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Hvað er amatör radíó?
Radíóamatörar eru þeir sem standast próf og fá leyfi hjá
stjórnvöldum í hverju landi til að stunda fjarskipti og
hanna og smíða búnað til þeirra. Hér er því ekki
eingöngu um áhugamenn um fjarskipti að ræða heldur
virka þátttakendur sem leggja stund á fjarskiptin og í því 
liggur munurinn á „áhuga manni“ og „amatör“.

Radíóamatörum er úthlutað alþjóðlegum kall merkjum 
sem þeir auðkenna sig með í fjarskiptum og hefjast
íslensk kallmerki á bókstöfunum TF. 

Amatör radíó á sér fjölmargar hliðar. Tækni fjar skipt -
anna höfðar til margra, svo sem hönnun og gerð sendi -
tækja, viðtækja og loftneta, en radíó amatörar hafa víða
komið við sögu í þróun fjar skipta tækninnar. Notaðar eru
ýmsar aðferðir við fjarskiptin, svo sem tal, mors,
myndsendingar og stafrænar mótunaraðferðir. Sumir státa
sig af fjar skipt um í kringum jarðkringluna með einföld um
heima smíðuðum tækjum og litlu afli úr vasaljósa -
rafhlöðum, á meðan aðrir leggja metnað í öfluga senda og
loftnet og ná árangri í alþjóðlegum keppn um radíóamatöra.

Radíóamatörar hafa hannað og smíðað gevihnetti sem
endurvarpa sendingum milli landa og enn aðrir nota yfir -
borð tunglsins til að spegla radíósendingar til fjarlægra
heimshluta. Þekking radíóamatöra á tækni og nýtingu
skilyrða í háloftunum til fjar skipta er ómetanleg auðlind
og hefur oft skipt sköpun í neyðartilvikum þegar hefð -
bundin fjarskiptakerfi hafa brugðist.

Félagið Íslenskir radíóamatörar

Félagið Íslenskir radíóamatörar, ÍRA, var stofnað

14. ágúst árið 1946. Félagið er landsfélag radíó -

amatöra á Íslandi og hefur formlegt samstarf við

Fjarskiptastofu um málefni radíó amatöra hér á

landi. ÍRA er aðili að alþjóða samtök um lands félaga

radíóamatöra, IARU, sam tök um IARU á Svæði 1

(Region 1) og samtökum nor rænna lands félaga,

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.

_______________________________________

Stjórn ÍRA starfsárið 2022-2023 skipa:

Formaður: Jónas Bjarnason TF3JB

Varaformaður: Georg Magnússon TF2LL

Ritari: Guðmundur Sigurðsson TF3GS

Gjaldkeri: Jón Björnsson TF3PW

Meðstjórnandi: Georg Kulp TF3GZ

Varamenn: Sæmundur Þorsteinsson TF3UA

Heimir Konráðsson TF1EIN
________________________________________

Öll bréf til ÍRA og QSL kort til safnsendinga (QSL

bureau) sendist á póstfang ÍRA:

Íslenskir radíóamatörar

Pósthólf 1058

121 Reykjavík

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

CQ TF er félagsrit ÍRA og hóf blaðið göngu sína

árið 1964. 

Heiti þess er fengið úr fjarskiptamáli radíó -

amatöra og hefur merkinguna „kall til allra ís -

lenskra radíó amatör stöðva“. 

Tilgangur CQ TF er að vera umræðuvettvangur og 

upplýsingamiðill ÍRA, samhliða vefsíðum félagsins.

Starfsárið 2022–2023 er miðað við að blaðið

komi út fjórum sinnum á stafrænu formi á heima -

síðu félags ins sem PDF skjal. Útgáfumánuðir eru

apríl, júlí, október 2022 og janúar 2023. 

Ritstjóri og ábyrgðarmaður þessa tölublaðs er

Sæmundur Þorsteinsson, TF3UA. Netfang:

ira@ira.is
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Ágætu félagar í ÍRA og aðrir áhugamenn um radíó!

