. Mynd: TF3KB.

Alls mættu 17 félagar + 1 gestur í Skeljanes þetta
ágæta haustkvöld í vesturbænum í Reykjavík.
(CQ TF sem vísað er í: https://tinyurl.com/CQTF-2021-3)

Ennfremur var mikið rætt um loftnet, m.a. um grein
Kristjáns Benediktssonar, TF3KB í nýjasta hefti CQ
TF (3. tbl. 2021) bls. 37 sem hann kallar „Tilbrigði
við deltur“. Þar segir Kristján m.a.: „Deltan er
auðveld í uppsetningu, þarf bara einn uppfestipunkt
og ekkert jarðplan og kostar lítið“ (sjá vefslóð á
blaðið neðar).

21. ágúst – Vita- og vitaskipahelgin.
Alþjóðlega vita- og vitaskipahelgin fór fram helgina
21.-22. ágúst.
Svanur Hjálmarsson, TF3AB virkjaði Knarrarósvita að þessu sinni. Andrés Þórarinsson, TF3AM
heimsótti hann í kaffi laugardaginn 21. ágúst og fylgir
frásögn hans sem hann birti á FB hér á eftir.
“Vitahelgin er um þessa helgi. Svanur, TF3AB var
mættur við Knarrarósvita með sitt hjólhýsi og fortjald
og hafði sett upp þessa fínu stöð. Tækin eru öll í
færanlegum og sterkbyggðum skáp og þarf einungis
að tengja 230V og loftnet við og þá er allt tilbúið. Úti
var vertikall með SGC 230 „autótjúner“ svo og dípóll
á priki. Á myndinni situr Svanur við tækin og unir sér
hið besta.

Hluti af radíódótinu sem TF2BE færði
félaginu 19. ágúst. Ljósmynd: TF3JB.
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Baldi var ánægður með málninguna og sagðist bjartsýnn á að nú
fengið þetta að vera í friði.
Svanur Hjálmsson TF3AB virkjaði Knarrarósvita í Alþjóðlegu
vita- og vitaskipahelginni. Hér er hann við tækin sem hann setti
upp í fortjaldi við hjólhýsi sitt við vitann. Ljósmynd: Andrés
Þórarinsson TF3AM.

Baldvin Þórarinsson, TF3-Ø33 var óhress með þennan verknað enda síðast í byrjun júní s.l. sem hann
málaði yfir samskonar „listverknað“.
Rigningardagar undanfarið hafa hamlað málningarvinnu utanhúss, en í dag, 24. ágúst mættu menn í
Skeljanes og var rennt yfir bárujárnsveginn með
málningarkústi. Aðkoman að húsinu er nú allt önnur,
sbr. meðfylgjandi ljósmyndir. Þakkir til Flügger lita
sem útvegaði málninguna.

Aðrir gestir á þessum tíma voru Þór, TF1GW svo og
Benedikt, TF3T sem skaust sem snöggvast frá sinni
fínu stöð í Mýri. Þetta var góður hópur. Ekki má láta
hjá líða að nefna þetta fína spjall, svo og kaffi „und
alles“; já og skonsur sem Þór kom með og hafði
sjálfur og í eigin persónu útbúið fyllinguna sem var
ekkert venjuleg. Ég þakka góðar móttökur”.
Þakkir til Andrésar Þórarinssonar, TF3AM fyrir
skemmtilega frásögn ásamt ljósmynd.

Verkefninu lokið. Allt önnur aðkoma að húsinu. Ljósmyndir:
TF3JB.

Þakkir til Baldvins, TF3-Ø33 fyrir dugnað og góða
aðstoð.
24. ágúst – Nýtt viðtæki á VHF og UHF.
Karl Georg Karlsson, TF3CZ
tengdi nýtt viðtæki yfir netið fyrir
24–1800 MHz 24. ágúst. QTH er
Perlan í Öskjuhlíð í Reykjavík. Um
er að ræða Airspy R2 SDR viðtæki
fyrir 24–1800 MHz (á VHF og
UHF). Loftnet er Diamond D-190.
Karl Georg tók eftirfarandi fram
á FB: Víðtækið er ekki bara fyrir
2m. Það getur bara verið á einu Karl Georg TF3CZ.
bandi í einu. Þannig að ef að einn notandi skiptir,
færast aðrir sem eru tengdir líka á milli banda. (Samt
er hægt að hlusta á sitthvora tíðnina innan sama
bands). Viðtækið stillir sig sjálfvirkt inn á APRS
QRG 144.800 MHz, samanber APRS vefsíðuna:

Knarrarósviti er staðsettur sunnan við Stokkseyri. Hann er sá viti
sem radíóamatörar hafa oftast virkjað á vita- og vitaskipahelgi
hér á landi, eða 18 sinnum frá 1998. Vitinn verður því QRV í 19.
skipti þegar kallmerkið TF1IRA verður sett í loftið um helgina.
Ljósmyndin var tekin árið 2005 af TF3AO.

24. ágúst – Málað yfir veggjakrot.
Rúm vika er síðan men urðu varir við að á ný var búið
að mála fleiri en eitt „listaverk“ á langa bárujárnsvegginn á lóðinni við Skeljanes. Félagsmaður okkar,

http://SDR.ekkert.org/map

Vefslóð á viðtækið: https://tinyurl.com/perla-airspy
Þakkir til Karls Georgs fyrir verðmætt framlag. Hér
um að ræða mikilvæga viðbót fyrir radíóamatöra sem

Svona var aðkoman áður en Baldvin hófst handa.
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gera tilraunir í þessum tíðnisviðum, auk hlustara og
allra sem hafa áhuga á útbreiðslu radíóbylgna.

24. ágúst – Radíódót frá TF3WS.
Sigurðir Harðarson, TF3WS mætti í Skeljanes 24.
ágúst með fullan bíl af spennum/spennugjöfum og
vönduðu radíódóti; sumt merkt Landsímanum. Þakkir
til Sigga fyrir að koma með dótið í Skeljanes.

Sigurður Harðarson TF3WS að bera radíódótið inn í Skeljanes
24. ágúst. Ljósmynd: TF3JB.

25. ágúst – Málað í Skeljanesi.
Við austurinngang í húsið í Skeljanesi kom upp leki í
byrjun sumars sem tók nokkurn tíma að finna. Það
mál var afgreitt í júnímánuði.
Þann 25. ágúst var allt orðið þurrt á ný og komið að
því að mála yfir vegginn.
Myndin sýnir Diamond D-190 loftnetið á þaki Perlunnar.

Stjórnborð viðtækisins sem
fram kemur á vefnum sýnir
möguleika sem velja má úr.

Airspy R2 SDR viðtækið með
aflgjafa og APRS búnaði.

Vinstri mynd er fyrir málun og sú hægri eftir, hvílíkur munur!

Það gekk eftir og þegar gengið er inn í húsið í dag
blasa vatnsskemmdirnar ekki lengur við samanber
meðfylgjandi ljósmyndir.
Örin bendir á hvar
viðtækið er
staðsett. Loftnetið
er beint fyrir ofan á
húsinu.
Ljósmyndir:
TF3CZ.

CQ TF október 2021

26. ágúst – Góð mæting í félagsaðstöðuna.
Góð mæting var í Skeljanes fimmtudaginn 26. ágúst.
Mannskapur á báðum hæðum, góður andi og létt yfir
mönnum.
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Við stóra fundarborðið. Frá vinstri: Mathías Hagvaag TF3MH, Óskar Sverrisson TF3DC, Wilhelm Sigurðsson TF3AWS, Sigurður R.
Jakobsson TF3CW og Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB.

Slegið á létta strengi. Sigurður R. Jakobsson TF3CW, Kristján
Benediktsson TF3KB og Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB.

Frá vinstri: Vigfús Pétursson TF3VP, Garðar Valberg Sveinsson
TF8YY, Baldvin Þórarinsson TF3–033 og Guðmundur Birgir
Pálsson TF3AK.

Mikið var rætt um skilyrðin, loftnet, fjarskiptatæki
(og búnað), fæðilínur, truflanir á 80 metra bandinu og
fleira. Kaffi og meðlæti gekk vel út.
Mathías Hagvaag, TF3MH QSL stjóri var búinn að
flokka nýjar kortasendingar í hólfin. Mikill áhugi á
radíódóti sem komið hefur í hús að undanförnu.
Alls mættu 26 félagar + 1 gestur í Skeljanes þetta
ágæta síðsumarskvöld í vesturbænum í Reykjavík.

Frá vinstri: Óskar Sverrisson TF3DC, Kristján Benediktsson
TF3KB, Mathías Hagvaag TF3MH (bak í myndavél), Ólafur Örn
Ólafsson TF1OL, Sigurður Kolbeinsson TF8TN og Hans Konrad
Kristjánsson TF3FG.

31. ágúst – gjöf til ÍRA frá ORG –
Ættfræðiþjónustunni ehf.
Oddur Helgason framkvæmdastjóri ORG – Ættfræðiþjónustunnar ehf., afhendi Jónasi Bjarnasyni, formanni ÍRA listaverk að gjöf í Skeljanesi þann 31.
ágúst. Verkið, sem ber nafnið „Bylgjur“ er eftir listamanninn Lúkas Kárason og er unnið úr rekaviði af
Ströndum.
Oddur sagði, að þeim Reyni hafi fundist verkið
passa svo vel við starfsemi radíóamatöra sem væru jú
alltaf að fást við radíóbylgjur. Í tilefni 75 ára afmælis
félagsins og ljósi góðs og ánægjulegs samstarfs í
húsinu í Skeljanesi hafi þeir ákveðið að gefa félaginu
verkið. Oddur sagði ennfremur að gott samstarf væri

Í fjarskiptaherbergi TF3IRA á 2. hæð: Ari Þórólfur Jóhannesson
TF1A og Erling Guðnason TF3E. Ljósmyndir: TF3JB.
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nauðsynlegt þegar menn
deila húsnæði saman. Jónas
þakkaði Oddi góð orð og
sagðist taka við gjöfinni með
ánægju og þakkaði góðan
hug þeirra félaga til ÍRA og
starfsemi félagsins í húsinu
við Skeljanes.
Lúkas Kárason starfaði
stóran hluta ævinnar í Afríku
og Asíu við þróunarhjálp, en
eftir að hann komst á eftirlaun kom hann til Íslands og Verkið „Bylgjur“ eftir Lúkas
tók til við úrskurð úr reka- Kárason. Ljósm.: TF3JB.
viði. Lúkas hélt sýningar á verkum sínum víða um
land. Hann lést þann 23. mars 2020.

Í ár (2021) var hann
þegar búinn að virkja Eldfell, Dalsfjall og Heimaklett í Vestmannaeyjum. Í
fyrra (2020) virkjaði hann
m.a.
Drangshlíðarfjall,
Sandkúlur, Heiðarfjall,
Fagradalsfjöll, Sönghofsfjall og Stafdalsfell. Árið
2017 virkjaði hann m.a.
Stafdalsfell,
Pétursey,
Hatta, Búrfell (í Mýrdal), TF/HB9RYV/P. Myndin var tekin
Skálafell, Kirkjufell (í á fjöllum í fyrra (2020).
Eyrarsveit) og Heklu.

Peter Ens HB9RYV og Kristján Benediktsson TF3KB ræða málin
með kaffibolla í hönd. Ljósmynd: TF3Y.

Oddur Helgason framkvæmdastjóri ORG - Ættfræðiþjónustunnar ehf.

Ólafur Örn Ólafsson, TF1OL færði okkur 3 staka
Yagi loftnet fyrir 2 metra bandið sem verður í boði til
félagsmanna frá næsta opnunarkvöldi. Alls mættu 14
félagar+1 gestur þetta ágæta haustkvöld í vesturbænum í Reykjavík.

Reynir Björnsson TF3JL meðeigandi ORG. Myndir: TF3JB.

2. september – Góð mæting í Skeljanes.
Góð mæting var í félagsaðstöðuna í Skeljanesi
fimmtudaginn 2. september. Sérstakur gestur okkar
var Peter Ens, HB9RYV, sem er búsettur í Sursee
skammt frá Lucerne í Sviss. Hann var staddur hér á
landi og mætti í félagsaðstöðuna ásamt Yngva
Harðarsyni, TF3Y. Peter er mikill áhugamaður um
SOTA (Summits On The Air) verkefnið. Málið snýst
um að fara á fjöll með fjarskiptatæki og búnað og hafa
sambönd við aðra leyfishafa á amatörböndunum.
Fjallatindar eru skilgreindir sérstaklega í hverju landi
og hérlendis eru þeir alls 910.
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Ólafur Örn Ólafsson TF1OL færði í hús þetta 3 staka Yagi loftnet
fyrir 2 metra bandið. Ljósmynd: TF3JB.

6. september – Vísbending um virkni.
Teknar voru saman upplýsingar um TF kallmerki sem
fengu skráningu á þyrpingu (e. cluster) vikuna 28.
ágúst til 5. september 2021. Samskonar samantektir
voru gerðar í janúar, febrúar, apríl, maí og júní á þessu
ári.
Alls fengu 11 íslenskir radíóamatörar skráningu að
þessu sinni. Flestir voru QRV á stafrænum mótunum
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(FT8 og FT4), en einnig á morsi (CW), tali (SSB) og
RTTY á 15, 17, 20, 30, 40 og 60 metrum.
Upplýsingarnar eru fengnar á http://www.dxsummit.fi/#/
Sambærilegar síður eru í boði á netinu til samanburðar. Fyrst er skráð kallmerki, þá tegund/-ir útgeislunar og band/bönd:
TF1EIN
TF1OL/P
TF2MSN
TF3AO
TF3JB
TF3MH
TF3PPN
TF3VG
TF3VS
TF5B
TF6JZ

FT8 á 60 metrum.
FT4, FT8 á 20 metrum.
FT4 á 20 metrum.
RTTY á 20 metrum.
FT8 á 30 metrum.
FT8 á 17 metrum.
FT4, FT8 á 17 og 20 metrum
FT8 á 60 metrum.
FT8 á 17, 30 og 40 metrum.
FT8 á 15 og 17 metrum.
CW og SSB á 20 metrum.

Mynd úr prófi til amatörleyfis í félagsaðstöðu ÍRA í Reykjavík.
Ljósmynd: TF3JB.

9. september – Góð mæting í Skeljanes.
Góð mæting var í Skeljanes fimmtudaginn 9. september. Sérstakur gestur var
Ralf
Doerendahl,
HB9GKR sem er búsettur
í Aarau skammt frá
Zürich í Sviss. Hann er
hér á landi í 9. skipti.
Hann mætti í félagsaðstöðuna ásamt Yngva
Harðarsyni, TF3Y en þeir
hafa m.a. virkjað saman
fjallatinda. Ralf er mikill
áhugamaður um SOTA
(Summits On The Air) TF/HB9GKR/P í Bláfjöllum í
verkefnið og hefur verið fyrra (2020). Ljósmynd: TF3Y.
QRV frá mörgum löndum, m.a. frá Færeyjum. Hann notar Elecraft KX-3
sendi-/móttökustöð og stangarloftnet (sbr. ljósmyndina sem Yngvi tók í Bláfjöllum í fyrra).
SOTA snýst um að fara á fjöll með fjarskiptatæki og
búnað og hafa sambönd við aðra leyfishafa á amatörböndunum. Fjallatindar eru skilgreindir sérstaklega í
hverju landi og hérlendis eru þeir alls 910. Skemmtilegar umræður voru í félagsaðstöðunni yfir kaffinu, m.a.
um SOTA málefni, mismunandi loftnet og búnað. Þá
færði Hans Konrad Kristjánsson, TF3FG okkur radíódót sem verður í boði til félagsmanna frá næsta opnunarkvöldi. Alls mættu 17 félagar + 1 gestur í Skeljanes þetta
ágæta haustkvöld í vesturbænum í Reykjavík.

Til skoðunar er að taka reglulega saman upplýsingar af þessu tagi.

Jóhannes Zoëga TF6JZ var virkur á tímabilinu á morsi og tali.
Myndin er af fjarskiptaaðstöðu hans heima á Neskaupsstað.
Ljósmynd: TF6JZ.

7. september – Námskeið til amatörleyfis.
Eftirfarandi innsetning var gerð á heimasíðu og FB
síður 7. september:
NÁMSKEIÐ HEFST Í OKTÓBER
Næsta námskeið ÍRA til amatörleyfis hefst í október og
lýkur með prófi Fjarskiptastofu í desember.
Námskeiðið verður í fjarnámi, þ.e. haldið yfir netið og
kennt í gegnum tölvu (eða snjalltæki) þar sem leiðbeinandi og þátttakandi „hittast“ í rafrænni kennslustund gegnum eigin búnað.
Kennd verður raffræði, radíótækni, reglugerð og
radíóviðskipti. Námskeiðið fer fram þrjá daga í viku,
mánudaga, þriðjudaga og miðvikudaga kl. 18:30–21:30.
Til skoðunar er að bjóða próf samtímis á þremur
stöðum á landinu, í Hafnarfirði, á Akureyri og á Egilsstöðum.
Nánari upplýsingar verða kynntar hér í næstu viku.
Til grundvallar er reglugerð um starfsemi radíóáhugamanna nr. 348/2004 með síðari breytingum. Vefslóð:

Ralf HB9GKR náði m.a. sambandi við leyfishafa heima í Sviss frá
félagsstöðinni TF3IRA. Yngvi TF3Y fylgist með. Ljósmynd: TF3JB.

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/samgongurad
uneyti/nr/3732

CQ TF október 2021

26

EFNISYFIRLIT

út 8. mars 1949, er númer 412 og er fyrir „Mixed“
DXCC ásamt uppfærslumiða í 110 einingar sama dag.
Líkur benda til, að DXCC viðurkenning TF3EA hafi
verið sú fyrsta sem gefin var út til íslensks leyfishafa
en Sigurður Finnbogason, TF3SF varð einnig handhafi DXCC á svipuðum tíma.
Þetta 72 ára gamla skjal sem fannst í fórum félagsins í vor, er ótrúlega vel varðveitt þótt það hafi líklega
lent í raka (eins og merkja má af meðfylgjandi mynd).
Viðurkenningin var veitt fyrir allar tegundir útgeislunar („Mixed“) og er númer 412.
Einar virðist hafa verið virkur strax/fljótlega eftir
útgáfu leyfisbréfs, en fyrsta reglugerðin um starfsemi
radíóamatöra var gefin út af Póst- og símamálastjórninni 7. febrúar 1947. Til marks um virkni Einars, geta
heimildir m.a. um að hann hafi tekið þátt í fyrstu CQ
World Wide DX keppninni árið 1948 (bæði í tal- og
morshlutanum). Þess má geta, að TF3EA var handhafi leyfisbréfs nr. 1 á Íslandi, var fyrsti formaður ÍRA
og fyrsti heiðursfélagi ÍRA.
TF kallmerki með DXCC skráningu: Virk skráning
(14): TF1A, TF2LL, TF3DC, TF3DT, TF3EK, TF3G, TF3IRA,
TF3JB, TF3MH, TF3SG, TF3Y, TF4M, TF5B og TF8GX.
Óvirk skráning (3): TF3IM, TF3SV og TF2WLC. Eldri
kallmerki með óvirka skráningu (5): TF3AR, TF3EA,
TF3SG, TF3ZM og TF5TP.

