ÍSLENSKIR RADÍÓAMATÖRAR, ÍRA

Elín Sigurðardóttur TF2EQ og Árni Freyr Rúnarsson TF8RN í fjarskiptaherbergi TF3IRA í Skeljanesi.

Ágæti nýi félagsmaður!
Velkomin(n) í félagið Íslenskir radíóamatörar, ÍRA. Við þetta tækifæri viljum við vekja athygli á
markmiðum félagsins og þáttum í félagsstarfinu sem félagsmönnum standa til boða.
Markmið félagsins eru skilgreind í 3. gr. félagslaga:
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º
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Gæta hagsmuna radíóamatöra í hvívetna.
Efla kynningu og samstarf meðal radíóamatöra innanlands og utan.
Stuðla að færni félagsmanna og góðum venjum í radíóviðskiptum.
Hvetja til viðbúnaðar sem mætti gagnast í neyðarfjarskiptum.
Efla amatörradíó sem leið til sjálfsþjálfunar á tæknisviðinu.
Hvetja til tæknilegra og vísindalegra rannsókna og uppgötvana á sviði radíófjarskipta.
Örva radíóíþróttir meðal radíóamatöra.
Þróa amatörradíóþjónustuna sem verðmæta þjóðarauðlind.
Stuðla að öflugri æskulýðsstarfsemi og kynningu á amatörradíói á meðal ungs fólks.

Þetta eru í sjálfu sér háleit markmið en lýsa í reynd vel kjarnanum í starfsemi félagsins í þá
rúmlega sjö áratugi sem það hefur starfað, en ÍRA var stofnað 14. ágúst 1946.
Starfsemin miðast við að unnið sé að þessum markmiðum og má m.a. sjá þess merki í nýjum
verkefnum sem félagið ræðst í hverju sinni, en í heildina séð er rekstur félagsins í föstum
skorðum. Í textanum hér á eftir viljum við vekja athygli á nokkrum þáttum í félagsstarfinu sem
félagsmönnum standa til boða. Það er von stjórnar félagsins, að þú sem nýr félagsmaður, komir
til með að nýta þér þá og taka þátt í starfinu.

Félagsaðstaðan
Félagsaðstaða ÍRA er við Skeljanes í Reykjavík.
Þar er opið hús alla fimmtudaga kl. 20–22. Yfir
vetrartímann er stundum opið um helgar, en
það er þá auglýst í hvert skipti á heimasíðu og
á Facebook. Félagsaðstaðan býður upp á
fundarsal á neðri hæð, fjarskiptaherbergi á
efri hæð ásamt herbergi fyrir kortastofu ÍRA
og vísi að smíðaaðstöðu. Í fundarsal hittast
félagsmenn (og gestir) og ræða áhugamálið,
gjarnan yfir kaffibolla. Þar liggja m.a. frammi
nýjustu tímarit frá 10 landsfélögum
radíóamatöra í heiminum.

Erlend tímarit sem félaginu berast eru auðkennd og aðgengileg
í þessum hilluskápum í fundarsal á 1. hæð.

Mynd úr fundarsal í Skeljanesi.

Salurinn er einnig nýttur fyrir erindisflutning, almenna fundi og myndakvöld. Á
vetrardagskrá (í október–desember og
febrúar–maí) eru a.m.k. í boði 1–2 erindi í
hverjum mánuði sem varða mismunandi þætti
áhugamálsins.
Í fjarskiptaherbergi á 2. hæð geta leyfishafar
stundað fjarskipti frá félagsstöðinni TF3IRA

eða hlustað á amatörböndin. Stöðin er
ágætlega búin tækjum og loftnetum til
fjarskipta í tíðnisviðum radíóamatöra í
stuttbylgjusviðinu (1.8–30 MHz); á morsi, tali
og stafrænum tegundum mótunar. Þegar
félagsstöðin er starfrækt í alþjóðlegum
keppnum radíóamatöra er notað kallmerkið
TF3W.

Tvö af þremur fjarskiptaborðum TF3IRA í félagsaðstöðunni í
Skeljanesi.

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

QSL stofa félagsins hefur einnig aðstöðu á
efri hæð. Hún deilir herbergi með vísi að
smíðaaðstöðu og vísi að bókasafni handbóka.
Stofan annast móttöku og sendingu QSL korta
félagsmanna og er rekin í samstarfi við önnur
landsfélög radíóamatöra um allan heim.
Félagsmenn fá úthlutað og merkt sér hólf með
kallmerki (eða hlustmerki), fyrir innkomin
kort.