Ég vil byrja á því að þakka fráfarandi ritstjóra,

TF3SB fyrir kröftuga útgáfu blaðsins síðan hann tók

við ritstjórninni 2018. Undir hans ritstjórn komu 19

tölublöð út, fjögur á hverju ári nema 2018 þegar þrjú

blöð komu út. Blaðið hefur veitt okkur lesendum

mikla ánægju síðan útgáfa þess hófst á ný og er einn

af hornsteinunum í starfsemi félagsins. Formaður

okkar, TF3JB hefur verið mikill drifkraftur við útgáf -

una og hefur engin breyting orðið á því við ritstjóra -

skiptin. Sama á við um TF3VS sem sér um

upp setningu blaðsins eins og hann hefur gert um

árabil og á miklar þakkir skildar. Einnig ber að þakka

þeim mörgu félögum í ÍRA sem hafa skrifað greinar í

blaðið og er áhugi félagsmanna á því sviði mikið

fagnaðarefni. Ég hvet félagana áfram til dáða við

greinaskrif. Margir fást við mjög áhugaverða hluti

innan okkar víðfeðma áhugamáls, sem verðskulda að

deilt sé með öðrum. 

Í þessu blaði eru ágæt dæmi um þetta. Grein

TF3AM er sögulegs eðlis og fjallar um fjarskipta -

stöðina sem var á Rjúpnahæð og margir muna eftir.

Þar er nú íbúabyggð. Grein TF2LL fjallar um upp -

setn ingu loftnetsturns sem er sundurdraganlegur eða

teleskópískur sem þýðir að hægt er að fella einstakar

einingar inn í aðrar og þannig lækka loftnetið til

viðgerða eða varna gegn illviðri. Forvitnilegt er að sjá 

hvernig TF2LL fæst við þau fjölmörgu úrlausnarefni

sem falla til við uppsetningu á turni. 

Fyrir nákvæmlega 10 árum var ég ritstjóri til bráða -

birgða og skrifaði þá eftirfarandi texta: 

„CQ TF kemur nú út á nýja árinu 2013 en ýmis góð

teikn eru á lofti fyrir áhugamálið okkar á því ári.

Líklegt er að skilyrði á stuttbylgju til radíóviðskipta

verði með besta móti á árinu, við erum nú að nálgast

hámark sólblettavirkninnar sem gengur í bylgjum

eins og menn þekkja og hefur oftast 11 ára langa lotu.

Nú er að nálgast hámark 24. lotu og gerist það

væntan lega á allra næstu mánuðum“.

Nú er sama staða uppi á teningnum. Sólbletta virkn -

in er vaxandi og búist er við því að hún nái hámarki

árið 2025. Það verður 25. lotan frá upphafi skráninga.

Nokkuð kröftugt hámark varð í 21. lotu árið 1982

þegar meðalfjölda sólbletta var um 230. Síðan hefur

blettunum farið fækkandi, 24. lotan hafði meðalfjölda 

um 120 og svipuðu gildi er spáð fyrir hámark 25.

lotunnar. Reyndar eru til mun bjartsýnni spár en hitt er 

víst að skilyrðin á efri böndum stuttbylgju fara mjög

batnandi með meiri sólblettavirkni. Til dæmis er 10 m 

bandið nú iðulega opið, fyrri hluta dags til austurs og

seinni hlutann til vestur og suðurs. Þar er oft hægt að

heyra ótrúlega sterk merki frá S-Ameríku sem gefur

góð fyrirheit fyrir því að ná sambandi við næst eftir -

sóttustu DXCC eininguna en hún tilheyrir Bouvet

eyju í S-Atlantshafi. Leiðangur er lagður af stað þang -

að og stefnir á að vera í loftinu í þrjár vikur. Kall -

merkið verður 3Y0J.