13.9. – SAC keppnin 2021 á SSB.
Innsetning var gerð á heimasíðu og FB síður 13.
október með upplýsingum um 63. Scandinavian
Activity keppnina:
63. Scandinavian Activity keppnin (SAC) – CW hluti –
verður haldin um næstu helgi, 18.-19. september.
Þetta er 24 klst. keppni sem hefst á laugardag á hádegi
og lýkur á sunnudag á hádegi.
Radíóamatörar í Danmörku, Íslandi, Finnlandi, Noregi
og Svíþjóð keppa ásamt radíóamatörum á Svalbarða,
Bjarnareyju, Álandseyjum, Market Reef, Grænlandi og í
Færeyjum á móti heiminum og innbyrðis.
• Svalbarði og Bjarnareyja – JW
• Jan Mayen – JX
• Noregur – LA – LB – LC – LG – LI – LJ – LN
• Finnland – OF – OG – OH – OI
• Álandseyjar – OFØ – OGØ – OHØ
• Market Reef – OJØ
• Grænland – OX – XP
• Færeyjar – OW – OY
• Danmörk – 5P – 5Q – OU – OV – OZ
• Svíþjóð – 7S – 8S – SA – SB – SC – SD – SE – SF –
SG – SH – SI – SJ – SK – SL – SM
• Ísland – TF
SSB-hlutinn er í næsta mánuði (9.-10. október). Sjá
reglur í viðhengi. Mikilvægt er að sem flestar
TF-stöðvar taki þátt!
Stjórn ÍRA.
https://www.sactest.net/blog/

15. september – Síðari tilkynning um námskeið.
Síðari innsetningin um námskeið ver gerð á heimasíðu
og FB síður 15. september samkvæmt eftirfarandi.
NÁMSKEIÐ HEFST 4. OKTÓBER
Næsta námskeið ÍRA til amatörleyfis hefst 4. október og
lýkur með prófi Fjarskiptastofu 11. desember.
Námskeiðið verður í fjarnámi, þ.e. haldið yfir netið og
kennt í gegnum tölvu (eða snjalltæki) þar sem leiðbeinandi og þátttakandi „hittast“ í rafrænni kennslustund
gegnum eigin búnað. Notað verður forritið Google Meet.
Kennd verður raffræði, radíótækni, reglugerð og
radíóviðskipti. Námskeiðið fer fram þrjá daga í viku,
mánudaga, þriðjudaga og miðvikudaga kl. 18:30–21:30.
Skráning hefst í dag, 15. september á heimasíðu ÍRA á
„ira hjá ira.is“. Vinsamlegast skráið nafn, kennitölu,
heimilisfang og símanúmer. Eftir að skráning er móttekin varða sendar upplýsingar um fyrirkomulag í tölvupósti, svo sem um kennsluefni og fleira.
Námskeiðsgjald er 22.000 krónur. Reikningur:
0116-26-7783 og kennit.: 610174-2809. Vinsamlegast
skráið kennitölu í athugasemdir. Þátttakendum er bent á
fræðslustyrki stéttarfélaga og Vinnumálastofnunar til að
sækja námskeiðið.
Fyrirspurnir má senda á póstfangið ira[hjá]ira.is eða á
umsjónarmann, Jón Björnsson, TF3PW á póstfangið
nonni.bjorns[hjá]gmail.com

14. september – Íslenskir DXCC
viðurkenningarhafar.
Upplýsingar liggja fyrir um a.m.k. 22 íslensk kallmerki
sem hafa sótt um og fengið DXCC viðurkenningar til
þessa dags. Fyrir 15. maí 2020 var vitað um 17 TF
kallmerki en þann dag fundust heimildir um 5 til
viðbótar. Frá þessu var sagt á heimasíðu og í 3. tbl. CQ
TF 2020, bls. 14. Vefslóð: https://tinyurl.com/CQTF-3-2020
Svo skemmtilega vill til, að DXCC viðurkenningarskjal Einars Pálssonar, TF3EA (1914–1973) fannst í
fórum félagsins við tiltekt vorið 2021. Það var gefin
DXCC viðurkenningaskjal
Einars Pálssonar TF3EA
frá 8. mars 1949 hefur nú
verið sett í vandaðan
viðarramma og verður
hengt upp í fjarskiptaherbergi TF3IRA.
Ljósmynd: TF3JB.
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Til grundvallar er reglugerð um starfsemi radíóáhugamanna nr. 348/2004 með síðari breytingum. Vefslóð:
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/
samgonguraduneyti/nr/3732
Stjórn ÍRA.

Í tilefni afmælisins hafa stjórnvöld heimilað finnskum radíóamatörum að nota forskeytið “OF” frá og
með 15. september til 23. desember (í 100 daga)
ÍRA sendi SRAL afmæliskveðju fyrir hönd
íslenskra radíóamatöra í tilefni stórafmælisins.
Finnska landsfélagið er elst landsfélaga radíóamatöra á Norðurlöndunum, stofnað 1921. Það
sænska, SSA var stofnað 1925; það danska, EDR
1927; það Norska, NRRL 1928, það íslenska, ÍRA
1946 og það færeyska, FRA 1965.
16. september – Skemmtilegt opnunarkvöld.
Skemmtilegt kvöld. Góð mæting. Góðar umræður og
létt yfir mönnum. Sérstakur gestur okkar var Ralf
Doerendahl, HB9GKR sem einnig heimsótti okkur
s.l. fimmtudag. Hann var nýkominn til borgarinnar frá
Vestfjörðum þar sem hann virkjaði SOTA tinda.

Mynd úr prófi til amatörleyfis sem haldið var í Háskólanum í
Reykjavík. Ljósmynd: TF3JB.

15. september – 100 ára afmæli SRAL.
Systurfélag
okkar
í
Finnlandi,
Suomen
Radioamatööriliitto, Ry (SRAL) fagnaði 100 ára
afmæli 15. september.

Góðar umræður í leðursófasettinu. Óskar Sverrisson TF3DC,
Garðar Valberg Sveinsson TF3YY, Wilhelm Sigurðsson TF3AWS
og Jón G. Guðmundsson TF3LM.

Ralf var mjög hrifinn af starfseminni hjá okkur,
m.a. aðstöðunni í Skeljanesi og „sjakknum“ fyrir
TF3IRA. Honum fannst afrek að gefa út félagsblað
fjórum sinnum á ári (en nýjasta CQ TF lá frammi á
stóra fundarborðinu). Hann er embættismaður USKA
systurfélags ÍRA í Sviss og tók eftir að félagsblað
þeirra „HB Radio“ [sem kemur út 6 sinnum á ári] var
ekki að finna í bókaskápunum okkar. Hann segist ætla
að fá því breytt þegar hann kemur heim. Annars
fjörugar umræður um áhugamálið á báðum hæðum.
Alls mættu 24 félagar + 3 gestir þetta ágæta rigningarmilda fimmtudagskvöld í vesturbænum í Reykjavík.

Vala Dröfn Hauksdóttur TF3VD og Merja “Memma” Koivaara,
OH1EG formaður SRAL þegar hún heimsótti ÍRA í Skeljanesi 20.
október 2018

Margar kveðjur bárust til SRAL í þessu tilefni, m.a.
frá forseta Finnlands, Sauli Niinisto sem sendi
afmæliskveðjur og þakkaði finnskum radíóamatörum
fyrir mikilvægt hlutverk þeirra í gegnum áratugina
fyrir þróun fjarskipta og tækni. Vefslóð á kveðju
forsetans: https://tinyurl.com/SRALgreetings

Jón G. Guðmunsson TF3LM í fjarskiptaherbergi TF3IRA. Jón
skoðaði m.a. viðtöku á 2 m. bandinu í viðtæki Karls Georgs
Karlssonar, TF3CZ sem er yfir netið. Karl setti viðtækið upp 24.
ágúst s.l. en það þekur 24–1800 MHz. QTH er Perlan í Öskjuhlíð.
http://perlan.utvarp.com

Vala Dröfn Hauksdóttir TF3VD og Elín Sigurðardóttir TF2EQ
ásamt dóttur „Memmu“, Sini OH1KDT sem kom með henni til
landsins í október 2018. Ljósmyndir: TF3JB.
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með það sem hann vantaði til frágangs í „sjakknum“
hjá sér.
Annar félagsmaður hafið einnig samband kvöldið
áður og nefndi, að hann hafi séð á mynd á heimasíðu
félagsins tíðniteljara í radíódóti til félagsins og
grennslaðist fyrir um hvort hann væri farinn (en hann
hafði ekki átt heimangengt fimmtudagskvöldið á undan). Þetta var Bernhard Svavarsson, TF3BS og var
honum sagt frá viðverunni daginn eftir og boðinn
velkominn á staðinn. Benni mætti á svæðið og beinlínis gekk að tíðniteljaranum sem samkvæmt merkingum, virtist henta hans þörfum. Hann sagðist
reyndar líka vanta „Signal Generator“ en tveir slíkir
höfðu borist til félagsins fyrr í sumar, en báðir farið
fljótt. Bernhard hafði samband daginn eftir og hafði
þá fundið í fórum sínum slíkt tæki sem mundi duga
honum vel.
Þar sem skilyrðin í SAC keppninni voru ekki
beinlínis spennandi (K-gildi í 5) og strákarnir voru
enn á staðnum var hitað kaffi og kom Óskar niður og
drakk kaffi með okkur Bernhard og Hans Konrad,
samanber meðfylgjandi ljósmynd. Þegar við þrír,
TF3BS, TF3FG og TF3JB yfirgáfum staðinn kl. rúmlega 16 voru skilyrðin byrjuð að glæðast á 14 MHz og
snéri Óskar því hress upp á 2. hæð í „sjakkinn“ og hélt
áfram í keppninni. Niðurstaða: Alltaf gaman þegar
hlutirnir ganga upp.
Og til viðbótar.
Bernhard gerði síðan eftirfarandi innsetningu á
Fésbókina: „Ómissandi græjur í viðgerðum –
tíðniteljari og RF generator. Tíðniteljarann fékk ég
hjá félaginu úr „gefins“ dótinu og RF gen. fékk ég hjá
Benedikt Sveinssyni.
Þetta svínvirkar allt. Kærar þakkir til beggja. Já, já,
þetta eru ekki nýjustu græjurnar en samt fullkomið
fyrir mig! TF3BS.“

18. september – Tiltekt í Skeljanesi.
Mikið hefur borist af radíódóti til félagsins á fyrri
hluta þessa árs og margt af því hefur ekki stoppað
lengi. Smærri og fyrirferðarminni hlutir eru vistaðir í
salnum á 1. hæð og dót sem bíður uppboðs á
væntanlegum flóamarkaði ÍRA (þegar rofar til vegna
Covid-19) er vistað á 2. hæð. Ýmsir stærri hlutir eru
geymdir á ganginum niðri í Skeljanesi. Laugardaginn
18. september var komið að því að snyrta til í
ganginum niðri í Skeljanesi. Á meðfylgjandi
ljósmynd má sjá árangurinn.

18. september – Þegar hlutirnir ganga upp.
Laugardaginn 18. september voru stjórnarmenn í
Skeljanesi eins og stundum gerist um helgar. Óskar
Sverrisson, TF3DC virkjaði félagsstöðina TF3W á
morsi í SAC keppninni (sem hófst á hádegi sama dag)
og Jónas Bjarnason, TF3JB var að snyrta til niðri í
innganginum í húsið í Skeljanesi, þar sem félagið
geymir til bráðabirgða radíódót (stærri hluti).

RF Generatorinn er frá
GW Instek af gerð
GRG-450B. Hann
þekur tíðnisviðið frá
100 kHz upp í 150
MHz. Sencore
tíðniteljarinn er af
gerð FC45. Hann
þekur tíðnisviðið frá
30Hz upp í 230 MHz.
Ljósmynd: TF3BS.

Góðar umræður yfir kaffinu. Hans Konrad Kristjánsson TF3FG,
Bernhard Svavarsson TF3BS og Óskar Sverrisson TF3DC.
Ljósmynd: TF3JB.

Hans Konrad Kristjánsson, TF3FG hafði hringt
kvöldið áður og var þá að setja upp hjá sér Harris
búnað þegar hann uppgötvaði að líklega hafi hann
komið nýlega með til félagsins hlut (með öðru radíódóti) sem slæðst hafi með í ógáti. Hann fékk þær
upplýsingar að hann væri velkominn að kíkja við
daginn eftir, því viðvera yrði á staðnum. Hans Konrad
gerði það og gat fljótlega andað léttar þegar hann fann
viðkomandi hlut. Hann fór því ánægður af staðnum
CQ TF október 2021

18. september – TF3W í SAC CW 2021.
Félagsstöðin TF3W var starfrækt í Scandinavian
Activity morskeppninni 18.-19. september. Óskar
Sverrisson, TF3DC virkjaði stöðina. Skilyrði voru
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Óskar Sverrisson TF3DC virkjaði félagsstöðina TF3W í SAC
morskeppninni 18.-19. september. Ljósmynd: TF3JB.

ekki góð fyrri daginn en komu frekar upp á við síðari
daginn. Alls voru höfð 270 sambönd.
Önnur TF kallmerki á „cluster“: TF3DC, TF3EO og
TF3VS.
20. september – Neyðarfjarskipti í Evrópu.
Eftirfarandi tilkynning var sett inn á heimasíðu og FB
síður 20. september:
ÁRÍÐANDI!
ÍRA hafa borist upplýsingar um fjórar tíðnir á HF sem
hefur verið teknar til notkunar fyrir neyðarfjarskipti
radíóamatöra, eftir að eldgos hófst á eyjunni La Palma á
Kararíeyjum síðdegis á sunnudag (19. september).
Tíðnirnar eru:
80 metrar: 3.760 MHz.
40 metrar: 7.110 MHz.
20 metrar: 14.300 MHz.
15 metrar: 21.360 MHz.
Þess er farið á leit að íslenskir radíóamatörar taki tillit
til forgangsfjarskipta á þessum tíðnum (og nærri þeim).
Stjórn ÍRA.

20. september – 35. CQ WW RTTY DX keppnin.
Innsetning var gerð á heimasíðu og FB síður til að
kynna CQ WW RTTY DX keppnina helgina 25.-26.
september samkvæmt eftirfarandi:
CQ World Wide RTTY DX keppnin 2021 fer fram um
helgina. Þetta er 48 klst. keppni, sem hefst kl. 00:01
laugardag 25. september og lýkur tveimur sólarhringum
síðar, sunnudag 26. september kl. 23.59.
Keppnin er í nokkrum atriðum ólík öðrum WW keppnum CQ tímaritsins. Hún fer t.d. ekki fram á 160 metrum;
einnig eru margfaldarar ólíkir sem og stigagjöf. Sjá nánar
í keppnisreglum: http://www.cqwwrtty.com/rules.htm
CQ WW RTTY DX keppnin hefur verið í boði árlega
frá árinu 1987. Þátttaka hefur yfirleitt verið góð frá
Íslandi. Nefna má t.d. frábæran árangur TF2R (2017)

Fréttamynd af náttúruhamförunum á La Palma. Á kortinu til
hægri má sjá staðsetningu eldgossins á eyjunni.
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þegar TF2LL, TF3AO, TF3PPN og TF3IG náðu 9. sæti
yfir Evrópu og 10. sæti yfir heiminn í fleirmenningsflokki. Einnig, að ógleymdum frábærum árangri TF1AM
í einmenningsflokki þegar Andrés náði 10. sæti yfir
Evrópu og 20. sæti yfir heiminn sama ár.
Bestu óskir um gott gengi! Stjórn ÍRA.

Ennfremur þakkir til Árna
Helgasonar, TF4AH sem setti
upp og annast rekstur KiwiSDR
viðtækjanna á Látrabjargi og á
Raufarhöfn með aðstoð og í
samvinnu við þá Georg og Ara.
Aðgangur að þessum þremur
KiwiSDR viðtækjunum yfir netið er mikilvægur fyrir radíóÁrni Helgason TF4AH.
amatöra sem gera tilraunir á
þessum tíðnisviðum, auk hlustara og allra sem hafa
áhuga á útbreiðslu radíóbylgna.
24. september – Vísbending um virkni.
Teknar voru saman upplýsingar um TF kallmerki sem
fengu skráningu á þyrpingu (e. cluster) vikuna 16.-22.
september 2021. Samskonar samantektir voru gerðar í
janúar, febrúar, apríl, maí, júní og ágúst á þessu ári.
Alls fengu 13 íslenskir radíóamatörar skráningu að
þessu sinni. Flestir voru QRV á stafrænum mótunum
(FT8 og FT4), en einnig á morsi (CW), tali (SSB) og
RTTY á 15, 17, 20, 30, 40, 60 og 80 metrum.
Upplýsingarnar eru fengnar á http://www.dxsummit.fi/#/
Sambærilegar síður eru í boði á netinu til samanburðar. Fyrst er skráð kallmerki, þá tegund/-ir útgeislunar
og band/bönd:

Jón Gunnar Harðarson TF3PPN á lyklaborðinu frá TF2R í Borgarfirði í CQ WW RTTY keppninni árið 2017. Ljósmynd: TF3AO.

21. september – KiwiSDR viðtæki í lag.
KiwiSDR viðtækið yfir netið í Bláfjöllum var úti
dagana 16.-20. september vegna
bilunar.
Ari
Þórólfur
Jóhannesson, TF1A lagði á fjallið og sótti viðtækið 19. september. Viðtækið sjálft reyndist vera
í góðu lagi, en aflgjafi sem var
tengdur við það hafði brunnið.
Þeir Ari og Georg Kulp, TF3GZ
skiptu út aflgjafanum og lögðu á
Ari Þórólfur Jóhannes- fjallið degi síðar og settu búnaðinn upp á ný. Og allt er í besta
son TF1A.
lagi.
Tækið hafði virkað mjög vel
frá því það var tengt aftur í Bláfjöllum og sérstaklega eftir 20.
ágúst s.l., þegar gerðar voru
ráðstafanir sem virkuðu vegna
truflana og hefur 80 metra bandið t.d. verið tandurhreint síðan.
Þrjú KiwiSDR viðtæki yfir
netið eru virk, þ.e. í Bláfjöllum,
á Bjargtöngum í Vesturbyggð og Georg Kulp TF3GZ.
á Raufarhöfn. Vefslóðir:
Bláfjöll: http://bla.utvarp.com:8080/
Bjargtangar: http://bjarg.utvarp.com
Raufarhöfn: http://raufarhofn.utvarp.com

TF1EIN
TF1OL/P
TF2CT
TF2MSN
TF3DC
TF3EO
TF3MH
TF3OM
TF3T
TF3VG
TF3VS
TF3W
TF5B

Til skoðunar er að taka reglulega saman upplýsingar af þessu tagi.