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

stað- og fjarnámi vor og haust. Námskeiðin
standa yfir í um 7 vikur og fer kennsla yfirleitt
fram í Háskólanum í Reykjavík. NámskeiðQSL stofa ÍRA hefur aðsetur á 2. hæð ásamt annarri starfsemi. unum lýkur með opinberu prófi sem haldið er
á vegum Fjarskiptastofu sem gefur út
leyfisbréf. Krafa um morskunnáttu
CQ TF, miðlar og námskeið
ÍRA gefur út félagsblað, CQ TF, fjórum sinnum radíoamatöra var felld úr reglugerð árið 2004.
á ári. Blaðið veitir
Önnur starfsemi
innsýn í starf
Félagið stendur árlega fyrir söludegi notaðra
félagsins og
tækja sem tengjast áhugamálinu. Þessi dagur
starfsemi radíóer yfirleitt haldinn snemma vors, um helgi. Þá
amatöra hér á
gefst félagsmönnum kostur á að mæta í
landi. Hvert blað
félagsaðstöðuna og bjóða til sölu íhluti, tæki
er 40–50 blaðog/eða búnað sem þeir vilja selja og/eða losna
síður að stærð.
við.
Það kemur út á
stafrænu formi á
heimasíðu og er
prentað í takmörkuðu upplagi. Myndin er af félagsblaði ÍRA, CQ TF.
CQ TF er mikilvægur tengiliður við félagsmenn og flytur
fréttir og sérhæft efni.
Hér má sjá hluta þess búnaðar sem var á boðstólum fyrir
Félagið heldur úti heimasíðu á netinu,
félagsmenn á árinu 2021. Ekki er krafist gjalds fyrir, en
www.ira.is Þar birtast fréttir og tilkynningar takmarkað er hvað hver félagi má taka hverju sinni.
til félagsmanna, jafnvel daglega. Á heimasíðu
ÍRA stendur árlega fyrir þremur
er einnig vistað áhugavert efni á undirsíðum
fjarskiptaviðburðum. Um er að ræða
sem tengist áhugamálinu. Þá stendur félagið
Páskaleika (í apríl), VHF/UHF leika (í júlí) og
að rekstri síðunnar Íslenskir radíóamatörar á
TF útileika (um verslunarmannahelgina).
Facebook,
Þessir viðburðir eru til að hvetja til sambanda
ÍRA stendur fyrir námskeiðahaldi til
við aðra leyfishafa innanlands. Félagið styður
amatörprófs og eru námskeið yfirleitt í boði í
jafnframt þátttöku félagsmanna í Alþjóðlegu
vita- og vitaskipahelginni sem haldin er árlega
3. helgina í ágústmánuði. Við það tækifæri fara
félagsmenn með tæki og búnað og setja upp í
tilteknum vita (eða á lóð hans) og hafa
sambönd við aðra radíóamatöra sem staðsettir
Námskeið ÍRA til amatörprófs hafa oft farið fram í
eru í vitum (eða vitaskipum) um allan heim.
Háskólanum í Reykjavík.

Fjarskiptin
Leyfishöfum stendur til boða að nota
endurvarpsstöðvar sem reknar eru á
amatörböndunum á metra- og á
desimetrabylgjum, VHF og UHF. Þær eru
staðsettar í Bláfjöllum, Skálafelli, Mýrum (í
Borgarfirði) og Vaðlaheiði (milli Eyjafjarðar og
Fnjóskadals). Þá eru reknir radíóvitar, með
kallmerkið TF1VHF í tíðnisviðunum 50.457
MHz og 70.057 MHz.

Helstu tíðnisvið:
º
º
º
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º
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º

1.810–1.850 kHz (á 160 metra bandi).
3.500–3.800 kHz (á 80 metra bandi).
7.000–7.200 kHz (á 40 metra bandi).
10.100–10.150 kHz (á 30 metra bandi).
14.000–14.350 kHz (á 20 metra bandi).
18.068–18.168 kHz (á 17 metra bandi).
24.890–24.990 kHz (á 12 metra bandi).
28.000–29.700 kHz (á 10 metra bandi).

Þessar tíðnir bjóða upp á möguleika til
fjarskipta um allan heim, t.d. á morsi, tali og
stafrænum tegundum útgeislunar. Reglugerð
um starfsemi radíóamatöra hér á landi má
finna á þessari vefslóð:
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftirraduneytum/srn/nr/3732

Að lokum
ÍRA er hagsmunafélag íslenskra radíóamatöra.
Einn mikilvægasti þátturinn í störum þess er
að koma fram sem fulltrúi leyfishafa gagnvart
stjórnvöldum enda hefur félagið umsagnarrétt
Í fjarskiptaherbergi ÍRA í Skeljanesi er m.a. rekin stöð til
um málefni þeirra samkvæmt reglugerð. Þá er
fjarskipta um gervitungl. Á myndinni er Erik Finskas TF3EY í
félagið aðili að alþjóðasamtökum landsfélaga
sambandi frá TF3IRA um Es‘hail/Oscar 100 gervitunglið.
radíóamatörfélaga, á heimsvísu og á okkar
landssvæði.
Stór hluti áhugamálsins hjá mörgum
Það er von mín að þú munir taka virkan þátt
leyfishöfum eru fjarskipti utanlands. Tíðnisvið
í starfi félagsins á þann hátt sem þér hentar
radíóamatöra eru samræmd um allan heim.
best og hika ekki við að leita svara við
Mynd frá
spurningum sem þú kannt að hafa og varða
Skálafelli. Samúel
áhugamálið. Félagsaðstaðan í Skeljanesi er
Þór Hjaltalín
vinsæll vettvangur fyrir umræður og miðlun
TF3SUT vinnur
upplýsinga en einnig má hafa samband um
við uppsetningu
nýs loftnets fyrir
tölvupóst. Póstfang félagsins er ira@ira.is
endurvarpann
Amatör radíó er frábært áhugamál.
TF3RPK.
Velkominn í ÍRA.
73, Jónas Bjarnason, TF3JB, formaður ÍRA
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