Nú er rétti tíminn til þess að huga að uppsetningu

loftneta fyrir hærri böndin á stuttbylgju, t.d. 10 m.

Hálfbylgjutvípóll er ekki nema 5 m langur á 10 m

bandinu og því er víða auðvelt að koma fyrir góðu

loftneti þó að þröngt sé fyrir. Fram að vori er góður

tími til pælinga og með vorinu opnast tími til aðgerða. 

Gangi ykkur vel. 

73 de Sæmi, TF3UA
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Frá ritstjóra

Sæmundur E. Þorsteinsson, TF3UA

Sólblettir eru „kaldir“ blettir í sólinni. Frá þeim koma segul -

stormar sem innihalda mikið af hlöðnum ögnum. (Ljósm. NASA)



Starfsemi félagsins Íslenskir radíóamatörar gekk vel á 

starfsárinu 2022/23. Frá því opinberum sóttvarnar -

aðgerðum vegna heimsfaraldurs var aflétt 2022 rataði 

starfsemin í eðlilegt horf, þökk sé samhentri stjórn og

áhugasömum félagsmönnum. 

Eitt af fyrstu verkum okkar eftir aðalfund 2022 var

að undirbúa námskeið til amatörprófs, sem hófst 28.

mars og lauk með prófi Fjarskiptastofu (FST) 21. maí. 

Viðburðurinn markaði tímamót, þar sem í boði var

samtímis staðnám og fjarnám yfir netið. ÍRA bauðst á

ný afnot af kennslustofu tækni- og verkfræðideildar í

Háskólanum í Reykjavík og var námskeiðið haldið

þar og streymt yfir netið. Í annan stað, var nýjum

áfanga náð þegar skriflegt próf Fjarskiptastofu til

amatörleyfis, var haldið samtímis á þremur stöðum á

landinu. Nítján þátttakendur voru skráðir í upphafi.

Þar af skráðu fjórtán sig til prófs en tólf mættu í prófin 

og náðu ellefu fullnægjandi árangri, 9 til G-leyfis og 2 

til N-leyfis. 

Ánægjulegt er að geta um jákvæða afgreiðslu Fjar -

skipta stofu 13. maí á ósk félagsins um endurnýjun

tímabundinna aukinna heimilda á 6 metra bandi.

Gildis tími var 4 mánuðir, til 31. september. G-leyfis -

höfum var heimilt að nota allt að 1 kW og N-leyfis -

höfum allt að 100 W. Gildistími var mánuði lengri

2022 en árið á undan, eða út september. Enn fremur

var mikil ánægja með afgreiðslu FST á óskum

félags ins um tímabundnar auknar aflheimildir [og

sér heimild ir] á 4 metrum, 60 metrum og 160

metrum.

Sunnudaginn 28. ágúst var opið hús í Skeljanesi

fyrir félagsmenn og fjölskyldur þeirra til að fagna 75

ára afmæli ÍRA. Afmælisárið var í raun árið áður

(2021) en vegna Covid-19 faraldursins hafði veislu -

höldum verið frestað. Þetta var sérlega vel heppnaður

viðburður. Í boði var heitt súkkulaði, kaffi og gos -

drykk ir, íslenskar pönnukökur og vöfflur með þeytt -

um rjóma og marsípan rjómaterta, auk fleira

góð gæt is. Alls mættu 57 félagsmenn og gestir í

Skelja nes þennan sólríka sumardag. Fjölmargar

kveðj ur bárust frá félagsmönnum heima og að

heiman, auk kveðja og gjafa frá samstarfsaðilum hér

heima og erlendis.

Glæsileg vetrardagskrá að hausti var kynnt í 4. tbl.