Þakkir til Georgs Kulp, TF3GZ sem lánar KiwiSDR
viðtækið í Bláfjöll og til þeirra Ara Þórólfs
Jóhannessonar, TF1A sem leggja á sig ómælda vinnu
og kostnað við að halda öllu gangandi á fjallinu.
CQ TF október 2021

FT8 á 20 metrum.
FT4, FT8 á 15 og 20 metrum.
FT8 á 20 og 60 metrum.
FT4, FT8, SSB, RTTY á 17 og 20 metrum.
FT4 á 20 metrum.
CW á 20, 30 og 40 metrum.
FT8 á 15 og 17 metrum.
CW á 80 metrum.
SSB á 20 metrum.
FT8 á 30 metrum.
FT8 á 15 og 30 metrum.
CW á 20 metrum.
FT8 á 17, 30 og 40 metrum.

Myndin er af glæsilegri fjarskiptaaðstöðu Ægis Þórs Ólafssonar
TF2CT í Stykkishólmi. Ljósmynd: TF2CT.
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VHF/UHF leikar 2021
Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY
VHF/UHF leikarnir eru haldnir með það í huga að
hafa gaman af áhugamálinu á VHF bandinu og ofar.
Hugmyndin er að örva þátttöku á hærri tíðnisviðunum
innanlands, reyna búnaðinn og sérstaklega að hvetja
þá sem eru nýir til að fara í loftið sem og þá sem hafa
verið í dvala um tíma.
Markmið þátttakenda er að ná sem flestum samböndum, yfir sem lengstar vegalengdir og sem víðast
um landið. Fyrir þá sem eiga þess kost að vera „færanlegir“, má ná fleiri stigum með að færa sig á milli
staða.
Hægt er að taka þátt frá heimahúsum, sumarbústöðum og hjólhýsum, eða með handstöðvum á fjallatoppum (eða annars staðar frá) eða í bílum, mótorhjólum eða (þess vegna) reiðhjólum eða öðrum
farartækjum.

unar voru heimilar. Hafa mátti samband hvenær sem
var þessa 2 sólarhringa og við sömu stöð oftar en einu
sinni, en a.m.k. 6 klukkustundir þurftu að líða á milli
sambanda til að fá punkta.
Blásið var til leiks kl. 18:00 föstudaginn 9. júlí og
stóðu leikar yfir til kl. 18 sunnudaginn 11. júlí. Þessi
tímasetning var fyrst prófuð í fyrra (2020) og kom
þetta breytta fyrirkomulag mjög vel út. Hugmyndin er
að sami háttur verði á framvegis í leikunum.
Eins og venjulega var “online” leikjavefur þar sem
þátttakendur gátu skrá sig til leiks. Vefurinn var
endurbættur og gengur nú hnökralaust. Hægt var að
skrá sig í leikinn allan tímann sem hann stóð yfir.
Umsjónarmaður kynnti leikana á heimasíðu ÍRA og
FB síðum 29. júní og 7. júlí en vegna Covid-19 var
ekki hægt að bjóða upp á hefðbundna kynningu í
félagsaðstöðunni í Skeljanesi. Allar upplýsingar
komu fram á netinu, s.s. um leikjavefinn, um reitakerfið, auk snjallsímaforritsins „QTH Locator“ sem
má nota til að komast að reitanúmeri sínu.

Reitir sem voru virkjaðir í leikunum 2021 eru merktir með
grænum lit.

VHF/UHF leikarnir 2021.
Leikarnir fóru fram helgina 9.-11. júlí. Þátttaka var
góð; alls voru 26 kallmerki skráð en 18 virkar stöðvar
með QSO. Það er einni stöð fleiri en í fyrra (2020).
QSO voru alls 306 í gagnagrunni og heildarvegalengd
var alls 18.930 km.
Áhugavert að nú voru heldur færri QSO en í fyrra
en heildar vegalengdin heldur hærri. Það bendir til að
stöðvar hafa verið dreifðar um stærra svæði. Landfræðileg dreifing var með ágætum að þessu sinni, m.a.
frá Borgarfirði, Akranesi, Hveragerði, Stokkseyri,
Keflavík, Garðskaga, Vogum, Eyjafjöllum, Grímsnesi, fjallinu Þríhyrningi, Kleifaheiði og Látrabjargi,
auk stöðva á stór-Reykjavíkursvæðinu.
Leikarnir fóru fram á 2, 4, og 6 metrum, á 70 og 23
sentímetrum og endurvörpum. Allar tegundir útgeislCQ TF október 2021

Myndin er af fjarskiptabifreið Ólafs Arnar Ólafssonar TF1OL á
Kleifaheiði sem er liðlega 400 metra há og er ekið af Barðaströnd
í Patreksfjarðarbotn. Ólafur Örn sigraði með yfirburðum í leikunum í ár. Ljósmynd: TF1OL.

VHF/UHF leikar 2021, úrslit
Bráðabirgðaniðurstöður leikanna sumarið 2020 voru
kynntar á Facebook þann 17. júlí, en hér að aftan eru
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birt heildarúrslit. Bestur árangur í þremur efstu sætunum var sem hér segir:

Skemmtilegast var að ná QSO við TF1OL á
Látrabjargi frá Þríhyrningi beint á 145.500 MHz.
Samkvæmt kerfinu eru það 283 km. Svo hugsar
maður hvað maður getur gert næst.“

1. verðlaun, Ólafur Örn Ólafsson, TF1OL, 68.550 stig.
2. verðlaun, Magnús Ragnarsson, TF1MT, 19.980 stig.
3. verðlaun, Sigurður Smári Hreinsson, TF8SM, 8.400 stig.

Stefnt er að veitingu verðlauna í leikunum
vetrarbyrjun í félagsaðstöðu ÍRA í Skeljanesi. Gerður
er fyrirvari um stöðu Covid-19 faraldursins.
Við sama tækifæri verða afhentar viðurkenningar
fyrir bestu ljósmyndina sem tekin var í leikunum
2021 og fyrir skemmtilegustu færsluna á netinu. Báðar viðurkenningarnar falla í skaut Magnúsar Ragnarssonar, TF1MT árið 2021.
Verðlaunamyndina tók Magnús á símann sinn eftir
að hafa klifið fjallið Þríhyrning. Auðveldlega má
greina tíðnina á Yaesu VX-8R stöðinni (145.650
MHz) sem er tíðnin á endurvarpanum í Bláfjöllum.
Magnús átti ennfremur skemmtilegustu færsluna á
netinu:
„Takk fyrir góða helgi. Ákvað að skella mér í
keppnina. Var bara „QRP“ með Yaesu VX-8R 5W
handstöð og Yaesu FT-817 HF/VHF/UHF 5W
bílstöð. Það skemmtilega við þessa keppni er, að það
eru margir möguleikar til að taka þátt og margar leiðir
til að safna stigum. Það er hægt að bæta upp lítið afl
og einfaldan búnað með því að vera meira færanlegur
og fara á milli staða og hátt upp.
Tók QSO úr Fljótshlíð, af fjallinu Þríhyrningi, við
Rauðavatn, af Vatnsendahæð, úr Kömbunum, gamalli
námu á Hamragarðsheiði og svo á sunnudagskvöldinu frá Höttu við Vík í Mýrdal.

Verðlaunamyndin 2021. Magnús Ragnarsson TF1MT staddur á
fjallinu Þríhyrningi í 678 metra hæð yfir sjávarmáli með Yaesu
VX-8R 5W handstöð í QSO‘i við TF2MSN á Akranesi. Loftnetið
er 4 staka Yagi handloftnet frá Arrow Antennas fyrir VHF/UHF
böndin. Ljósmynd: TF1MT.

Úrslit í VHF/UHF leikunum 2021 samkvæmt heildarstigum.
Nr.

Kallmerki

Nafn

QTH

1.

TF1OL

Ólafur Örn Ólafsson

M.a. Kleifaheiði

68.550

2.

TF1MT

Magnús Ragnarsson

M.a. fjallið Þríhyrningur

19.980

3.

TF8SM

Sigurður Smári Hreinsson

Garður

8.400

4.

TF1AM

Andrés Þórarinsson

Grímsnes

7.984

5.

TF1EM

Eiður Kristinn Magnússon

Reykjavík

6.720

6.

TF3VE

Sigmundur Karlsson

Hafnarfjörður

6.032

7.

TF2MSN

Óðinn Þór Hallgrímsson

Akranes

4.510

8.

TF3E

Erling Guðnason

Reykjavík

3.612

9.

TF3JB

Jónas Bjarnason

Reykjavík

2.892

10.

TF3IRA

ÍRA (ops. TF1ET, TF3AWS, TF3JB)

Reykjavík

2.724

11.

TF1GW

Þór Þórisson

Stokkseyri

1.764

12.

TF1JI

Jón Ingvar Óskarsson

M.a. Miðbælisbakkar og /M.

1.355

13.

TF3LM

Jón G. Guðmundsson

Reykjavík

1.134

14.

TF3AWS

Wilhelm Sigurðsson

Reykjavík

490

15.

TF3JA

Jón Þ. Jónsson

Grímsnes

309

16.

TF1ET

Kjartan Birgisson

Reykjavík

176

17.

TF3KB

Kristján Benediktsson

Reykjavík

14

18.

TF3VS

Vilhjálmur Í. Sigurjónsson

Grímsnes

12
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Lengstu QSO
(tíðnisviðum):

vegalengdir

eftir

böndum

23 cm (1240 MHz). Engin sambönd voru höfð í leikunum 2021 á þessu bandi.
70 cm (430 MHz) = TF1AM og TF1OL 213 km.
2 metrar (144 MHz) = TF1OL og TF1MT 283 km.
4 metrar (70 MHz) = TF2MSN og TF8SM 40 km.
6 metrar (50 MHz) = TF3IRA og TF1OL 129 km.
EV (endurvarpar) = TF1OL og TF1JI 315 km.

Myndin er af
Diamond X-700HN
VHF/UHF húsloftneti
TF3IRA. Netið er 7.20
metrar á hæð. Það er
samsett úr fjórum
“stökkuðum” 5/8
loftnetum á VHF;
ávinningur er 9.3 dBi.
Á UHF er það samsett
úr 11 “stökkuðum”
5/8 loftnetum;
ávinningur er 13 dBi.
Myndin var tekin 16.
ágúst 2020 þegar
Georg Kulp TF3GZ
setti netið upp nýtt í
Skeljanesi.

Langdrægustu stöðvarnar á bandi í leiknum (án
endurvarpa) voru þeir TF1MT og TF1OL. Vel gert
strákar!
Undirbúningur VHF/UHF leikanna var einkum í
höndum TF8KY og TF2MSN. TF8KY annaðist og
endurbætti sérstakan gagnagrunn leikanna (og hjálparsíðu) á netinu vegna innsetningar á samböndum. Óðinn
Þór, TF2MSN aðstoðaði við kynningu, undirbúning og
veitti notendaaðstoð við vefkerfi. Bestu þakkir til
þeirra beggja og stjórnar ÍRA fyrir stuðninginn.
Takk fyrir þátttökuna í VHF/UHF leikunum 2021.
Sjáumst í leikunum að ári!
Nokkrar myndir úr VHF/UHF leikunum 2020.

Fjarskiptaaðstaða
TF3JB í
VHF/UHF
leikunum 2021.
Icom ID-5100A-D
50W VHF/UHF
FM stöð. Icom
SM-26
borðhljóðnemi og
Palstar SP30
borðhátalarar.
Loftnet: Diamond
X-300A húsnet.

Yaesu FT-817
HF/VHF/UHF 5W
stöð TF1MT var
QRV í bílnum í
VHF/UHF leikunum.
Fjær má sjá Yaesu
VX-8R 5W
handstöðina.Ljósmynd: TF1MT.

Kjartan Birgisson TF1ET virkjaði TF3IRA í VHF/UHF leikunum
sunnudaginn 11. júlí.
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Wilhelm Sigurðsson TF3AWS virkjaði TF3IRA í VHF/UHF
leikunum laugardaginn 10. júlí.
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TF útileikar 2021
Einar Kjartansson, TF3EK
Taflan sýnir yfirlit virkni í TF útileikum síðan núverandi fyrirkomulag var tekið upp fyrir 5 árum.

TF útileikarnir fóru fram um verslunarmannahelgina
samkvæmt venju. Alls var skilað inn dagbókum fyrir
13 stöðvar, með 233 færslum um sambönd. Samanlagður stigafjöldi var 4337. Þetta er næst mesta virkni
sem hefur verið samanborið við síðastliðin 5 ár, síðan
núverandi fyrirkomulag á dagbókum og stigagjöf var
tekið upp sumarið 2017. Heildarfjöldi stiga hvort árið
var meira en tvöfaldur samanborið við það sem mest
var áður.
Þetta er að mestu vegna þess að fleiri sambönd voru
milli landshluta. Ekki voru sendir inn loggar fyrir fjórar
stöðvar sem fundust í innsendum loggum: TF1OL,
TF3EM, TF3IG og TF3VG.
Taflan sýnir niðurstöður fyrir þær stöðvar sem skiluðu inn dagbókum. TF1AM, Andrés Þórarinsson,
fékk flest stig eða 1284. Þetta er í fyrsta skipti sem
hann tekur þátt í TF útileikum.

ÁR

2017

2018

2019

2020

2021

Fjöldi dagbóka

12

10

11

14

13

Færslur í dagbókum (QSO) 122

125

130

302

233

Stig fyrir sambönd

384

582

369

1093

905

Meðal margfaldari

3,23

3,53

3,58

4,33

3,69

Heildarfjöldi stiga

1242

2056

1322

4737

4337

Þáttakandi með flest stig

TF2LL

TF2LL

TF8KY

TF1OL

TF1AM

304

728

425

1386

1284

Mesti stigafjöldi

73, TF3EK.

Myndir frá TF útileikunum 2021

Taflan sýnir árangur þátttakenda í TF útileikunum 2021.
Kallmerki

Fjöldi
sambanda

Stig fyrir
sambönd

Margfaldari

Stig

TF1AM

53

214

6

1284

TF3EK

27

185

6

1110

TF8KY

51

204

5

1020

TF3IRA

24

71

3

213

TF1EM

18

49

3

147

TF3GZ

14

47

3

141

TF3Y

14

34

3

102

TF1JI

5

24

3

72

TF3JA

5

17

4

68

TF3JB

9

21

3

63

TF3DX

8

16

3

48

TF3LB

3

7

3

21

TF3VS

2

5

3

15

Samtals

233

905

-

4337

TF3EK á Hvallág á Melrakkasléttu; Snartarstaðagnúpur í baksýn.

Tvær aðrar stöðvar, TF3EK og TF8KY fengu líka
margfaldara og TF1AM fyrir að hafa sambönd frá
fleiri „Maidenhead“ reitum.
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Fjarskiptaaðstaða TF3EK í bifreiðinni. Yaesu FT-857D og LDG
100 loftnetsaðlögunarrás. Ljósmyndir: TF3EK.
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TF3UA virkjaði TF3IRA 1. og 2. ágúst í TF útileikunum. Mynd:
TF3JB.

TF8KY var með veglegt stangarloftnet í TF útileikunum aftan á
Volvo bifreiðinni. Ljósmynd: TF8KY.

TF3AWS virkjaði TF3IRA 31. júlí í TF útileikunum. Ljósmynd:
TF3JB.

TF3MH virkjaði TF3IRA 1. ágúst í TF útileikunum. Ljósmynd
TF3JB.

Fjarskiptaaðstaða TF1AM í bifreiðinni. Icom IC-7300 HF stöð,
loftnetsaðlögunarrás og fleiri búnaður. Ljósmynd: TF1AM.

Fjarskiptaaðstaða TF3JB í TF útileikunum 2021. Á myndinni má
m.a. sjá Icom IC-7600 sendi-/móttökustöð. Loftnet var Steppir
SmallIR. Ljósmynd: TF3JB.
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DXCC viðurkenningarnar
Jónas Bjarnason, TF3JB
Viðurkenningar radíóamatöra bera vott um
árangur/leikni í fjarskiptum. Þær eru hvati til að ná
árangri vegna þess að það er spennandi að hafa
takmark að vinna að. Fyrir marga er jafnvel meira
spennandi þegar áskorunin er meiri/erfiðari. Og þegar
árangri er náð fylgir því ánægja að geta borið sig
saman við aðra sem eru svipað þenkjandi.
Umfjöllunin skiptist í meginatriðum í tvennt, kynningu á DXCC viðurkenningunum og kynningu á
árangri íslenskra leyfishafa sem eru handhafar viðurkenninga af þessu tagi. Í 1. og 2. kafla eru DXCC
viðurkenningarnar kynntar ásamt uppfærslumöguleikum. Ennfremur hvaða sambönd gilda, fjallað er
um umsóknarferlið og gjaldskrá, ásamt skráningu
DXCC viðurkenningahafa og almennar reglur sem
varða viðurkenningarnar. Í 3. kafla er stutt yfirlit yfir
íslensk kallmerki sem hafa hlotið DXCC skráningu
og að lokum er niðurlag í 4. kafla.

Höfundur er trúnaðarmaður ARRL á Íslandi hvað varðar
staðfestingu QSL korta fyrir DXCC, WAS, VUCC og
WAC viðurkenningar.

innan landsfélags radíóamatöra í Bandaríkjunum,
ARRL árið 1937. Í sögulegu samhengi er upphafið
rakið til greinar Clinton B. Soto, W1CBD í QST1
1935; „How to Count Countries Worked, A New DX
Scoring System“.
Málið snýst um að hafa staðfest sambönd við aðra
leyfishafa í a.m.k. 100 DXCC einingum (löndum) á
amatörböndunum. Þegar þeim árangri er náð er hægt
að sækja um viðurkenningarskjal til ARRL. Radíóamatörar utan Bandaríkjanna (þ.m.t. hér á landi) geta
sótt um til jafns við bandaríska, þar sem félagsaðild
að ARRL er ekki skilyrði.
1.1 DXCC einingar og lönd.
Radíóamatörar tala gjarnan um „DXCC lönd“ sín á
milli, en réttnefni er „einingar“ (e. entities) sem skiptast í núgildandi einingar og afskráðar einingar.
Núgildandi einingar (e. current) eru 340 í dag 2 3 og
62 sem eru afskráðar (e. deleted)4. Sem dæmi um
afskráða einingu má nefna A-Þýskaland.

1. DXCC viðurkenningarnar.
DXCC viðurkenningarnar eru þekktar og vinsælar á
meðal radíóamatöra sem stunda DX fjarskipti. Þær
njóta ennfremur mestrar virðingar. Skammstöfunin
stendur fyrir „DX Century Club“ sem stofnað var til

Myndin sýnir þrjár af þremur fyrstu DXCC viðurkenningaskjölum
TF3IRA „Mixed“, „Phone“ og „CW“. Síðan hefur „Digital“
bæst við og 5 banda DXCC nálgast. Myndin var tekin 1.
september 2011 þegar viðurkenningarnar bárust til landsins.

5 Banda DXCC viðurkenningin er til marks um að leyfishafi hafi
náð a.m.k. staðfestum samböndum við 100 núgildandi einingar á
80, 40, 20, 15 og 10 metrum.

1

QST er félagsblað ARRL, landsfélags radíóamatöra í Bandaríkjunum.