CQ TF sem kom út 2. október. Dagskráin var fyrir

tímabilið frá 6. október til 15. desember. Alls voru í

boði 23 viðburðir og komu 16 félagsmenn að verk -

efninu. Um var að ræða 7 erindi, 2 félagsfundi, 4

námskeið,  laugardagsopnun og 5 sunnudagsopnanir,

auk fyrstu miðvikudagsopnunarinnar sem var

„Dömu kvöld“ – sérstaklega sett upp fyrir YL amatör -

ana okkar. Alls sóttu um 400 félagsmenn og gestir

þessa viðburði.  Vetrardagskrá félagsins var síðast í

boði árið 2019 en fella varð niður vetrardagskrár

2020 og 2021 vegna Covid-19 faraldursins. 

Flóamarkaður að hausti fór fram í Skeljanesi sunnu -

daginn 9. október. Í fyrsta skipti var viðburðurinn

haldinn samtímis yfir netið. Notað var forritið

„Google Meet“ og voru félagsmenn veftengdir á

Vestur landi, Vestfjörðum, Norðurlandi, Austurlandi

og á höfuðborgarsvæðinu. Markaðurinn var  tvískipt -

ur. Annars vegar var tækjum og búnaði stillt upp til

sölu (eða gefins) í salnum í Skeljanesi og hins vegar

fór fram uppboð á staðnum og yfir netið. Mikil

ánægja var með viðburðinn og gerðu margir reyfara -

kaup. Þátttakendur voru alls 47, þar af 39 í salnum í

Skeljanesi og 8 veftengdir. Flóamarkaður var síðast á

dagskrá 8. mars 2020, en þurfti að fella niður vegna

Covid-19 faraldursins.
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Frá formanni...

Jónas Bjarnason, TF3JB



Jólakaffi ÍRA, viðhafnarkaffi var lokaviðburður

vetrar dagskrár og fór fram 15. desember sem jafn -

framt var síðasti opnunardagur ársins í Skeljanesi.

Kvöldið heppnaðist vel. Mikil ánægja – allir hressir

og umræður á báðum hæðum. Skemmtilegur endir á

metnaðarfullri vetrardagskrá. Alls mættu 33 félags -

menn og 1 gestur í Skeljanes. Þessi vinsæli viðburður

var síðast haldinn árið 2019, en fella þurfti jólakaffið

niður árin 2020 og 2021 vegna Covid-19 faraldursins.

Félaginu berast gjafir á hverju starfsári. Hér ber

sérstaklega að geta um og þakka tvær veglegar gjafir.

Annars vegar nýja Dell ferðatölvu sem Elín Sigurðar -

dóttir, TF2EQ ungmennafulltrúi ÍRA tók við í Króatíu 

13. ágúst. Gjöfin var formlega afhent á stjórnarfundi

1. september. Í gjafabréfi segir, að tölvan sé gefin með 

það í huga að hún nýtist í ungmennastarfi ÍRA. Það er

systurfélag okkar í Króatíu, Hrvatski Radioamaterski

Savez (HRS) sem afhenti gjöfina og er formlega

skráð sem gefandi. Hins vegar er um að ræða 10 metra 

háan loftnetsturn sem Benedikt Sveinsson, TF3T gaf

félaginu 22. ágúst. Um er að ræða 4 þrístrendar álein -

ingar. Á fundi þann 1. september, samþykkti stjórn

ÍRA sérstakar þakkir til Hrvatski Radioamaterski

Savez (HRS) og til Benedikts Sveinssonar, TF3T

fyrir frábært framlag í þágu félagsins. 

Á framangreindum stjórnarfundi var ennfremur

gerð samþykkt um kaup á nýju loftneti og rótor fyrir

félagsstöðina TF3IRA. Lofnetið er OptiBeam, gerð

OBDYA9-A fyrir fjögur bönd, 17, 15, 12 og 10 metra

og rótorinn er PST-2501D frá Pro.Sis.Tel. Notaður

verður framangreindur turn sem félagið fékk að gjöf

til uppsetningar. Georg Magnússon, TF2LL flutti ein -

ing arnar til frágangs heim í Borgarfjörð (þar sem

hann býr og hefur góða verkstæðisaðstöðu). Þann 23.

nóvember flutti Georg einingarnar aftur í Skeljanes

og var þá búinn að gera turninn upp. Því til viðbótar

hafði hann smíðað sérstaka veggfestingu sem gerir

mögulegt að fella turninn. Turninn er nú samsettur í

tveimur 5 metra löngum einingum og lítur út eins og

nýr. Nánast öllum boltum var skipt út. Og, búið er að

ganga frá rótornum á sinn stað á þar til gerða festingu

(sem Georg smíðaði), auk þess sem hann smíðaði allt

í kringum nýja topplegu (þar fyrir ofan). 

Stjórn ÍRA og embættismenn áttu samskipti og

sam starf við fjölmarga á starfsárinu. Eðlilega eru okk -

ar eigin félagsmenn fjölmennastir, en ástæða er til að

nefna farsæl samskipti við starfsfólk Fjarskiptastofu,

aðra opinbera aðila, stofnanir og samtök hér á landi

og erlendis, að ógleymdum forsvarsmönnum aðila

sem félagið deilir með húsnæði í Skeljanesi. Hér með

er komið á framfæri þakklæti og hlýjum kveðjum

fyrir okkar hönd til þessa hóps. Vel hefur til tekist í

málefnum félagsins á starfsárinu. Hins vegar er ljóst,

að mörg verkefni bíða úrlausnar. Ég er tilbúinn til að

takast á við þau verkefni og hef ákveðið að gefa kost á 

mér í embætti formanns á starfsárinu 2023/24 og leita

hér með eftir stuðningi ykkar.

Að lokum vil ég sérstaklega þakka samstarfs mönn -

um mínum í stjórn ÍRA, hverjum og einum fyrir

frábært samstarf og ánægjulega persónulega við -

kynn ingu í öllum samskiptum er varða málefni

félags ins. Það er erfitt að hugsa sér betri samstarfs -

menn sem allir hafa verið virkir og áhugasamir. Þegar

við vinnum saman er svo auðvelt að ná árangri og það

hefur svo sannarlega sýnt sig í verki á starfsárinu

2022/23.

73,

Jónas Bjarnason, TF3JB

formaður ÍRA
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OptiBeam OBDYA9-A er 9 elementa Yagi loftnet fyrir 17/15/12/

10 metra. Ávinningur: 12,4 / 12,67 / 12,95 / 13,04 dBi. Þyngd er

28 kg og bómulengd er 5.10 metrar.

Anna Henriksdóttir TF3VB

skar fyrstu sneiðina af

afmælisístertunni frá Kjörís.

Ljósmynd: TF3JON.



Þegar þetta er skrifað þann 15. janúar 2023 eru liðnir 

um fjórir mánuðir frá því síðasta félagsblað kom út

þann 2. október 2022. Margt áhugavert hefur gerst í

starfinu á þessum tíma og verður leitast við að gera

grein fyrir því helsta hér á eftir, að mestu í tímaröð.

4. og 11. sept. – Kallað eftir efni í 4. tbl. CQ TF 2022.

Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB, ritstjóri kallaði

eftir efni í nýtt tölublað þann 4. september og aftur

viku síðar, 11. september. 

Hann vakti athygli á að frestur til að senda efni í

næsta tölublað væri til 18. september. 

15. sept. – Frá opnun í Skeljanesi.

Opið hús var í félagsaðstöðu ÍRA í Skeljanesi

fimmtu daginn 15. september. Skemmtilegt kvöld og

góðar umræður. Mikið var rætt um skilyrðin á HF og

6 metrum sem hafa verið á uppleið. Rætt um búnað til

fjarskipta um QO-100 gervitunglið, en líkur eru á að

a.m.k. fjórir nýir TF leyfishafar verði QRV um tungl -

ið fyrir árslok. Þá var áhugi á þátttöku í CQ World

Wide RTTY DX keppninni helgina 24.-25. septem -

ber. Vel heppnað fimmtudagskvöld í mildu haustveðri 

í vesturbænum í Reykjavík. Alls 11 félagar og 3 gestir 

í húsi.