2

Miðað er við fjölda núgildandi DXCC eininga 10. september 2021.

3

Vefslóð á heildarlista núgildandi eininga 1.9.2021: http://www.arrl.org/files/file/DXCC/2021_DXCC_Current.pdf

4

Vefslóð á heildarlista afskráðra eininga 1.9.2021: http://www.arrl.org/files/file/DXCC/2020%20Current_Deleted.txt
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Þegar fjöldi gildra eininga er borinn saman við
fjölda aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna (til að fá
samanburð) kemur í ljós, að þau eru tæplega tvö
hundruð. Radíóamatörar nota því aðra viðmiðun en
þjóðríkið sem er, að sérhver landfræðilega aðskilin
eða pólitísk eining (e. discrete geographical or
political entity) flokkast sem sérstakt „DXCC land“.
Sem dæmi, má nefna Stóra-Bretland [og
Norður-Írland] sem skiptist upp í 7 DXCC einingar:
England Skotland, Wales, Norður-Írland og eyjarnar
Guernsey, Jersey og Mön.
Annað dæmi er Spánn, sem skiptist upp í 4 DXCC
einingar: Spán, Balear-Eyjar, Kanaríeyjar og Ceuta
og Melilla. Síðan eru þjóðlönd eins og t.d. Þýskaland
sem er ein DXCC eining, svo dæmi sé tekið um hið
gagnstæða.

DXCC CHALLENGE viðurkenningin er til marks um að leyfishafi hafi náð a.m.k. 1000 gildum bandeiningum fyrir staðfest
sambönd á 160 til 6 metrum (að undanskyldum 60 m.).

Hægt er að sækja um 5 banda DXCC þegar safnast
hafa staðfest 100 sambönd á 80, 40, 20, 15 og 10
metrum (alls 500 sambönd). Samböndin þurfa öll að
vera við núgildandi einingar.
Hægt er að sækja um DXCC Challenge þegar safnast
hafa staðfest sambönd við a.m.k. 1000 núgildandi bandeiningar (e. band-entities). Sambönd á öllum amatörböndunum eru gild á 160-6 metrum (að undanskyldum
60 metrum). Ekki eru gerðar kröfur um sambönd við
100 einingar að lágmarki á bandi fyrir þessa viðurkenningu.

1.2 Hvaða sambönd gilda?
Almennt séð er hægt að nota öll staðfest sambönd
[þ.e. bæði við núgildandi jafnt og afskráðar einingar]
frá 15. nóvember 1945. Frá þessari reglu eru þrjár
undantekningar:
1. Viðurkenningarskjal fyrir sambönd á morsi: Staðfest
sambönd gilda frá 1.1.1975 (sbr. skýringu í töflu 1).
2. Viðurkenningarskjal fyrir gervitungl: Staðfest sambönd gilda frá 1.3.1965 (sbr. skýringu í töflu 1).
3. Þegar sótt er um 5BDXCC, DXCC Callenge, DXCC
Honor Roll eða Top DXCC Honor Roll gilda eingöngu sambönd við núgildandi einingar.

1.4 Uppfærslur.
Eins og komið hefur fram, snýst málið um að hafa
sambönd við aðra radíóamatöra í a.m.k. 100 DXCC
einingum og fá þau staðfest. Fyrir marga er það hins
vegar aðeins byrjunin þar sem hægt er að ná samböndum við allt að 340 DXCC núgildandi einingar.
ARRL kemur til móts við þarfir þessa hóps og
býður sérstaka uppfærslumiða (e. Endorsement
Stickers) fyrir árangur umfram 100 einingar sem festa
má á viðurkenningaskjölin og sýna uppfærða stöðu.

1.3 Viðurkenningarskjöl, verðlaunaplattar og
verðlaunabikar.
Í boði eru alls 19 mismunandi DXCC viðurkenningar,
auk heiðursflokks. Þær skiptast eftirfarandi:

• Tólf „DXCC Band Awards“: 160, 80, 40, 30, 20, 17,
15, 12, 10, 6 og 2 metra, auk 70 sentímetra.

• Fimm „DXCC Mode Awards“: Mixed, Phone, CW,
Digital og gervitungl.

• „5-Band DXCC“.
• „DXCC Challenge“.
Að auki eru skráningar á heiðurslista, þ.e. #1 Honor
Roll og Honor Roll, samanber myndina hér að neðan
og upplýsingar í töflu 1.
#1 ARRL DXCC Top of
Honor Roll
Award er til
marks um að
leyfishafi hafi
náð staðfestum
samböndum við
allar 340 núgildandi einingar
DXCC.
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Myndin sýnir hvernig K1HTV hefur límt uppfærslumiða inn á sitt
DXCC MIXED viðurkenningarskjal. Ástæða þess að Richard er
með uppfærslur umfram 340 núgildandi einingar er, að hann
hefur haldið áfram að safna samböndum við núgildandi einingar
eftir að hann fékk uppfærslu í heiðursflokk en skjalið hans er
upphaflega gefið út 12. desember 1961.
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Tafla 1. Flokkar DXCC viðurkenninga og upplýsingar um kröfur.

Tafla 2. Uppfærslur DXCC viðurkenninga.

Kröfur
Staðfest sambönd (allar teg. útg.) frá 15.11.1945.
Staðfest sambönd á tali frá 15.11.1945.
Staðfest sambönd á morsi frá 1.1.1975
Staðfest sambönd frá 15.11.1945.
Staðfest sambönd um gervitungl frá 1.3.1965.
Staðfest sambönd (allar teg. útg.) frá 15.11.1945.
“
”
“
”
“
”
“
”
“
”
“
Staðfest sambönd frá 15.11.1945. A.m.k. 1000
núgildandi einingar á 80, 40, 20, 15 og 10 m. 8
DXCC Challenge
- Staðfest sambönd frá 15.11.1945. A.m.k. 1000
núgildandi einingar á 160-6 m (ekki á 60 m.). 9
The DeSoto Cup Bikar Verðlaunabikarinn er veittur Challenge viðurkenningahafa með flestar einingar 31.12. ár hvert.
DXCC Honor Roll Platti Staðfest sambönd frá 15.11.1945; a.m.k. 331 til 340
núgildandi DXCC einingar.10 11
Top of Honor Roll
- Staðfest sambönd frá 15.11.1945; allar 340 DXCC
núgildandi einingar. 12
DXCC
MIXED
PHONE
CW 5
DIGITAL 6
Satellite 7
160 Meters
80 Meters
40 Meters
30 Meters
20 Meters
17 Meters
15 Meters
12 Meters
10 Meters
6 Meters
2 Meters
70 cm
5BDXCC

Viðurk.
Skjal
Platti

DXCC
MIXED

UPPFÆRSLUR
Skjal Uppfærslumiðar: F. 150, 200, 225, 250, 275, 300,
305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340 ein.
PHONE
CW
DIGITAL
160 Meters
- Uppfærslumiðar: Fyrir 125, 150, 175, 200, 250, 275,
300 (og fyrir hverjar 5 ein. til viðbótar).
80 Meters
“
”
40 Meters
- Uppfærslumiðar: F. 150, 200, 225, 250, 275, 300,
305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340 ein.
30 Meters
20 Meters
17 Meters
15 Meters
12 Meters
10 Meters
6 Meters
- Uppfærslumiðar: Fyrir 125, 150, 175, 200, 250, 275,
300 (og fyrir hverjar 5 ein. til viðbótar).
2 Meters
70 cm
- Uppfærslumiðar eru ekki í boði fyrir þetta tíðnisvið.
Satellite
- Uppfærslumiðar: Fyrir 125, 150, 175, 200, 250, 275,
300 (og fyrir hverjar 5 einingar til viðbótar).
5BDXCC
Platti Uppfærsluplötur: Fyrir 100 DXCC núgildandi einingar
á 2, 6, 12, 17, 30 og 160 metrum.
DXCC Challenge
- Uppfærsluplötur: Fyrir 1500, 2000, 2500 og 3000
heildarfjöldi gildra eininga.

Fyrir leyfishafa sem þegar eru handhafar DXCC
Challenge og 5BDXCC – og ná auknum árangri,
býður ARRL sérstakar uppfærsluplötur (e. endorsement plates) og medalíur (e. medallions) sem festa má
á verðlaunaplatta (e. plaque)13 samanber upplýsingar
í töflu 2.

LoTW skráningu. Aðild að LoTW er ókeypis,
umsóknarferli er einfalt og tekur stuttan tíma.
Trúnaðarmaður ARRL á Íslandi aðstoðar, sé þess
óskað.
DXCC Umsókn í gegnum LoTW á netinu er einfaldasta, fljótvirkasta og ódýrasta aðferðin til að fá
DXCC viðurkenningar. Hver og einn leyfishafi sem
hefur LoTW skráningu sækir sjálfur um viðurkenningar eða uppfærslur þegar hentar.

1.5 Umsóknarferlið.
Þegar kemur að því að sækja um DXCC viðurkenningu eru þrjár leiðir í boði:

• Umsókn á netinu um Logbook of The World (LoTW).
• Umsókn á netinu – með eða án aðstoðar kortaskoðara.
• Umsókn send í pósti ásamt pappírskortum.

1.5.2 Umsókn á netinu.
Umsóknarferlið er fyrir þá sem eiga pappírskort fyrir
staðfest sambönd. Þessi aðferð er mikið notuð af þeim
sem t.d. eiga nokkur staðfest sambönd á pappír en
ekki rafræn á LoTW. Þá er fyllt út umsókn á netinu og
hún send til ARRL. Hér eru tvær leiðir í boði. Annars
vegar getur leyfishafi gengið frá kortunum og póstlagt til Bandaríkjanna. Hafa þarf í huga, að reikna þarf

1.5.1 Umsókn á LoTW.
Umsóknarferlið gagnast leyfishöfum sem hafa skráða
aðild að Logbook of The World, sem er rafrænn gagnagrunnur ARRL og heldur utan um staðfest sambönd
radíóamatöra. Allir radíóamatörar geta sótt um
5

Aðgreind viðurkenning fyrir CW (mors) er í boði fyrir sambönd eftir 1.1.1975. Sambönd fyrir þann tíma, þ.e. frá 15.11.1945 til
31.12.1974, flokkast undir MIXED.

6

RTTY flokkur DXCC viðurkenninga var aflagður 25.7.2011. Slík sambönd raðast með stafrænum tegundum útgeislunar í DIGITAL
flokki viðurkenninga frá sama tíma.

7

Á QSL korti þarf að koma fram að samband sé haft um gervitungl

8

5BDXCC: Í boði eru uppfærslur fyrir 100 DXCC núgildandi einingar á 2, 6, 12, 17, 30 og 160 m.

9

Challenge: Í boði eru uppfærslur fyrir 1500, 2000, 2500 og 3000 einingar.

10

Honor Roll: Í boði eru 4 viðurkenningaflokkar: i) Mixed; ii) Phone; iii) CW og iv) Digital.

11

Honor Roll: Leyfishafar í 2. og 3. sæti hvert ár fá sérstaka verðlaunapeninga.

12

Top of Honor Roll: Í boði eru 4 viðurkenningaflokkar: i) Mixed; ii) Phone; iii) CW og iv) Digital.

13

Plöturnar eru fyrir eldri gerð 5BDXCC verðlaunaplatta en medalíur eru fyrir nýrri gerðir.
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Líkt og í kafla 1.5.2 má komast má komast hjá því
að senda kortin út með því að nota þjónustu kortaskoðara ARRL hér á landi sem fer yfir kortin og
sendir staðfestingu til ARRL. Það hefur í för með sér
verulegan sparnað, þ.e. burðargjald út og fyrir kortin
heim. Þjónusta trúnaðarmanns ARRL er ætíð án
kostnaðar.
Skjámynd af umsókn
um DXCC á netinu
(e. online).

1.6 Kostnaður.
Gjaldskrá fyrir DXCC viðurkenningar er birt á
heimasíðu ARRL netinu. Í töflu 3 eru birt gjaldskrá
fyrir leyfishafa sem eru búsettir utan Bandaríkjanna.14
Eins og sjá má á töflunni eru gjöld lægri fyrir þá sem
eru félagsmenn ARRL. Árlegt félagsgjald í ARRL er
6.250 krónur (2021).15 Innifalið er m.a. eintak af QST
félagsblaði ARRL sem kemur út mánaðarlega, auk
lægra gjalds fyrir DXCC umsóknir.
DXCC viðurkenningarskjölin eru send í pappahólkum í pósti. Benda má á, að sama gjald er fyrir allt
að fjögur skjöl sem send eru samtímis.

bæði með kostnaði vegna burðargjalds út og aftur
heim til Íslands.
Komast má komast hjá því að senda kortin út með
því að leita til kortaskoðara ARRL hér á landi sem fer
yfir kortin og sendir staðfestingu til ARRL. Það hefur
í för með sér verulegan sparnað. Þá þarf ekki að senda
kortin út. Þrátt fyrir aðkomu kortaskoðara, þarf
leyfishafi (í báðum tilvikum) að fylla út umsókn hjá
ARRL á netinu (e. online).
1.5.3 Umsókn send í pósti.
Umsóknarferlið er fyrir þá sem eiga pappírskort. Þá er
fyllt út eyðublað (má prenta út af netinu). Leyfishafi
gengur frá eyðublaði og kortum og póstleggur til
Bandaríkjanna. Hafa þarf í huga, að reikna þarf bæði
með kostnaði vegna burðargjalds út og aftur heim til
Íslands.

1.7 Upplýsingar um kallmerki með DXCC
skráningu.
Stöðuupplýsingar um DXCC viðurkenningahafa eru
birtar á heimasíðu ARRL. Listinn er uppfærður eftir
þörfum (jafnvel daglega). Þar koma fram kallmerki
með virka skráningu (e. active members) og með
óvirka skráningu (e. inactive member). Til að viðhalda virkri skráningu þarf leyfishafi að hafa uppfært
stöðu síðna a.m.k. einu sinni eftir 1.1.1994.
Rafræni listinn á netinu nær aftur til ársins 1975.
Samkvæmt fyrirspurn til ARRL kom fram í svari frá
félaginu, að til stendur að setja eldri upplýsingar á
netið, en ekki liggur fyrir tímasetning við ritun þessarar greinar (í september 2021).
ARRL gefur út heildarlista yfir kallmerki DXCC
viðurkenningahafa einu sinni á ári. Hann miðast við
stöðuna 31. desember og er sendur öllum viðurkenn-

Mynd af
umsóknareyðublaði um
DXCC sem prenta má út af
netinu. Til viðbótar (ekki
sýnt hér) þarf að prenta út
eyðublöð fyrir QSO
upplýsingar um staðfest
sambönd (e. record sheet).
Hvert eyðublað er fyrir allt
að 25 sambönd.

Tafla 3. Gjaldskrá fyrir DXCC viðurkenningar (sjá vefslóð á heildargjaldskrá í neðanmálsgrein).
LoTW

Yfir netið (e. on line)

Pappírskort

Yfirlit yfir kostnað

Aðild

Án aðildar

Aðild

Án aðildar

Aðild

Án aðildar

Umsóknargjald, kr.

700

1.300

1.000

1.900

2.000

3.100

Innifalið í gjaldi

Á ekki við

Á ekki við

101 kort

101 kort

101 kort

101 kort

Reiknaður kostnaður á samband, kr.

6.90

12.90

9.90

18.80

19.80

30.70

Útprentun á skjali, kr.

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Sendingarkostnaður (1-4 skjöl), kr.

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

Kostnaður með og án ARRL aðildar

4.100

4.700

4.400

5.300

5.400

6.500

14

Vefslóð á gjaldskrá ARRL vegna DXCC viðurkenninga: http://www.arrl.org/dxcc-awards-fees

15

Gengi dollars 10.9.2021; kr. 127,87 á meðalgengi Seðlabanka Íslands.
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eða öðru tagi eru ekki tekin gild (á ekki við um
sambönd um gervitungl radíóamatöra).
Öll sambönd þurfa að hafa farið fram í sama rúmi
og tíma hvað varðar báða leyfihafa (e. contemporaneous) hvort heldur um er að ræða sambönd staðtengd
(e. locally) eða fjartengd (e. remote).
Heimildir radíóamatöra á 60 metra bandi byggja á
samþykkt radíótíðniráðstefnu Alþjóða fjarskiptasambandsins (ITU) WRC-15, sem tók gildi 1. janúar
2017. Víða um heim hefur tekið lengri tíma en búist
var við að færa aðrar þjónustur sem fyrir voru í tíðnisviðinu. Þar af leiðandi hefur innleiðing heimilda til
radíóamatöra á 60 metrum dregist mjög víða. M.a. af
þeim sökum gilda sambönd á 60 metra bandi ekki
fyrir viðurkenningar ARRL, þ.á.m. DXCC.
Myndin er af heimasíðu ARRL og sýnir upplýsingar um DXCC stöðu
viðurkenningahafa. Vefslóð: http://www.arrl.org/dxcc-standings

2.3 Staðsetning stöðvar og mörk (e. boundary).
Eftirfarandi kröfur eru gerðar til staðsetningar
sendi-/móttökubúnaðar.

ingahöfum í pósti sem hafa uppfært DXCC stöðu
sína, a.m.k. einu sinni á því ári.
Þá má nefna að ARRL gefur reglulega út heildar
DXCC lista, sem er leiðbeinandi fyrir radíóamatöra
sem áhuga hafa á að safna og/eða undirbúa umsókn
um DXCC viðurkenningar. Þar er allt að finna sem
varðar DXCC viðurkenningarnar á einum stað.

• Öll staðfest sambönd sem ætlunin er að nota til að

•

2. Reglur.
Hér á eftir er farið yfir helstu reglur sem taka þarf tillit
til þegar unnið er að DXCC viðurkenningum. Farið er
yfir meginreglur en bent er á neðanmálsgrein með
vefslóð á heildarreglur.

•
•

2.1 Staðfestingar.
QSL kort vegna sambanda við aðra leyfishafa á
amatörböndunum þurfa a.m.k. að innihalda eftirfarandi upplýsingar: (1) Kallmerki beggja stöðva (2)
dagsetning sambands; (3) tímasetningu sambands; (4)
tegund útgeislunar og (5) tíðnisvið/band.
Staðfestingar þurfa ekki að vera færðar inn á prentuð QSL kort. Þær geta allt eins verið handskrifaðar,
skrifaðar á tölvu og prentaðar út, sendar á faxi, í
tölvupósti o.s.frv. Sjá nánar í heildarreglum. Staðfestingar á eQSL o.þ.h. eru ekki teknar gildar fyrir
DXCC viðurkenningar.

sækja um DXCC viðurkenningar þurfa að hafa farið
fram frá stöð sem var staðsett innan sömu DXCC
einingar (þ.e. á Íslandi).
Allir sendar og viðtæki sem tilheyra amatörstöð sem
notuð er til að hafa sambönd til að sækja um DXCC
viðurkenningar, þurfa að hafa verið staðsett innan 500
metra þvermáls hrings (átt er við mestu fjarlægð milli
tveggja punkta).
Til skýringar: Fullkomlega heimilt er að nota fjartengdan búnað (sem fellur undir þessa skilgreiningu)
svo framarlega sem stöðin er staðsett innan Íslands.
Staðfest sambönd við amatörstöðvar sem hafa heimild
stjórnvalds til að nota fjartengdan búnað (e. remotely
controlled) gilda fyrir DXCC viðurkenningar.