19. sept. – CQ WW RTTY keppnin 2022.

Innsetning var gerð á heimasíðu og FB síður til

kynningar á 36. CQ World Wide RTTY DX keppninni 

2022. Um er að ræða 48 klst. keppni sem stendur yfir

laugardag 24. september og sunnudag 25. september. 

Keppnin er í nokkrum atriðum ólík öðrum keppnum 

CQ tímaritsins. Hún fer t.d. ekki fram á 160 metrum

ásamt því að margfaldarar ólíkir sem og stigagjöf, sbr. 

keppnisreglur á þessari vefslóð: https://cqwwrtty.com/rules.htm

22. sept. – Fréttir af viðtækjum yfir netið.

Innsetning var gerð á heimasíðu og FB síður með

upplýsingum um að KiwiSDR viðtækin yfir netið á

Bjarg töngum, Galtastöðum og Raufarhöfn voru í

góðu lagi 22. september, nema Airspy R2 SDR við -

tækið Perlunni var úti vegna bilunar.
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Félagsstarfið í Skeljanesi

Í umsjón stjórnar ÍRA

Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB.

Mathías Hagvaag TF3MH, Sigurður Elíasson TF3-044, Sveinn

Goði Sveinsson TF3ID, Georg Kulp TF3GZ, Benedikt Sveinsson

TF3T, Hans Konrad Kristjánsson TF3FG og Baldvin

Þórarinsson TF3-033. Ljósmynd: TF3KB.

Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF3VS, Markús Alexandersson og

Örn Gunnarsson (gestir).Örn áformar að fara á næsta námskeið

ÍRA til amatörprófs. Ljósmynd: TF3GZ.

Jón Gunnar Harðarson TF3PPN á lyklaborðinu frá TF2R í

Borgarfirði í CQ WW RTTY  keppninni árið 2017.  Ljósmynd:

TF3AO.

https://cqwwrtty.com/rules.htm


Bjargtangar. KiwiSDR (10 kHz – 30 MHz): 

http://bjarg.utvarp.com

Galtastaðir í Flóa. KiwiSDR (10 kHz – 30 MHz):

http://floi.utvarp.com/

Perlan.  Airspy R2 SDR (24 MHz til 1800 MHz):

http://perlan.utvarp.com

Raufarhöfn. KiwiSDR (10 kHz – 30 MHz):  

http://raufarhofn.utvarp.com

Viðtækin eru mikið notuð af félagsmönnum.

26. sept. – Endurvarpar, stafvarpar og radíóvitar.

Innsetning var gerð á heimasíðu og FB síður með

upplýsingum um endurvarpa, starfvarpa og radíóvita

sem radíóamatörum hér á landi standa til boða haustið 

2022.

28. sept. – Oceania DX SSB keppnin 2022.

Innsetning var gerð

á heimasíðu og FB

síður með upplýsingum um 77. Oceania DX keppnina 

á SSB sem haldin er 1.-2. október. Landsfélög radíó -

amatöra í Ástralíu (WIA) og á Nýja Sjálandi (NZART)

standa saman að viðburðinum. Um er að ræða 24 klst.

keppni sem hefst kl. 06 laugardag 1. október og lýkur

kl. 06 sunnudag 2. október. Keppnin fer fram á 160,

80, 40, 20, 15 og 10 metra böndunum.

QSO punktar fyrir sambönd við stöðvar í Eyjaálfu (e. 

Oceania) eru: 160m=20; 80m=10, 40m=5, 20m=1,

CQ TF janúar 2023 7

EFNIS-
YFIRLIT

QRG MHz QRG inn Tónn inn Staðsetning Kallmerki Reitur Eigandi

FM ENDURVARPAR

145.575 -0,6 MHz 88,5 Hz Skálafell, 771 m yfir sjó TF3RPK HP94gf TF3ML

145.600 -0,6 MHz - Skálafell, 771 m yfir sjó TF3RPA HP94gf ÍRA

145.625 -0,6 MHz - Vaðlaheiði, 550 m hæð yfir sjó TF5RPD IP05xr ÍRA

145.650 -0,6 MHz 88,5 Hz Bláfjöll, 690 m yfir sjó TF1RPB HP93ex TF3ML

145.700 -0,6 MHz 88,5 Hz Búrfell, 690 m yfir sjó TF1RPE IP04cb ÍRA

145.750 -0,6 MHz 88,5 Hz Mýrar (Borgarfjarðarsýsla) TF2RPJ HP84wl TF3ML

439.975 -7.0 MHz - Bláfjöll, 690 m yfir sjó Hlekkur 1) HP93ex TF3ML

1297.000 Bláfjöll, 690 m yfir sjón TF3RPL HP93ex TF1A

DSTAR ENDURVARPAR

439.950 -5,0 MHz - Bláfjöll, 685 m yfir sjó TF3RPI  HP93ex TF3ML

STAFVARPAR

144.800 - - Búrfell, 669 m yfir sjó TF1APA IP04cb TF1MT

144.800 - - Reynisfjall, 340 m yfir sjó TF1APB HP93lw APRS 2)

144.800 - - Landeyjar TF1MT-1 HP93wo TF1MT

144.800 - - Reykjavík (Skeljanes) TF3IRA-1Ø HP94ad ÍRA

144.800 - - Reykjavík (Hraunbær) TF3RPF HP94cc TF3JA

144.800 - - Vaðlaheiði TF5APA IP05WP APRS 2)

144.800 - - Akureyri (Kjarnaskógur) TF5SS IP05wp APRS 2)

144.800 - - Þorbjarnarfell, 244 m yfir sjó TF8APA HP83su ÍRA

144.800 - - Úlfljótsfjall, 248 m yfir sjó TF2SS-1 IP14ej APRS 2)

RADÍÓVITAR

50.457 - - Mýrar (Borgarfjarðarsýsla) TF1VHF HP84wl TF3ML

70.057 - - Mýrar (Borgarfjarðarsýsla) TF1VHF HP84wl TF3ML

FM endurvarpar, DSTAR endurvarpar, stafvarpar og radíóvitar starfræktir 2022.

1) UHF hlekkur á 439.975 MHz tengdur við TF2RPJ.

2) APRS hópurinn.

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

sjávarmáli. Ljósmynd: TF1A.

http://bjarg.utvarp.com
http://floi.utvarp.com/
http://perlan.utvarp.com
http://raufarhofn.utvarp.com


15m=1 og 10m=3. Sambönd við stöðvar utan álfunnar

gefa ekki punkta. Margfaldarar reiknast fyrir fyrsta

samband á hverju bandi við hvert forskeyti kallmerkja

í Eyjaálfu. Önnur sambönd gefa ekki margfaldara.

Morshluti keppninnar fer fram helgina 8.-9. októ -

ber. Keppnisreglur: https://www.oceaniadxcontest.com/

29. sept. – Nýr aðalritari Alþjóðafjarskipta -

sambandsins er radíóamatör.

Doreen T. Bogdan-Martin, KD2JTX var kjörin í

embætti aðalritara Alþjóðafjarskiptasambandsins (ITU)

á fundi sambandsins í Búkarest í Rúmeníu, 28.

septem ber.

Þetta er í fyrsta skipti í 157 ára sögu ITU sem kona

er valin til að gegna þessu æðsta embætti Alþjóða -

fjarskiptasambandsins. Hún tók við embætti 1. janúar

2023. Radíóamatörar fagna að leyfishafi mun nú

gegna þessu mikilvæga embætti.

Vefslóð: https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/PR-2022-09-29-ITU-

SG-elected-Doreen-Bogdan-Martin.aspx

1. október - CQ WW RTTY DX 2022.