2.4 Helstu önnur ákvæði.
Ákvæði eru um að staðfest sambönd þurfa að hafa
verið höfð af þeim einstaklingi sem er handhafi
leyfisbréfs viðkomandi kallmerkis.17 Ákvæði eru
einnig um að umsækjandi DXCC viðurkenningar má
ekki á nokkurn hátt hafa breytt skráningu staðfestingar og skal umsækjandi senda QSL kort óbreytt, þ.e.
eins og hann fékk það í sínar hendur. Frekari ákvæði
eru í gildi og er mönnum bent á heimasíðu ARRL eða
að hafa samband við greinarhöfund ef spurningar
vakna.18

2.2 Sambönd.
Öll sambönd16 þurfa að hafa farið fram á milli radíóamatöra sem eru handhafar gildra leyfisbréfa á
amatörböndunum. Sambönd um endurvarpa af einu
16

Hafa þarf í huga, að sambönd á Eqsl, QRZ vefsíðunni, DARC og fleiri rafrænum gagnagrunnum gilda ekki.

17

Ákvæðið gildir einnig um kallmerki sameiginlegra stöðva, t.d. TF3IRA.

18

http://www.arrl.org/dxcc-rules
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og morshlutanum).21 Þess má geta, að TF3EA var
handhafi leyfisbréfs nr. 1 á Íslandi, var fyrsti formaður ÍRA og fyrsti heiðursfélagi.

3. Íslenskir DXCC viðurkenningahafar.
Upplýsingar liggja fyrir um a.m.k. 22 íslensk kallmerki
sem hafa sótt um og fengið DXCC viðurkenningar til
þessa dags. Fyrir 15. maí 2020 var vitað um 17 en þann
dag fundust heimildir um 5 til viðbótar.19 Frá þessu var
sagt á heimasíðu og í 3. tbl. CQ TF 2020. Svo
skemmtilega vill til, að DXCC viðurkenningarskjal
Einars Pálssonar, TF3EA (1914-1973) er varðveitt af
ÍRA. Það var gefið út 8. mars 1949 og er fyrir „Mixed“
DXCC ásamt uppfærslumiða í 110 einingar sama dag.
Einar virðist hafa verið virkur strax/ fljótlega eftir
útgáfu leyfisbréfs, en fyrsta reglugerðin um starfsemi
radíóamatöra var gefin út af Póst- og símamálastjórninni 7. febrúar 1947.20 Til marks um virkni Einars,
geta heimildir m.a. um að hann hafi tekið þátt í fyrstu
CQ World Wide DX keppninni árið 1948 (bæði í tal-

3.1 TF kallmerki með DXCC skráningu.
Alls eru 17 TF kallmerki með DXCC skráningu hjá
ARRL í dag:22 Virk skráning: TF1A, TF2LL, TF3DC,
TF3DT, TF3EK, TF3G, TF3IRA, TF3JB, TF3MH,
TF3SG, TF3Y, TF4M, TF5B og TF8GX. Óvirk
skráning: TF3IM, TF3SV og TF2WLC. Til viðbótar
eru kallmerki með óvirka skráningu (sem bættust við
15. maí 2020): TF3AR, TF3EA, TF3SG23, TF3ZM
og TF5TP.
3.2 TF kallmerki og DXCC viðurkenningaflokkar.
Íslenskir radíóamatörar eru með 15 viðurkenningar
(af mest 19) í flokkum DXCC viðurkenninga, auk
heiðursflokks, samkvæmt töflu 4.
Handhafar
„5BDXCC“:
TF3DC, TF3JB, TF3Y og TF4M.
Handhafar DXCC „Challenge“:
TF2LL, TF3DC, TF3JB, TF3Y,
TF4M, TF5B og TF8GX.
Fjögur TF kallmerki eru með
staðfest sambönd við 300 eða
fleiri DXCC einingar. Það eru:
TF3Y (344), TF3DC (326), TF4M
(318) og TF8GX (309). Því til
viðbótar er TF3Y með skráningu í
heiðursflokk DXCC „Mixed“
(344). Einn annar íslenskur leyfishafi hefur hlotið skráningu í
heiðursflokk. Það var TF3SV
(SK) „mixed“ (349).

Tafla 4. Yfirlit yfir flokka DXCC viðurkenninga og sundurgreining fyrir TF stöðvar.
Alls

Flokkur

Sundurgreining

Ekkert TF kallmerki hefur enn skráð DXCC

12

DXCC „Band Awards“

11 leyfishafar (hafa 2-9 viðurkenningar)

6 m., 2 m. og 70 cm

5

DXCC „Mode Awards“

14 leyfishafar (hafa 1-4 viðurkenningar)

Gervitungl

1

„5-Band DXCC“

4 leyfishafar

-

1

DXCC „Challenge“

7 leyfishafar

-

19

Heimild CQ TF, 3. tbl. 2020, bls. 14. Vefslóð: http://www.ira.is/wp-content/uploads/2020/06/cqtf_34arg_2020_03tbl.pdf

20

Heimild: CQ TF, 1. tbl. 2019, bls. 56. Vefslóð:http://www.ira.is/wp-content/uploads/2019/01/cqtf_33arg_2019_01tbl.pdf

21

Heimild: CQ TF, 2. tbl. 2018, bls. 26-27. Vefslóð: http://www.ira.is/wp-content/uploads/2018/07/cqtf_32arg_2018_02tbl.pdf

22

Til að viðhalda virkri skráningu þarf leyfishafi að hafa uppfært stöðu sína a.m.k. einu sinni eftir 1.1.1994.

23

Til skýringar: Guðmundur Sveinsson er handhafi TF3SG (frá 31.5.2006). Faðir hans, Sveinn Guðmundsson var handhafi
kallmerkisins til 5.11.2004 þegar hann fékk úthlutað kallmerkinu TF1T 5.11.2004.
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4. AÐ LOKUM.

Eitt af því sem gerir
söfnun DXCC eininga
fljótvirkari og ódýrari í
dag er Logbook of the
World (LoTW). Það er
rafrænn gagnagrunnur
á netinu sem vistar
upplýsingar úr fjarskiptadagbókum radíóamatöra (sem hafa sótt um
skráningu á LoTW og uppfæra dagbækur sínar þar).
Bæklingur ARRL “Get Going with Logbook of The
World” er kynningar- og notendabæklingur LoTW. Hann
er alls 35 bls. að stærð og svarar flestum spurningum sem
radíóamatörar hafa um LoTW.
Vefslóð: http://www.arrl.org/.../LoTW.../LoTW-New-User-Guide.pdf
LoTW er í eigu ARRL sem annast rekstur og viðhald.
Benda má á fróðlega grein í CQ TF sem rituð var í
tilefni 15 ára afmælis LoTW og birtist í 1. tbl. CQ TF
2018.25
Sérstakar þakkir til Kristjáns Benediktssonar,
TF3KB, Óskars Sverrissonar, TF3DC og Vilhjálms Í.
Sigurjónssonar fyrir yfirlestur og aðstoð við vinnslu
greinarinnar.

Hafi menn áhuga á DX fjarskiptum, er í aldrei of
snemmt eða of seint að velta fyrir sér DXCC og þeim
möguleikum sem eru í boði. Nýir leyfishafar geta t.d.
byrjað á að kynna sér landalistann til að tengja forskeyti kallmerkja við ákveðnar DXCC einingar og
hafa síðan til hliðsjónar þegar hlustað er á böndunum.
Eldri leyfishafar byrja gjarnan á að „renna“ yfir fjarskiptadagbókina til að sjá hvaða lönd eru þegar komin
„í logginn“ og til að athuga hvaða sambönd eru staðfest. Mörg/flest loggforrit geta sýnt þetta á einfaldan
hátt.
Þeir sem eiga eftir að láta prenta QSL kort eða eru
e.t.v. að velta fyrir sér þjónustu QSL stofu félagsins
má benda á tvær fróðlegar greinar um þau mál í 2. tbl.
CQ TF 2018.24
Radíóamatörar sem hafa verið skráðir með fleiri en
eitt kallmerki geta sameinað unnar einingar undir
núverandi kallmerki. Undirritaður bjó t.d. árin
1995-2012 úti á landi og fékk úthlutað kallmerkinu
TF2JB. Þegar ég fluttist aftur til borgarinnar fékk ég
TF3JB úthlutað á ný og gat sameinað unnar einingar
undir því kallmerki. Sambönd höfð /M og /P gilda á
sama hátt.

73, TF3JB.

Hluti af DXCC viðurkenningum höfundar. Myndin var tekin í fjarskiptaherbergi TF3JB 30.6.2021. Ljósmynd: TF3JON.

24

Um er að ræða tvær greinar: „QSL kort“, bls. 39 og „QSL Bureau“, bls. 42. Vefslóð: https://tinyurl.com/CQTF-2-2018

25

Um er að ræða greinina „Logbook Of the World 15 ára“, bls. 13. Vefslóð: https://tinyurl.com/CQTF-1-2018
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Mors – Lifandi hefð
Kristján Benediktsson, TF3KB
Ritmálið og sendiboðinn
Þegar form ritmálsins var orðið að hljóðtáknum, þurfti
sérþekkingu til að ‚kóða og afkóða‘ upplýsingarnar,
því fáir kunnu að lesa og skrifa í upphafi. Sérstaka
túlkendur, skrifara og lesara þurfti sem milliliði milli
flutningsmiðilsins og þeirra sem þurftu að senda og
taka við skilaboðunum. Þetta breytist síðan, þegar
þessi kunnáttan verður almennari. Skrifaðar bækur
urðu útbreiddar til varðveislu ritmáls. Prentaðar bækur
voru bylting í miðlun ritmáls til margra viðtakenda.
Sendibréf urðu smám saman útbreiddur miðill til samskipta á ritmáli, og póstþjónusta því til stuðnings.

Talmálið hefur ætíð verið samskiptamiðill fólks.
Annmarkinn í upphafi var kannski sá helstur, hve
erfitt var að geyma upplýsingar tungumálsins, flytja
milli staða og dreifa víða.
Til að bæta úr þessum vanköntum voru upplýsingarnar lagðar á minnið og geymdar í munnlegri geymd,
jafnvel öldum saman. Þar var beitt ýmsum kóðunar-,
og minnistæknilegum aðferðum, svo sem bundnu
máli og bragarháttum, sem virkuðu líkt og tékksummur dagsins í dag.
Þegar Snorri er í skáldskaparmálum að miðla goðafræði, kenningum og heitum tungumálsins til vannabí
skálda þess tíma, má kannski með brosi út í annað, en
fullri virðingu, líkja því við leiðbeinanda á námskeiði að
kenna vannabí amatörum Q-kóða og skammstafanir.
Skáldin voru gjarnan bæði kóðarar og sendiboðar,
þjöppuðu skilaboðunum saman í bundið mál og fluttu
þau þannig samanpökkuð til fjarlægra staða (DX).
Hrynjandi og ljóðstafir rímnaháttanna bundu skilaboðin í ákveðin form, sem hjálpuðu til við að leiðrétta
villur og koma öllu rétt til skila, ekki ósvipað og
villuleiðrétting í bundnu máli FT4 og FT8 í dag.
Þessu og því að íslendingar voru duglegri á þessu
sviði en aðrar norrænar þjóðir, getum við þakkað að
fornsögurnar féllu ekki í gleymsku.

Rafrænt ritmál
Þörfin að senda skilaboð langt út fyrir kallfærið var
frá fornu fari ætíð fyrir hendi, þótt engin verulega góð
lausn fyndist lengi vel. Ýmsar aðferðir voru reyndar,
svo sem með eldum, ljósum, fánum, veifum, trommuslætti eða þvílíku.
Fyrst þegar rafsegulmagnið kemur til sögunnar
snemma á 19. öldinni varð mögulegt að senda skilaboð á
ljóshraða milli fjarlægra staða, fyrst eftir þræði og síðar
þráðlaust. Þessi nýi rafræni flutningsmiðill kallaði á
nýjar lausnir og upphófst þá ný leit, í sumu áþekk hinni
fyrri, að heppilegri kóðun og afkóðun upplýsinganna.
Reyndar voru margvíra og fleiri lausnir, en Samuel
Morse og Alfred Vail reyndu að þróa eins vírs lausn.
Fyrsta hugmynd Samuel Morse var að senda aðeins
tölustafi yfir vírinn og láta þá benda í orðabók á þau
orð sem senda átti. Alfred Vail var með betri hugmynd, og þróaði stafrófskerfi með bókstöfum og
táknum, sem var fyrsta útgáfan af ameríska morsinu.
Þjóðverjinn Friedrich Gerke gerði á því endurbætur
og staðlaða alþjóðlega (ITU) útgáfan, sem notuð er í
dag, er byggð að mestu á því.
Síðasta viðbótin við alþjóðlega mors stafrófið, því
auðvitað þurfti á tölvutímum að búa til tákn fyrir @
merkið, það er:

Upphaf ritmáls
Annmarkar tungumálsins í minni manna fóru kannski
fyrst verulega að knýja dyra hjá samfélögum í Mesópótamíu fyrir 6000 árum. Þá voru fyrstu ríkin og
borgríkin farin að myndast og þróast. Kóngar vildu
hafa stjórn á ríki sínu og rukka inn skatta.
Sendiboðar riðu út um héruð með skilaboð kóngsins. Eftir því sem ríkið stækkaði fór að vandast málið,
því skilaboðin voru orðin svo mörg, að sendiboðarnir
gátu ekki munað þau öll. Þá varð ritmálið til.
Fyrst og auðveldast var að nota myndmál, og skilaboðin skráð niður á leirtöflur. Tafsamt þótti þó að teikna
alla mögulega og ómögulega hluti. Því var smátt og
smátt farið að nota ýmis tákn í stað mynda. Það þróaðist
síðan yfir í að einhverjum það snjallræði í hug, að láta
tákn standa fyrir hljóð í tungumálinu og fyrstu slík
stafróf urðu til, allt á leirtöflum og fleygletri á þeim tíma.
Á ferðalaginu frá þessu upphafi ritmálsins og til
þess latneska leturs, sem við notum í dag, eru óteljandi krókaleiðir og viðkomustaðir.
CQ TF október 2021

Rafræna ritmálið og sendiboðinn
Þegar mors var orðið ráðandi rafrænt ritmál, fyrst yfir
þráð (ritsími) og síðar þráðlaust (radíó) þurfti í upphafi
sérþekkingu til að ‚kóða og afkóða‘ upplýsingarnar, því
fáir kunnu að senda og taka við morsi. Sérstaka
túlkendur, kóðara og afkóðara, loftskeytamenn þurfti
sem milliliði milli flutningsmiðilsins og þeirra sem
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ZEN búddismi og mors
Lærdómur og kunnátta eða læsi samkvæmt ZEN
búddisma er í eftirfarandi fjórum þrepum:
• að vita ekki að maður veit ekki
• að vita að maður veit ekki
• að vita að maður veit
• að hafa öðlast fyrirhafnalausa þekkingu
Að læra mors er svipað og að læra tungumál, þarfnast mikillar athygli í upphafi, en verður eins og tungumálið ómeðvituð fyrirhafnarlaus þekking að lokum.
Þeir sem öðlast slíka færni, geta notið tjáningar á
morsi, slakað á og láta morsið flæða inn og út úr
vitundinni rétt eins og eigið móðurmál.
Í morsinu rúmast fjölbreyttir tjáningarmöguleikar,
stundum í knöppum hnitmiðuðum stíl, þar sem sagt er
það sem segja þarf, líkt og ferskeytlan, með litlu af
innihaldslausu blaðri.

þurftu að senda og taka við skilaboðunum. Slíkar
skeytasendingar, símskeyti og loftskeyti urðu almannaþjónusta og valkostur við eða meðfram sendibréfum.
Undantekning frá þessu voru þó áhugaloftskeytamenn, radíóamatörar. Þeir þurftu enga milliliði, því
kunnátta í morsi var í upphafi og lengi vel skilyrði
stjórnvalda fyrir veitingu sendileyfa þeirra. Sjálfsnám
var útbreidd aðferð þeirra til að læra mors.
Þegar hætt var að nota mors við skeytasendingar í
atvinnuskyni, var kennsla í morsi í þeim tilgangi lögð
niður. Nokkrum árum síðar var mors ekki lengur gert
að skilyrði fyrir útgáfu sendileyfa radíóamatöra.
Eftir sem áður halda þeir radíóamatörar sem kunna
mors áfram að nota það. Spurningin er hvort mors deyi
út með þeim, eða hvort einhverjir nýjir vilji læra það.
Reyndin hefur orðið, að morsið höfðar mun meira
til ungs fólks, en búist var við. Það er spennandi,
skemmtilegt eins og Indiana Jones ævintýri, lifandi
og lífseig hefð. Sjálfsnám radíóamatöra í morsi heldur
áfram, námskeið í morsi meðal radíóamatörfélaga
halda áfram og notkun þess á tíðnisviðum radíóamatöra er enn mikil.
Skilningur opinberra og almannavarnaraðila á því,
að kunnátta í morsi kann að skipta sköpum við sjaldgæfar, óvenjulegar og erfiðar aðstæður í stríði eða
náttúruhamförum er heldur ekki alveg horfinn.
Ef einhverjir geta haldið morsinu lifandi, þá eru
áhugamenn og radíóamatörar þar fremstir í flokki.

Viðleitni IARU Svæðis 1
Svæðis 1 deild Alþjóðasamtaka radíóamatöra‚ IARU
Region 1 samþykkti á ráðstefnu árið 2017 að vinna að
því að fá morsið skráð sem óáþreifanlega alþjóðlega
menningararfleifð hjá UNESCO. Á ráðstefnu Svæðis
1 árið 2020 kom fram, að lítið hafði orðið ágengt með
það mál. Samþykkt var að vinna áfram að málinu og
fylgist ÍRA með og tekur þátt í þeirri vinnu.
Óáþreifanlegur menningararfur
Til að uppfylla samning við UNESCO um varðveislu
óáþreifanlegs menningararfs, var settur á laggirnar hér
á landi vefurinn ‚Lifandi hefðir,‘ sem Stofnun Árna
Magnússonar sér um fyrir hönd Mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Þar getur hver sem er skráð og
miðlað upplýsingum um lifandi hefðir á Íslandi:
(https://www.ruv.is/frett/lifandi-hefdir) (https://lifandihefdir.is).
Skráning þar, sem er í skoðun af hálfu ÍRA, gæti orðið
grundvöllur að frekari vinnu við innleiðingu á morsi
skv. samningi UNESCO frá árinu 2003 um varðveislu
menningarerfða. Það yrði fyrsta skrefið á langri leið þar
sem skoða þarf allt frá 1) viðamiklum, flóknum og
margþrepa reglum, 2) hve mikla undirbúningsvinnu
þarf að inna af hendi, 3) hve margir í mörgum löndum
þurfa að koma að málinu, yfir í 4) hve fáir í rauninni
kunna mors með sama fyrirhafnarlausa hætti og við
tölum okkar eigið móðurmál og 5) skilja út á hvað málið
gengur.

Stafræn streymi
Stafræn streymi dagsins í dag eru lítið annað en
endurbætur á sömu hugmynd. Háhraða mors uppfært
með endurbættri kóðun. EN morsið hefur samt þá
einstæðu sérstöðu að vera fyrsta og eina stafræna
streymið, sem mannsheilinn skilur.
Mors og málvísindi
Mors er einskonar tungumál, en þó engu öðru tungumáli líkt. Vegna útbreiðslu radíóbylgna um gjörvallan
heim óháð landamærum hefur það mótast af óhjákvæmilegri þörf fyrir samskipti einstaklinga af ólíku
þjóðerni, sem ekki skilja tungumál hvers annars.
Kannski mætti kalla mors blendingsmál, með eigin
setninga- og merkingarfræði, sem áhugavert væri að
greina á málvísindalegum grunni. Í morsi getur skipst
á annarsvegar 1) tjáning á hvaða tungumáli sem er, og
2) alþjóðlegi radíóhluti morsins, sem samanstendur af
Q-skammstöfunum og öðrum mors skammstöfunum,
greinarmerkjum og ýmsum venjum í kringum skeytasendingar og samskipti. sem hafa alþjóðlega og e.t.v.
esperantíska eiginleika, sem flestir skilja óháð tungumáli.

CQ TF október 2021

Stutt langt stutt
Í frábærum útvarpsþáttum Guðbjargar Guðmundsdóttur á RÚV Rás 1 um sl. verslunarmannahelgi var
sögu og umgjörð morsins fyrr og nú gerð ákaflega
skemmtileg
skil
https://www.ruv.is/utvarp/spila/stutt-langt-stutt/31776.
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SDR viðtæki
Jón G. Guðmundsson, TF3LM
SDR viðtæki sem eru aðgengileg yfir netið hafa verið
aðgengileg á Íslandi í nokkur ár. KIWI gerðin er mjög
vinsæl, enda kemur hún með innbyggðum vefþjón,
netkorti, SDR móttakara og GPS módúl sem gefur
hárnákvæmar tíðniupplýsingar. Þau hafa nýst vel við
prófanir á tækjum og loftnetum, en þau vinna eingöngu á HF böndunum upp að 30 Megariðum.
Erlendis hafa viðtæki fyrir VHF/UHF böndin verið
aðgengileg, en þau eru ekki fáanleg “úr kassanum”
eins og KIWI viðtækin heldur þarf að raða saman
SDR-móttakara, tölvu og setja upp SDR-forrit og
vefþjón á tölvunni.
Þegar einn slíkur var settur upp í tilraunaskyni af
Karli Georg Karlssyni (TF3CZ) vorið 2021 var undirritaður fljótur að stökkva til og prófa. Eftir skamma
stund var móttakarinn tekinn niður, en mikill áhugi á
þessum móttakara varð til þess að margir lögðust á
plóginn við að koma með hugmyndir að staðsetningu.
Nokkuð var rætt um Garðskagavita og Skarðsmýrarfjall ofan við Hellisheiðarvirkjun, en á endanum fékkst
leyfi til að hafa móttakarann á Perlunni í Öskjuhlíð.
Allur tækjapakkinn samanstendur núna af tveimur
loftnetum, SDR móttökurum, tölvu með OpenWebRX stýrikerfi, og 4G router.
Eins og sést á mynd-1 þá eru tveir móttakarar tengdir
við tölvuna. Annar fylgist með flugumferð gegnum
ADS-B kerfið en hinn er fyrir 12-metra bandið og upp
úr. Loftnetið fyrir SDR móttakarann er Diamond
D190 Discone, sem dekkar tíðnisvið frá 100 til 1500

MHz. Hitt loftnetið er ADS-B loftnet fyrir 1070-1110
MHz.
Hægt er að velja um 12, 10, 6, 4 og 2ja metra
amatörtíðnirnar, 70cm og 23cm amatörböndin ásamt
flugböndunum á 119-130 MHz. Einnig er hægt að sjá
hluta af LMR- og sjóböndunum á VHF frá 153 til 164
MHz.
Þessir möguleikar gefa tækifæri á að prófa stöðvar
og loftnet, ekki bara á amatörböndunum á VHF/UHF,
heldur einnig stöðvar á 4X4 og björgunarsveitarrásunum.
Væntanlegar viðbætur eru síur á loftnetskaplana,
LNA-SDR magnari og annar SDR-móttakari, svo
hægt verði að vinna á fleiri en einu bandi í einu (sjá
mynd-2).

Mynd 2. Fyrirhugaðar endurbætur á kerfinu.

En eins og upsetningin er núna þá geta þeir sem fara
inn á vefsíðu móttakarans bara verið á einu bandi.
Þannig að ef einhver notandi skiptir um band þá
breytist það hjá öllum sem eru með vefsíðuna opna.
Ef fólk vill gera tilraunir á tíðnum sem eru ekki
opnar nú þegar á móttakaranum, þá er sjálfsagt mál að
hafa samband við Karl Georg og biðja hann um að
bæta þeim við, tímabundið eða til frambúðar eftir
atvikum.
27. ágúst var Snorri Ingimarsson TF3IK á ferðinni á
Kjalvegi. Tækifærið var notað þegar hann var efst á
Bláfellshálsinum og athugað hvort móttakarinn næmi
merki þaðan. Suðið var í -85 dB en 25W sending á

Mynd 1. Fyrirkomulag móttökunnar í Perlunni.
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varparásum 4X4 klúbbsins, enda er bil á milli sendiog móttökutíðni 9,6 MHz á þeim rásum.
En þrátt fyrir það virkjar handstöðin endurvarpann
á Hlöðufelli úr Grafarvoginum úr 67 km fjarlægð, og
bílstöðin hefur virkjað endurvarpa í Bláfjöllum úr 120
km fjarlægð við Dómadalsháls.
Seinna sama dag var amatörhandstöð prófuð heima
í Grafarvoginum. Landmælingastöpull efst við Melaveginn er í beinni sjónlínu við Perluna með 6,4 km á
milli. Merkin frá besta handstöðvarloftnetinu og
Slim-Jim loftneti frá N9TAX voru -62 og -43 dB. En
þetta Slim-Jim loftnet átti ekki í vandræðum með að
ná Bláfjallaendurvarpa ÍRA frá Básum í Goðalandi á
VHF leikunum í ár, 110 km leið á 5W.
Ætlunin er að nota móttakarann við fleiri athuganir á
bílaloftnetum, og þá sérstaklega mismunandi staðsetningar á þeim, sem og munin á milli mismunandi gerða,
svo sem 1/4 bylgju, 5/8, bátaneta og tram loftneta.
Því má bæta við að einn morgun þótti umferð á 2ja
metra amatörbandinu vera óvenju mikil, enda 4 merki
sjáanleg. Við nánari athugun voru það tveir amatörar
að tala saman gegnum endurvarpana í Bláfjöllum og á
Mýrum, en þeir eru tengdir saman gegnum UHF
bandið. Þannig sá móttakarinn TX og RX rásirnar
fyrir báða endurvarpana.

Mynd 3. Hér má sjá Diamond
D190 Discone loftnetið sem
dekkar tíðnisviðið frá 100 til
1500 MHz og svo ADS-B
loftnetið fyrir 1070-1110 MHz.

veiðirásinni nr. 45 sýndi örlítið merki með -82 dB í
styrk.
Miðvikudaginn 15 september var gott veður notað til
að prófa loftnet á móttakaranum. Eftir að hafa athugað
nokkra staði á kortaforritum m.t.t. sjónlínu ákvað
undirritaður að nota bílastæði uppi á Reynisvatnsási
ofan við Grafarholtshverfið. Þar reyndist vera bein
sjónlína að Perlunni, og fjarlægðin er sléttir 10 kílómetrar. Athuganir á 5/8 bílaloftneti á rás 45 staðfestu
niðurstöður frá í fyrra; engin stefnuvirkni, og mælirinn
á móttakaranum var í kringum -45 til -47 dB á 5W.
Handstöð með gott loftnet á sömu tíðni náði -60 dB.
Aðrar niðurstöður sem komu ekki á óvart voru að
bæði bílstöðin og handstöðin voru lélegar á endur-

Jón G. Guðmundsson
TF3LM

Besti árangur TF í CQWW SSB keppninni frá upphafi.
Fjölmenningsþátttaka - öll bönd
Röð
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Kallmerki
TF3W
TF2LL
TF2R
TF3IRA
TF3IRA
TF3IRA
TF3IRA
TF3IRA
TF3W
TF3W
TF3IRA
TF3JB
TF60IRA
TF2LL
TF3W
TF3W
TF3W

Ár
2012
2015
2018
1979
1980
1999
2000
2001
2004
2003
2002
1978
2006
2016
2008
2005
2013

Skor
7,125,928
5,259,250
2,350,080
2,310,304
2,278,117
2,112,175
1,718,476
1,695,261
1,412,558
1,193,812
1,041,716
920,484
782,782
763,560
592,933
548,826
298,016

QSO
5,701
4,948
3,430
3,385
3,642
3,415
2,967
3,109
2,610
2,413
2,066
2,004
1,569
1,503
1,636
1,680
1,060

Svæði
130
111
85
87
92
76
84
76
74
71
66
67
71
57
51
58
36

DXCC
489
434
323
281
301
259
265
235
252
255
233
176
251
195
158
188
103

Samantekt: Óskar / TF3DC
Heimild: CQWW SSB scoring database, heimasíður ÍRA og CQ TF

CQ TF október 2021

48

Þátttakendur
TF3ZA SM0MDG SM0MLZ SM0NOR
TF2LL TF3AO
TF2LL TF2AO
TF3CW TF3JB TF3RB TF3KX TF3UA TF3US TF3YH
TF3CW TF3DC TF3JB TF3YH
TF3AO TF3GB TF3HP TF3MLT TF3RJT TF3WOT TF3VGT
TF3AO TF3GB TF3HP TF3RJT TF3VGT
TF3AO TF3VS TF3VG OH6ZH
TF3AO TF3DC TF3GB TF3SNN TF3HP
TF3AO TF3CW TF3GB TF3HP TF3SNN TF3VS
TF3AO TF3GB TF3HP TF3VS
TF3JB TF3CW
TF3DC TF3AO TF3YH TF3HP TF3TON
TF2LL TF3AO
TF3AO, TF3GB og TF3HP
TF3AO TF3HP TF3GB TF3TON
TF3SG TF3HP
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Bókahorn ÍRA
Óskar Sverrisson, TF3DC
loftneta. Umfjöllunin tekur þannig til uppsetningar
(við mismunandi aðstæður) og varðar m.a. aðlögun,
fæðilínur, „resónans“ stillingar og þess háttar, auk
þess sem komið er inn á loftnetafræðina þar sem við á.
Loftnet til uppsetningar á heimahúsum eru mest til
umfjöllunar, en einnig eru greinar um loftnet sem
hægt er að setja upp tímabundið (e. portable) og um
loftnet fyrir þröngar/erfiðar aðstæður (e. stealth
antennas). Fjallað er um bæði um þekkt loftnet (e.
classic) og óvanaleg (e. unusual designs), m.a.
stangarloftnet (margar útfærslur), lúppur, tvípóla,
V-loftnet og stefnuvirk loftnet (Yagi, Quad og deltur).

Til umfjöllunar: International Antennas.
Höfundur: Steven Appleyard, G3PND.
Útgefandi: Sameiginleg útgáfa ARRL og RSGB.
Útgáfa: Fyrsta útgáfa, 2017.
Blaðsíðufjöldi: 176.
Brot: 20 x 23 cm.
Verð: £15.99 (RSGB); $19.95 (ARRL); €20.00 (DARC).

Bókin International Antennas er
safn 50 valinna greina um loftnet
fyrir radíóamatöra eftir radíóamatöra. Birtar eru greinar um
mismunandi loftnet á alls 17
tíðniböndum radíóamatöra, frá
137 kHz upp í 430 MHz, en flestar fjalla um loftnet á HF böndunum (160-10m). Bókin er í stóru broti, vel upp sett og
þægileg aflestrar. Mikið er af myndum (svart/hvítum), teikningar eru vandaðar og línurit eru vel gerð.
Flestar greinar eru á bilinu 2-4 blaðsíður að stærð.
Fyrir þá sem þekkja bókina The ARRL Antenna
Compendium (áður The ARRL Antenna Book) sem er
safn loftnetagreina úr QST, þá er International Antennas gerð samkvæmt sömu uppskrift – nema að hér er
alþjóðlegri „blær“ á ferðinni þar sem efnið er að
stærstum hluta fengið úr tímaritum annarra landsfélaga radíóamatörfélaga, þ.á.m. í Bretlandi, Ástralíu,
Suður-Afríku og víðar.
Það sem gerir bókina bæði áhugaverða og forvitnilega, er að valdar eru greinar sem eru skrifaðar út frá
„praktísku“ hliðinni. Höfundar allir eru leyfishafar
með reynslu af uppsetningu og notkun viðkomandi

Nytsöm tafla er birt aftast í bókinni undir fyrirsögninni; „Antenna Band Selection Index“ (sbr.
mynd).
Auðvelt er í einni sjónhendingu (þegar farið er
lóðrétt niður eftir töflunni) að finna strax blaðsíður
með þeim greinum sem fjalla um það efni sem leitað
er að.

Niðurstaða: Fræðandi og áhugaverð bók fyrir alla
radíóamatöra sem veitir yfirsýn yfir hugsanlegar loftnetalausnir á flestum tíðniböndum.

TF3DC fékk viðurkenningu frá danska félaginu EDR í tilefni af 80 ára afmæli
Margrétar Þórhildar Danadrottningar.
Hafði Óskar tíu QSO við sex afmælisstöðvar á afmælisdegi drottningar þann
16. apríl 2020 og á fjórum böndum.
Stöðvarnar (OZ80QUEEN / OZ80HM o.fl.) voru flestar staðsettar í
Danmörku en einnig á Grænlandi og voru aðeins starfræktar þennan eina
(afmælis) dag. Heildar fjöldi sambanda afmælisstöðva var 7396 QSO við 87
DXCC lönd.
Sigga systir mín átti stórafmæli þennan dag sem gerði hann enn ánægjulegri
fyrir mig.
73 de Óskar
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Þegar sent er erlendis til viðgerðar
Jónas Bjarnason, TF3JB
Upp úr síðastliðnum páskum og um nokkurra mánaða
skeið gekk yfir bilanahrina hjá TF3JB. Fyrst brann
yfir lýsing í HF og VHF standbylgju-/aflmælum frá
Daiwa, gerðum CN-801HP og CN-801V. Nokkru
síðar brann yfir lýsing í öðrum af tveimur panelmælum í Astron RS-35M aflgjafa. Í maí hætti LDG
M-7600 mælir fyrir Icom IC-7600 stöð að virka og í
ágúst bilaði nokkurra mánaða gömul Icom
ID-5100A-D VHF/UHF stöð.
Þriðja bilunin varð síðan í maímánuði þegar
M-7600 mælir frá LDG hætti skyndilega að vinna, en
mælirinn er sérhannaður fyrir Icom IC-7600 stöðina.
Eftir að staðreynt var að leiðslur og tengi voru í lagi,
var ákveðið að hafa samband við LDG og fá heimild
til að senda hann út til viðgerðar. Strax var svarað hjá
framleiðandanum og mælirinn var settur í póst 26.
maí.
Stærsta bilunin varð síðan seint í ágúst þegar Icom
ID-5100A-D stöðin bilaði þannig að einn daginn
tókst ekki að gangsetja hana. Samband var haft við
söluaðilann í Bandaríkjunum sem benti á viðgerðarverkstæði Icom þar í landi. Öll samskipti voru frábær
og innan tveggja daga hafði stöðin verið póstlögð til
Bandaríkjanna.

unum. Það þægilega er, að á pósthúsinu er hægt að
gera fylgiskjalið
með sendingunni.
Og pósthúsið sér
um að senda pakkann út og tilkynningu í tölvupósti til
móttakanda og afrit til sendanda
(mín).
Síðan
þegar
viðgerði hluturinn
kemur aftur til
Íslands biður tollurinn um gögn og þá er gott að hafa haldið til haga
kvittun frá pósthúsinu og fylgiskjalinu sem áður er
nefnt. Í mínu tilviku var um að ræða ábyrgðarviðgerð
án kostnaðar. En enginn reikningur fannst í pakkanum þannig að ég skrifaði til LDG og fékk til baka
staðfestingu um að þetta væri ábyrgðarviðgerð.
Það þægilega er að með tilkynningunni frá Póstinum um að pakkinn sé kominn til landsins er vísað á
tölvupóstfang „postur.is/sendagogn“. Það er auðvelt
að fylla út og gefa nauðsynlegar upplýsingar. Í mínu
tilviku kom svo SMS í GSM símann tveimur dögum
síðar þess efnis að sending biði mín á pósthúsinu.
Í þessu tilviki var ég ekki krafinn um póstburðargjald frá LDG og þegar ég fékk pakkann var ekkert
utan á honum sem gaf til kynna hvert burðargjaldið
var. Þannig að minn eini kostnaður var burðargjaldið
til Bandaríkjanna 26. maí s.l. kr. 3.333. Vegna
Covid-19 faraldursins tók þetta allt saman langan
tíma því pakkinn kom ekki til landsins fyrr en 5.
október. Hugsanleg skýring er að hann hafi farið í
skipapóst (ef hann þá enn er til).

M-7600 mælir sendur út
Ástæða þessarar upptalningar er að sýna fram á að allt
getur bilað. Þegar senda á tæki/hlut erlendis er nauðsynlegt að hafa sitt á hreinu þegar hluturinn kemur til
baka úr viðgerð og tollurinn spyr spurninga.
Undirritaður valdi að fara á pósthús og póstleggja
M-7600 mælinn til viðgerðar hjá LDG í Bandaríkj-

73 de TF3JB
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Íslenskir radíóamatörar; starfstímabilið 2021/22

Fundur nr. 2 í stjórn ÍRA; haldinn í Skeljanesi 6.
maí 2021 kl. 18:00.

6. Námskeið ÍRA til amatörprófs 2021; stöðuskýrsla
umsjónarmanns.
7. Starfsáætlun stjórnar 2021/22, drög (framhaldsumræða).
8. CQ TF, 2. tbl. kom út 25. apríl.
9. Virkni félagsstöðvarinnar á milli stjórnarfunda.
a. Starfræksla TF3IRA í páskaleikum félagsins 2.-4. apríl.
b. Starfræksla TF3WARD á alþjóðadegi radíóamatöra
2021; 18. apríl.
c. Starfræksla TF3W í CQ World Wide WPX CW keppninni
29.-30. maí.
10. Önnur mál.
a. Verkfundir yfir netið til undirbúnings Ráðstefnu IARU
Svæðis 1 í október n.k.
b. Fjárhagsstuðningur IARU Svæðis 1 vegna fulltrúa ÍRA á
ráðstefnuna í Serbíu í október n.k.
c. Ráðstöfun Xiegu G-90 stöðvar ÍRA (gjöf TF3EO
6.12.2020); minnisblað TF3DC dags. 30.4.
d. Innrömmun viðurkenninga í fjarskiptaherbergi; m.a.
Digital DXCC TF3IRA.
e. Viðhald og uppsetning loftneta félagsstöðvarinnar.
f. Viðvera stjórnarmanna í Skeljanesi á fimmtudagskvöldum á næstunni.
11. Næsti fundur stjórnar.
12. Fundarslit.

Mættir voru: Jónas Bjarnason, TF3JB, formaður, Óskar
Sverrisson, TF3DC varaformaður, Jón Björnsson, TF3PW,
gjaldkeri, Georg Kulp, TF3GZ, meðstjórnandi, Heimir
Konráðsson, TF1EIN, varastjórn og Sæmundur Þorsteinsson, TF3UA, varastjórn. Guðmundur Sigurðsson, TF3GS,
ritari, var fjarverandi vegna vinnu.
1. Fundarsetning.
2. Tillaga að dagskrá lögð fram.
3. Fundargerðir lagðar fram; stjórnarskiptafundur og 1.
fundur nýrrar stjórnar 2021.
4. Yfirlit yfir innkomin/útsend erindi á milli funda.
• 24.03.2021...Erindi frá: IARU R-1 Glærur
v/verkfunda yfir netið til undirbúnings IARU R1
ráðstefnunnar í Serbíu í október.
• 06.04.2021...Erindi til: Póst- og fjarskiptastofnunar;
tilkynning um nýja stjórn ÍRA starfsárið 2021/22.
• 06.04.2021...Erindi til: IARU; tilkynning um skipan
nýrrar stjórnar ÍRA starfsárið 2021/22.
• 06.04.2021...Erindi til: IARU Svæðis 1; tilkynning
um skipan nýrrar stjórnar ÍRA starfsárið 2021/22.
• 06.04.2021...Erindi til: NRAU; tilkynning um skipan
nýrrar stjórnar ÍRA starfsárið 2021/22.
• 06.04.2021...Erindi frá: NRAU; árnaðaróskir frá
framkvæmdastjóra f.h. stjórnar til nýrrar stjórnar
ÍRA.
• 07.04.2021...Erindi frá: IARU Svæði 1; árnaðaróskir
frá varaformanni f.h. framkvæmdastjórnar til nýrrar
stjórnar ÍRA.
• 08.04.2021...Erindi frá: IARU Svæði 1; ársreikningur
2020 fyrir IARU Svæði 1.
• 09.04.2021...Erindi frá: IARU; árnaðaróskir frá ritara
f.h. stjórnar til nýrrar stjórnar ÍRA.
• 30.04.2021...Erindi frá: IARU Svæði 1; tilkynning
um fjárhagsstuðning IARU R1 v/ferðakostnaðar á
ráðstefnuna í október n.k.
• 12.04.2021...Erindi frá: Póst- og fjarskiptastofnun;
fyrirspurn DG5SM um úthlutun sérstaks kallmerkis
sumarið 2021.
• 12.04.2021...Erindi til: Póst- og fjarskiptastofnunar;
umsögn um fyrirspurn DG5SM með tilvísan í
reglugerð.
• 05.05.2021...Erindi
frá:
TF3KX
formanni
prófnefndar um seinkun á prófdegi til 5. júní.
• 05.05.2021...Erindi til: TF3KX þar sem erindinu er
svarað jákvætt og að haft verði samband við PFS 6.
maí vegna erindisins.
• Mars/apríl 2021...Erindi frá formanni til stjórnar:
30.3. og 4., 7., 12., 14., 15., 17., 18., 21., 25., 26., 29.
og 30.4. og 5. maí.
5. Staða félagssjóðs; skýrsla gjaldkera.

CQ TF október 2021

1. Fundarsetning 2. stjórnarfundar 2021/22.
Jónas Bjarnason, TF3JB, formaður, bauð fundarmenn
velkomna og setti fund kl. 18:12. Hann bað Óskar
Sverrisson, TF3DC, varaformann, um að rita fundargerð í
fjarveru ritara.
2.Tillaga að dagskrá lögð fram.
Formaður lagði fram eftirfarandi tillögu að dagskrá
fundarins og var hún samþykkt.
3. Fundargerðir lagðar fram; stjórnarskiptafundur og
1. fundur nýrrar stjórnar 2021.
Umræður og fundargerðir samþykktar.
4. Yfirlit yfir innkomin/útsend erindi á milli funda.
Formaður, TF3JB, kynnti erindi milli funda og bauð
stjórnarmönnum að ræða einstök erindi eða afgreiðslur.
Umræður og fyrirspurnir. Engar athugasemdir komu fram.
5. Staða félagssjóðs; skýrsla gjaldkera.
Gjaldkeri, TF3PW, greindi frá að innheimta 2021 (samkvæmt félagaskrá) hafi verið send í heimabanka til félaga.
Þegar hafi um helmingur félagsmanna greitt árgjaldið. Eindagi er þann 1. júlí n.k. Fram kom undir dagskrárliðnum, að
á heimasíðu ÍRA eru upplýsingar um bankareikning félagsins og aðrar nauðsynlegar upplýsingar til að greiða félagsgjald, námskeiðsgjöld og/eða önnur gjöld eða framlög til
félagsins. (Á heimasíðu er farið undir „félagið“ og smellt á
undirsíðuna „um félagið“ og í framhaldi farið alveg neðst á
síðuna).
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Í fundargögnum var upplýsingablað TF3DC til stjórnar
með lýsingu og tillögu um nýtingu stöðvarinnar fyrir
nýliðastarf/YOTA og hugsanleg útlán við sérstaka viðburði. Umræða og stjórn tók jákvætt í framkomna tillögu.
d. Innrömmun viðurkenninga í fjarskiptaherbergi; m.a.
Digital DXCC TF3IRA.
TF3IRA, „DXCC digital“ viðurkenning hefur verið sett í
innrömmun en áður höfðu útgjöld vegna þessa verið samþykkt í stjórn (þann 5. janúar á 6. fundi 2020/21).
e. Viðhald og uppsetning loftneta félagsstöðvarinnar.
Loftnetahópur (stjórnarmennirnir: TF3GS, TF3GZ og
TF3DC) bíða færis og tíma til að sinna viðhaldi og
uppsetningu loftneta.
f. Viðvera stjórnarmanna í Skeljanesi á fimmtudagskvöldum á næstunni.
Formaður bað stjórnarmenn styðja við markmiðið um að
ávallt séu ekki færri en tveir stjórnarmenn viðstaddir á
opnunarkvöldum á fimmtudögum til að svara fyrirspurnum
og veita upplýsingar til félagsmanna og gesta í
félagsaðstöðunni í Skeljanesi.

6. Námskeið ÍRA til amatörprófs 2021; stöðuskýrsla
umsjónarmanns.
Umsjónarmaður námskeiða félagsins, TF3PW, skýrði
stöðu mála varðandi þátttöku og framkvæmd á vornámskeiði ÍRA til amatörprófs. Heimsfaraldurinn hefur truflað,
þannig að fresta hefur þurft námskeiðshaldi tímabundið.
Jón er samt bjartsýnn á framhaldið og að úr rætist.
7. Starfsáætlun stjórnar 2021/22, drög
(framhaldsumræða).
Varaformaður, TF3DC, fór yfir drög að starfsáætlun stjórnar. Drög að starfsáætlun voru lögð fram á síðasta fundi
stjórnar (25.3.2021). Ekki hafa komið fram viðbrögð frá
stjórnarmönnum um breytingar í framhaldi af síðasta fundi.
Umræður og í framhaldi var starfsáætlunin samþykkt.
8. CQ TF 2. tbl. kom út 25. apríl.
Formaður, TF3JB, greindi frá að blaðið hafi komið út
samkvæmt útgáfuáætlun 25. apríl. Engin vandamál væru
með efnisöflun. Og aðsendar greindar um tæknimál hafi
slegið í gegn – ef marka má viðbrögð félagsmanna. Stjórnarmenn voru ánægðir með vel unnin störf fyrir félagið og
þakka ritnefnd CQ TF. Nefndina skipa þeir TF3SB, ritstjóri
og formaður ritnefndar, TF3VS sem annast umbrot,
TF3JB, formaður og TF3DC, varaformaður.

11. Næsti fundur stjórnar.
Næsti fundur stjórnar er áætlaður þann 22. júní.
12. Fundarslit.
Formaður þakkaði mönnum góða fundarsetu og sleit fundi
kl. 19:25.

9. Virkni félagsstöðvarinnar á milli stjórnarfunda.
a. Starfræksla TF3IRA í páskaleikum félagsins; 2.-4. apríl.
Formaður, TF3JB, starfrækti félagsstöðina í páskaleikunum. Höfð voru 57 sambönd á VHF og UHF.
b. Starfræksla TF3WARD á alþjóðadegi radíóamatöra; 18.
apríl.
TF1A, TF3JB og TF3Y starfræktu kallmerkið á alþjóðadegi radíóamatöra 2021. Skilyrði voru ekki góð til DX
sambanda á HF og fjöldi sambanda aðeins um 200. TF1A
hafði meirihluta sambanda um gervitunglið QA-100.
TF3JB var QRV á 14 MHz á SSB og TF3Y var QRV á 14
MHz á CW.
c. Starfræksla TF3W í CQ WW WPX CW keppninni 29.-30.
maí n.k.
Óvissa er um framvindu mála varðandi heimsfaraldurinn
og hugsanlega fjölmennisþátttöku frá félagsstöðinni.
Almenn hvatning stjórnar til félagsmanna er um að taka
þátt í þessari og öðrum alþjóðlegum keppnum, eins og
verið hefur.

Fundargerð ritaði í fjarveru ritara
Óskar Sverrisson / TF3DC
Varaformaður

Fundur nr. 3 í stjórn ÍRA; haldinn í Skeljanesi
þriðjudaginn 22. júní 2021 kl. 18:00.
Mættir: Jónas Bjarnason, TF3JB, formaður; Jón Björnsson,
TF3PW, gjaldkeri; Georg Kulp, TF3GZ, meðstjórnandi;
Heimir Konráðsson, TF1EIN, varamaður og Sæmundur E.
Þorsteinsson, TF3UA, varamaður. Guðmundur Sigurðsson,
TF3GS, ritari og Óskar Sverrisson, TF3DC, varaformaður
voru fjarverandi.
1. Fundarsetning.
2. Tillaga að dagskrá lögð fram.
3. Fundargerð 2. stjórnarfundar lögð fram.
4. Yfirlit yfir innkomin/útsend erindi milli stjórnarfunda.
• 05.05.2021...Erindi frá: IARU Svæði 1; niðurstöður
úr kosningu um breytingu á stjórnarskrá; samþykkt
með 67 atkvæðum (72 af 85 kusu).
• 29.05.2021...Erindi til: Allra þeirra 20 sem staðfestu
þátttöku í námskeiði ÍRA vorið 2021 með tilkynningu
um próf PFS 5. júní.
• 05.05.2021...Erindi frá: Des Warzel, ND3L, með
fyrirspurn um TF3IM vegna QSL mála; QSO frá
árinu 1990.
• 30.05.2021...Erindi frá: Karli, syni TF3KJ, þar sem
tilkynnt er um andlát hans.
• 05.05.2021...Erindi til: ND3L með upplýsingum um
að Ívar hafi ekki verið QRV eftir alvarlegt umferðarslys.
• 30.05.2021...Erindi til: Karls, sonar TF3KJ, þar sem
þakkað er fyrir erindið og honum sendar samúðarkveðjur f.h. stjórnar ÍRA.

10. Önnur mál.
a. Verkfundir yfir netið til undirbúnings Ráðstefnu IARU
Svæðis 1 í október n.k.
Formaður gerði grein fyrir þátttöku og undirbúningsvinnu TF3KB, NRAU/IARU tengiliðar félagsins, vegna
fyrirhugaðrar ráðstefnu IARU Svæðis 1 í október n.k. Um
er að ræða m.a. SVÓT greiningu vegna umfjöllunar um
framtíðarmál amatör radíós sem verða þar til umfjöllunar.
b. Fjárhagsstuðningur IARU Svæðis 1 vegna fulltrúa ÍRA á
ráðstefnuna í Serbíu í október n.k.
Fyrir liggur yfirlýsing um fjárhagstuðning frá IARU
Svæði 1 vegna kostnaðar við að senda fulltrúa ÍRA á
ráðstefnuna. Félagssjóður þarf að greiða flugfargjald sem
er áætlað að geti [mest] verið um 50 þúsund krónur.
c. Ráðstöfun Xiegu G-90 stöðvar ÍRA (gjöf TF3EO
6.12.2020); minnisblað TF3DC dags. 30.4.
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• 05.05.2021...Erindi frá: Laurent Egli, Svisslendingi
(sem bíður eftir leyfisbréfinu) en ætlar að ferðast til
landsins í sumar og fara í loftið.
• 30.05.2021...Erindi til: TF3KX, formanns prófnefndar, með ósk um munnlegt próf fyrir þátttakanda í
námskeiði ÍRA til amatörprófs.
• 05.05.2021...Erindi til: L. Egli með upplýsingum við
fyrirspurn hans.
• 30.05.2021...Erindi frá: TF3KX þess efnis að hann
sjá ekkert gegn því að koma til móts við viðkomandi
hvað varðar munnlegt próf.
• 07.05.2021...Erindi til: TF3KX, formanns prófnefndar, með upplýsingum um staðfestingu PFS á prófdegi,
5. júní 2021.
• 30.05.2021...Erindi frá: TF3KX þess efnis að hann
sjá ekkert gegn því að koma til móts við viðkomandi
hvað varðar munnlegt próf.
• 11.05.2021...Erindi til: Sameiginlegs vefsvæðis norrænu radíóamatörlandsfélaganna; 2. tbl. CQ TF 2021
sent á vefinn með aðstoð NRRL. 31.05.2021...Erindi
til: PFS þar sem komið er á framfæri ósk um munnlegt
próf 5. júní fyrir þátttakanda á námskeiði ÍRA til
amatörprófs.
• 11.05.2021...Erindi til: IARU Svæðis 1 með tillögu
stjórnar ÍRA (með samráði við TF3KB) að ráðstefnan
í haust verði haldin yfir netið.
• 31.05.2021...Erindi frá: PFS þar sem samþykkt er að
standa fyrir munnlegu prófi samhliða skriflegu í
Skeljanesi 5. júní.
• 14.05.2021...Erindi frá: Neyðarfjarskiptastjóra IARU
Svæðis 1 með boð um þátttöku í fjarfundi yfir netið
15. maí.
• 31.05.2021...Erindi frá: Póst- og fjarskiptastofnun
með tilkynningu um tímabundna aukna aflheimild á
50 MHz; júní-ágúst 2021.
• 14.05.2021...Erindi til: Neyðarfjarskiptastjóra IARU
Svæðis 1 með þökkum fyrir boð og aðgangslykla;
þátttaka staðfest í fundinum.
• 31.05.2021...Erindi til: PFS þar sem fagnað er, fyrir
hönd stjórnar ÍRA, framkominni heimild.
• 19.05.2021...Erindi frá: IARU Svæði 1; frá DK6SP,
ungmennafulltrúa svæðisins; um nýju YOTA keppnirnar og þá fyrstu sem hefst 22. maí.
• 02.06.2021...Erindi frá: Joseph, KG4JGJ, sem hlakkar til að koma til landsins í sumar og fara í loftið.
• 20.05.2021...Erindi frá: Guðmundi Sveinssyni,
TF3SG, þar sem hann biður um skráningu fyrir dóttur
sína, Júlíu, í prófið 5. júní.
• 02.06.2021...Erindi til: KG4JGJ þar sem hann er boðinn velkominn og útskýrt m.a. að hann geti notað
kallmerkið TF/KG4JGJ.
• 20.05.2021...Erindi til: TF3SG þar sem erindi hans er
fagnað og að skráningu dóttur hans verði komið á
framfæri við PFS.
• 04.06.2021...Erindi frá: Laurent Egli (sjá bréfaskipti
5.5.2021) þar sem hann tilkynnir um nýja kallmerkið
sitt, HB9HKE.
• 21.05.2021...Erindi frá: Roland, HB9VQQ með fyrirspurn um áhugasama TF leyfishafa til að annast rekstur WSPR radíóvita frá Íslandi.
CQ TF október 2021

• 04.06.2021...Erindi til: HB9HKE þar sem honum er
m.a. óskað til hamingju með nýja kallmerkið og boðinn velkominn til landsins í sumar.
• 21.05.2021...Erindi til: HB9VQQ með upplýsingum
um að erindi hans verði komið á framfæri og birt í
næsta tölublaði CQ TF, 3. tbl. 2021.
• 06.06.2021...Erindi til: TF3PW, gjaldkera, vegna
nýrra félaga: Kjartan Birgisson, TF1ET, 109 Reykjavík og Pálmi Árnason, 110 Reykjavík.
• 22.05.2021...Erindi frá: Roman, RA3R, sem sendir
erindi til kynningar á The RDA Diploma Program.
• 08.06.2021...Erindi frá: IARU Svæði 1; staðfesting á
fundi verknefndar um fund yfir netið 12. júní n.k
• 22.05.2021...Erindi til: RA3R þar sem honum er tjáð
að kynning verði sett í næsta tölublað CQ TF, 3. tbl.
2021.
• 12.06.2021...Erindi frá: Einari Sandoz, 107 Reykjavík með ósk um að gerast félagsmaður.
• 25.05.2021...Erindi frá: Doug, K1RDD, þar sem hann
gerir fyrirspurn um neyðartíðnir á hálendi Íslands.
• 12.06.2021...Erindi til: Einars með viðeigandi upplýsingum.
• 25.05.2021...Erindi til: K1RDD með upplýsingum
um neyðartíðnir og fjarskipti á hálendi Íslands.
• 15.06.2021...Erindi frá: IARU Svæði 1; Philipp,
DK6SP, ungmennafulltrúa svæðisins; um 3 nýju
YOTA keppnirnar og næstu;18. júlí n.k.
• 31.06.2021...Erindi frá: Formanni til stjórnar á milli
stjórnarfunda. Í maímánuði (eftir 5.6.): 7., 8., 11., 12.,
15., 17., 19., 21., 25., 28., 29. og 31.19.06.2021.
Erindi frá: Formanni til stjórnar á milli stjórnarfunda.
Í júnímánuði (til 16.6.): 2., 3., 4., 5., 6., 8., 10., 11.,
12., 14. og 16.
5. Staða félagssjóðs; skýrsla gjaldkera.
6. Próf Póst- og fjarskiptastofnunar til amatörleyfis fór
fram í Skeljanesi 5. júní 2021.
7. Heimild Póst- og fjarskiptastofnunar um aukið sendiafl
í 50 MHz tíðnisviðinu frá 1. júní 2021.
8. VHF/UHF leikar ÍRA 2021, 10.-11. júlí.
9. CQ TF, 3. tbl. kemur út 18. júlí.
10. 75 ára afmæli ÍRA 14. ágúst.
11. Önnur mál.
12. Næsti fundur stjórnar.
13. Fundarslit.
1. Fundarsetning.
Jónas Bjarnason, TF3JB, formaður, bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 18:10. Hann bað Sæmund E.
Þorsteinsson, TF3UA um að rita fundargerð í fjarveru ritara.
2. Tillaga að dagskrá lögð fram.
Samþykkt.
3. Fundargerð 2. fundar frá 6. maí 2021 lögð fram.
Samþykkt
4. Yfirlit yfir innkomin/útsend erindi á milli funda.
Formaður, TF3JB, gerði grein fyrir erindunum.
5. Staða félagssjóðs; skýrsla gjaldkera.
a. Innheimta árgjalds 2021.
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106 hafa greitt, 67 eiga eftir að greiða. Eindagi er 1. júlí
og búist er við mörgum greiðslum þá. Staða félagssjóðs er
2.013.078 kr.
b. Námskeið til amatörleyfis; fjárhagsleg útkoma félagssjóðs.
Tveir hafa greitt fyrir námskeiðið en einn þarf að rukka.
Innkoma var 60 þús. kr. en útgjöld um 130 þús. kr. Til eru
gögn sem nýtast í næsta námskeiði.
c. Frekara námskeiðahald á vegum félagsins á þessu ári.
Finna þarf heppilegra fyrirkomulag á námskeiðshaldi.
Stefna skal að fundi með prófnefnd. Skoða þarf m.a. möguleikann á því að halda námskeið og jafnvel próf yfir netið,
sem er gert í sumum löndum. Námsefni þarf að endurnýja.

vinnu í fjarskiptaherbergi þar sem þeir unnu ýmis
þarfaverk.
Málningarvinna utanhúss í Skeljanesi 8. júní.
Baldvini, TF3-033 þökkuð frábær störf við málningu
utanhúss á húsi félagsins.
Tiltekt lauk í stjórnarskáp í fjarskiptaherbergi 28. maí.
Formanni, TF3JB þökkuð tiltektin í stjórnarskápnum.
Nú er laust pláss m.a. fyrir fartölvu félagsins.
Fjögur ár liðin frá uppfærslu heimasíðu félagsins (9. mars
2017).
Ölvi, TF3WZ þökkuð góð störf við heimasíðuna undanfarin 4 ár. Nú þarfnast heimasíðan uppfærslu.
Viðhald og uppsetning loftneta félagsstöðvarinnar.
Félagið á fimm vírloftnet sem setja þarf upp. TF3DC,
TF3GZ og TF3GS hyggjast ganga í málið. TF3UA bauð
fram sína krafta.
Viðvera stjórnarmanna í Skeljanesi á fimmtudagskvöldum
á næstuni.
Þakkir til þeirra stjórnarmanna sem hafa mætt og aðrir
hvattir til dáða.
Undirbúningaur IARU ráðstefnu
TF3KB hefur setið fundi til undirbúnings IARU
ráðstefnu Svæðis 1 sem verður væntanlega haldin í haust á
netinu. Þakkir til Kristjáns, fyrir gott framlag.

6. Próf Póst- og fjarskiptastofnunar til amatörleyfis fór
fram í Skeljanesi 5. júní 2021.
Prófið var haldið með pomp og prakt. Allt gekk vel.
TF3PW, umsjónarmanni námskeiðsins, færðar þakkir fyrir
gott framlag. Prófnefnd eru færðar sérstakar þakkir fyrir að
hafa staðið vel að þessu vandasama verkefni. Samskipti við
PFS voru afar góð. Von er á tveimur YL til námskeiðs/prófs
í haust.
7. Heimild Póst- og fjarskiptastofnunar um aukið
sendiafl í 50 MHz tíðnisviðinu frá 1.6.2021.
30. maí sl. fékkst heimild til að nota 1 kW á 6 m bandinu fyrir
G-leyfishafa og 100 W fyrir N-leyfishafa. Þetta er á
reynslugrundvelli. Reglugerð um radíóamatöra á að uppfæra
um næstu áramót. Þá er búist við að þetta leyfi verði fest.

12. Næsti fundur stjórnar
Stefnt er að næsta stjórnarfundi þriðjudaginn 7. september
kl. 18:00
13. Fundarslit

8. VHF/UHF leikar ÍRA 2021, 10.-11. júlí
Formaður, TF3JB, er í sambandi við Hrafnkel, TF8KY sem
er umsjónarmaður leikanna og hefur dagsetning þeirra verið
fastsett.

Fundi slitið kl. 18:59.
Fundarritari:
Sæmundur Þorsteinsson, TF3UA.

9. CQ TF, 3. tbl. kemur út 18. júlí
Búist er við veglegu blaði að venju. Formaður, TF3JB,
skýrði frá síðasta fundi ritnefndar 11. júní s.l. og lagði fram
vinnutillögu nefndarinnar að forsíðu og yfirlit yfir innkomið efni m.v. 22. júní.

Fundur nr. 4 í stjórn ÍRA; haldinn í Skeljanesi
þriðjudaginn 31. ágúst kl. 18:00.
Mættir voru: Jónas Bjarnason, TF3JB, formaður, Óskar
Sverrisson, TF3DC, varaformaður, Jón Björnsson, TF3PW,
gjaldkeri, Georg Kulp, TF3GZ, meðstjórnandi, Heimir Konráðsson, TF1EIN, varamaður og Sæmundur E. Þorsteinsson,
TF3UA, varamaður. Guðmundur Sigurðsson, TF3GS, ritari
var fjarverandi.
1. Fundarsetning.
2. Myndataka af stjórn ÍRA starfsárið 2021/22.
3. Tillaga að dagskrá lögð fram.
4. Fundargerð 3. fundar frá 22. júní 2021 lögð fram.
5. Yfirlit yfir innkomin erindi á milli funda voru lögð fram
stjórn til kynningar.
• 29.06.2021...Erindi frá: N4IFD; spurningar sem
varða starfrækslu TF/N4IFD í júnímánuði.
• 30.06.2021...Erindi frá: IARU; IARU Calendar nr.
202.
• 08.07.2021...Erindi frá: KB1HQS; spurningar sem
varða starfrækslu TF/KB1HQS (SOTA stöðvar) í
júlímánuði.
• 08.07.2021...Erindi frá: NQ6N; spurningar sem varða
væntanlega heimsókn til landsins; m.a. áhugi á að
hitta íslenska leyfishafa.
• 12.07.2021...Erindi frá: Asgard-Gaddi; hann leitaði
að VHF endurvarpa til leigu í 2-3 vikur.

10. 75 ára afmæli ÍRA 14. ágúst
Rætt um það hvernig halda beri upp á 75 ára afmæli
félagsins þ. 14. ágúst nk. Félagið á tjald sem hægt væri að
setja upp vestan við húsið í Skeljanesi. Þar væri hægt að
hafa virka stöð til sýnis fyrir gesti. Einnig hægt að bjóða
gestum kaffi og súkkulaði ásamt t.d. vöfflum. Afmælisdaginn ber upp á laugardag.
11. Önnur mál
a. Gjöf til ÍRA 8. maí (radíódót) frá Sigurði Harðarsyni,
TF3WS.
TF3WS færðar bestu þakkir fyrir góðar gjafir.
b. Gjöf til ÍRA 12. júní (radíódót) frá aðstandendum Bjarna
Sverrissonar, TF3GB.
Aðstandendur TF3GB hafa gefið félaginu mikið af
radíóefni og eru þeim færðar innilegar þakkir. Formaður
nefndi að kaupa þarf um 10 plastkassa til þess að flokka
radíóefnið og geyma. Var það samþykkt.
Vinna í Skeljanesi 30. maí: Uppsetning loftnets fyrir APRS
stöð félagsins og verkefni í fjarskiptaherbergi.
Þeim félögum TF1A, TF3JB og TF3GZ eru færðar bestu
þakkir fyrir góð störf í þágu APRS stöðvar félagsins og

CQ TF október 2021
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• 12.07.2021...Erindi frá: DC8AJ; hann safnar
upplýsingum um landsfélög radíóamatöra (er að
skrifa bók fyrir radíóamatöra).
• 13.07.2021...Erindi frá: QO-100 DX Club; fyrirspurn
um hnitaskráningu (e. grid locator) TF3WARD (sem
reyndist þurfa leiðréttingar við).
• 21.07.2021...Erindi frá: DC8AJ; sendi erindi og bað
um yfirlestur á uppkasti með upplýsingum um ÍRA.
• 01.08.2021...Erindi frá: Jared Liimu; leitar að VHF
endurvarpa til leigu eða kaups vegna námavinnslu á
Austur-Grænlandi.
• 06.08.2021...Erindi frá: IKØPUL; spurningar sem
varða starfrækslu TF/IKØPUL hér á landi í
ágústmánuði.
• 17.08.2021...Erindi frá: Fjarskiptastofu; staðfesting á
útgáfu TF3D v/sameiginlegrar stöðvar í Mórnum við
Stokkseyri. TF3T ábyrgðarmaður.
• 17.08.2021...Erindi frá: Olgu Zawadzka; fyrirspurn
um framboð á námskeiði til amatörleyfis.
• 30.06.2021...Erindi frá: Formanni til stjórnar á milli
stjórnarfunda. Í júní (eftir 3. stjórnarfund 22.6.):
23.6., 24.6., 27.6. og 29.6.
• 31.07.2021...Erindi frá: Formanni til stjórnar 1.7.,
2.7., 4.7., 6.7., 8.7., 11.7., 13.7., 15.7., 17.7., 19.7.,
20.7., 24.7., 25.7., 27.7., 28.7., 29.7., 30.7. og 31.7.
• 31.08.2021...Erindi frá: Formanni til stjórnar 3.8.,
4.8., 5.8., 9.8., 10.8., 14.8., 16.8., 17.8., 18.8., 19.8.
20.8., 21.8., 23.8., 24.8. og 26.8.

7. Skýrsla formanns til stjórnar: Starfsemin á milli 3. og
4. stjórnarfunda 2021/22.
Formaður lagði fram ítarlega skýrslu um starfsemina frá
seinasta fundi. Formanni var þökkuð frábær skýrsla og
frábær störf og lýstu fundarmenn mikilli ánægju.
8. 75 ára afmæli ÍRA 14. ágúst 2021.
a. Sérstakt aukablað í tilefni afmælisins.
Fram hefur komið stuðningur félagsmanna við frestun
hátíðarhalda í tilefni af 75 ára afmæli félagsins. Margar
árnaðaróskir hafa borist félaginu, einnig frá útlöndum.
TF3VS liggur undir feldi vegna hugmyndar um sérstakt
aukablað CQ TF vegna afmælisins.
9. Félagsblaðið CQ TF.
a. 3. tbl. 2021 kom út 18. júlí.
Félagsmenn hafa lýst mikilli ánægju með blaðið.
b. 4. tbl. 2021; tillaga ritnefndar um að flýta útgáfu um
tvær vikur, til 17. október.
Ánægjulegt er að ritnefnd treystir sér til að flýta útgáfu
næsta blaðs um tvær vikur.
c. Samráðsfundur með Fjarskiptastofu 27. júlí.
Á þessum fundi var veitt heimild fyrir 100 W afli á 60
metrunum í TF útileikunum helgina 31. júlí til 2. ágúst.
Bjartsýni ríkir um að 100 W heimild fáist varanleg og
jafnvel meira tíðnisvið.
d. Boð til félagsmanna um kaup á prentútgáfu blaðsins.
Þetta mál var rætt í þaula. Nokkrir félagsmenn vilja fá
blaðið prentað út. Þetta kostar um 1700 kr. fyrir hvert
eintak (þ.e. prentkostnaður, umbúðir og póstkostnaður).
Stjórn ÍRA samþykkti að leggja til við þá sem eru áhugasamir að fá prentað eintak að þeir myndi hóp um málið sem
tekur prentun og dreifingu í sínar hendur og sér um þetta
mál. Þessi hópur myndi sjálfur standa straum af kostnaði án
atbeina félagssjóðs.

1. Fundarsetning.
Jónas Bjarnason, TF3JB, formaður, bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 18:50. Hann bað Sæmund E.
Þorsteinsson, TF3UA um að rita fundargerð í fjarveru ritara.
2. Myndataka af stjórn ÍRA starfsárið 2021/22.
Jón Svavarsson, TF3JON er ljósmyndari af Guðs náð og
var hann mættur til að taka mynd af stjórninni. Hann tók
margar myndir framan við innganginn í félagsheimilið.
Honum er færðar bestu þakkir fyrir.

10. Námskeið ÍRA til amatörleyfis yfir netið í október til
desember.
a. Fundir stjórnar og prófnefndar 10.8. og 17.8.
Greint var frá fundum stjórnar og prófnefndar.
b. Netfundur 18.8.
Netfundur var haldinn um val á hentugu netfundarkerfi
sem nota má til kennslu á námskeiðum félagsins. Niðurstaða fundarins var sú að Google Meet myndi henta mjög
vel fyrir þarfir ÍRA. Fundurinn mælti því með Google Meet
og samþykkti stjórn það val.
c. Nauðsynlegar fjárfestingar félagssjóðs vegna námskeiðsins.
Samþykkt var að kaupa tölvu fyrir allt að 200 þús. kr.
Einnig smærri fjárfestingar, t.d. í myndavél og 4G beini
ásamt áskrift. Jafnframt þarf að kaupa hljóðnema.

3. Tillaga að dagskrá lögð fram.
Samþykkt.
4. Fundargerð 3. fundar frá 22. júní 2021 lögð fram.
Samþykkt.
5. Yfirlit yfir innkomin erindi á milli funda voru lögð
fram stjórn til kynningar.
Formaður kynnti erindin.
6. Staða félagssjóðs; skýrsla gjaldkera.
a. Innheimta 2021.
157 félagsmenn hafa greitt árgjaldið og 16 hafa ekki
greitt. Félagssjóður stendur í kr. 2.016.944,- Tryggingar
eru ógreiddar og gjaldkeri lagði út fyrir skjalamyndavél að
upphæð um 210 USD. Honum verður endurgreitt.
Gjaldkeri sendir ítrekun til þeirra sem ekki hafa greitt
félagsgjaldið.
b. Námskeið til amatörleyfis 16.3-3.6.2021; fjárhagsleg
útkoma.
Hún liggur ekki enn fyrir en ljóst er að tap varð á
námskeiðinu. Námsgögn eru fyrir hendi sem e.t.v. má nýta
á næsta námskeiði.

CQ TF október 2021

11. Fjarskiptaviðburðir.
a. TF útileikar ÍRA 2021 voru haldnir 31. júlí til 2. ágúst.
TF3IRA var starfrækt á útileikunum, það voru þeir
TF3AWS, TF3MH, TF3JB og TF3UA. Þátttaka var nokkur
en niðurstöður hafa ekki borist.
b. Alþjóðlega vita- og vitaskipahelgin 21.-22. ágúst.
Svanur Hjálmarsson, TF3AB virkjaði Knarrarósvita.
Veður var ekki gott en nokkrir gestir komu.
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f. Málningarvinna innan- og utanhúss í Skeljanesi 24. ágúst.
Þeir félagar, Baldvin Þórarinsson, TF3-033 og Jónas
Bjarnason, TF3JB hafa stundað mikla málningarvinnu fyrir
félagið í sumar, bæði utan- og innanhúss. Stjórn klappaði
fyrir þeim í þakkarskyni.
g. Tréskúlptúr
Oddi Helgasyni, nágranna okkar, færðar innilegar þakkir
fyrir gjöf til félagsins í tilefni 75 ára afmælisins á
tréskúlptúr sem heitir Bylgjur og er eftir er Lúkas Kárason,
sem nýlátinn er. Þetta er mjög fagur gripur.

12. Önnur mál.
a. Loftnet fyrir 160 m. bandið var sett upp fyrir TF3IRA 26.
júní.
Georg, TF3GZ fær bestu þakkir fyrir uppsetningu vírs
fyrir 160 m.
b. Heimild fyrir kaupum á loftnetsvír vegna 160 m. loftnets.
Samþykkt að kaupa vír fyrir 160 m loftnet sem þarf að
setja upp á ný vegna þess að fyrri vír slitnaði í vondu veðri.
c. Samráðsfundur með Fjarskiptastofu 27. júlí.
Á þessum fundi var veitt heimild fyrir 100 W afli.
Bjartsýni ríkir um að 100 W fáist einnig á 60 m bandinu og
jafnvel meira tíðnisvið.
d. Gjöf móttekin 19. ágúst (radíódót) frá Gunnari Bergþóri
Pálssyni, TF2BE.
TF3BE færðar bestu þakkir fyrir góðar gjafir, þ.á m.
Pedersen morslykil.
e. Gjöf móttekin 24. ágúst (radíódót) frá Sigurði Harðarsyni, TF3WS.
TF3WS færðar bestu þakkir fyrir góða gjöf á radíódóti.

13. Næsti fundur stjórnar.
Stefnt er að næsta fundi þriðjudaginn 28.9.2021 kl. 18:00.
14. Fundarslit.
Formaður þakkaði fundarmönnum setuna og sleit fundi kl.
20:09.
Sæmundur E. Þorsteinsson, TF3UA,
fundarritari

Helstu DX keppnir nóv. 2021– jan. 2022.

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

Tími

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

Heiti keppni

Mótun

Bönd

Skilaboð (tf)

NÓVEMBER 2021
6.-7. nóv.

12:00-12:00

Ukranian DX Contest

CW/SSB

160-10M

RS(T) + raðnúmer

13.-14. nóv.

00:00-23.59

WAE DX Contest

RTTY

80-10M

RST + raðnúmer

13.-14. nóv.

12:00-12:00

OK/OM DX Contest

CW

160-10M

RST + raðnúmer

20.-21. nóv.

12:00-12:00

LZ DX Contest

CW/SSB

80-10M

RS(T) + ITU svæði (TF=17)

27.-28. nóv.

00:00-23:59

CQ WW DX Contest

CW

160-10M

RST + CQ svæði (TF=40)

3.-5. des.

22:00-16:00

ARRL 160 Meter Contrest

CW

160M

RST

11.-12. des.

00:00-23:59

ARRL 10 Meter Contest

CW/SSB

10M

RS(T) + raðnúmer

18. des.

00:00-24:00

OK DX RTTY Contest

RTTY

80-10M

RST + raðnúmer

18.-19. des.

14:00-14:00

Croatian CW Contest

CW

160-10M

RST + raðnúmer

18.-19. des.

15:00-15:00

Stew Perry Topband Challenge

CW

160M

RST + 4stafa hnit tala

8. -9. jan.

20:00-07:00

EUCW 160 Meter Contest

CW

160M

RST+ nafn + NM 1)

15.-16. jan.

12:00-12:00

Hungarian DX Contest

CW/SSB

160-10M

RS(T) + raðnúmer

28.-30. jan.

22:00-21:59

CQ 160 Meter CW Contest

CW

160M

RST + CQ svæði (TF=40)

29.-33. jan.

06:00-18:00

REF Contest

CW

80-10M

RST + raðnúmer

DESEMBER 2021
....

JANÚAR 2022

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

CQ TF október 2021
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