Frestur til að skila dagbókum 

til keppnisstjórnar CQ rann

út á miðnætti 30. september.

Dagbókum var skilað inn

fyrir alls níu TF kallmerki vegna þátttöku í keppninni

í fjórum keppnisflokkum.

TF1AM – einmenningsflokkur – háafl.
TF2CT – einmenningsflokkur – háafl.
TF2MSN – einmenningsflokkur – lágafl.
TF3AO – einmenningsflokkur, að stoð – háafl.
TF3D – einmenningsflokkur – háafl.
TF3PPN – einmenningsflokkur – lágafl, aðstoð.
TF3VE – einmenningsflokkur – lágafl.
TF3VS – einmenningsflokkur – lágafl.
TF8KY – einmenningsflokkur – háafl.

Niðurstöður verða kynntar í marshefti CQ tímaritsins

2023.

2. október – Nýtt CQ TF, 4. tbl. 2022.

Innsetning var gerð á heimasíðu og FB síður með

tilkynningu um út komu 4. tölublaðs CQ TF, en blaðið

kom út á heimasíðu félagsins sunnu daginn 2. októ ber. Í 

fram haldi voru sendir tölvu póstar til félagsmanna með

vef slóð á nýja blaðið. Vef slóð: https://tinyurl.com/cqtf-4-2022

Meðal efnis í blaðinu, auk greina

frá ritstjóra og formanni:

• Félagsstarfið í Skeljanesi.

• TF3ØIRA í Þjórsárdal 1976.

• VHF/UHF leikar 2022; úrslit.

• Alþjóðlega vita- og vitaskipa -

helgin 2022.

• TF útileikar 2022; úrslit.

• IARU Svæðis 1 viðburðir í Friðrikshöfn 2022.

• SYLRA 2022, 18.-24. ágúst 2022 í Turku, Finnlandi

• TF3CW vinnur með ED1R keppnishópnum.

• Frá 75 ára afmæliskaffi ÍRA.

• Rótor stýrt með fótstigi.

• TF3AM í CQ WPX SSB keppninni 29.-30. mars 2008.

• Starfsáætlun stjórnar ÍRA 2022/23.

• 4U1ITU í Genf 60 ára.

• Bókahorn ÍRA.

• Viðurkenningar radíóamatöra.

• Íslenskir radíóamatörar; starfstímabilið 2022/23.

• Helstu DX keppnir í október 2022– janúar 2023.

• QSL kort frá TF3MB, TF5TP, TF5AS og TF5SV.

• DXCC skráning TF kallmerkja.

• Vetrardagskrá ÍRA október-desember 2022.

3. október – Ný vetrardagskrá 6. október.

Innsetning var gerð á heimasíðu og FB síður með

tilkynningu um nýja vetrardagskrá ÍRA sem hófst 6.

október í Skeljanesi. Fyrsti viðburður á vetrardagskrá

er afhending verðlauna og viðurkenninga.

Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY umsjónarmaður mun

afhenda verðlaun og viðurkenningar vegna VHF/UHF

leikanna 2022 og Einar Kjartansson, TF3EK um -

sjónar maður mun afhenda verðlaun og viður kenningar 

vegna TF útileikanna 2022. Kaffiveitingar.
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Tim Ellam VE6SH forseti International Amateur Union (IARU),

Doreen T. Bogdan-Martin KD2JTX viðtakandi aðalritari ITU og

Jonathan V. Siverling WB3ERA fulltrúi ARRL Myndin var tekin í

Búkarest í Rúmeníu 29. september.  Ljósmynd: ITU.

Verðlaunagripir og viðurkenningar vegna VHF/UHF leika ÍRA

2022.

https://www.oceaniadxcontest.com/
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/PR-2022-09-29-ITU-SG-elected-Doreen-Bogdan-Martin.aspx
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/PR-2022-09-29-ITU-SG-elected-Doreen-Bogdan-Martin.aspx
https://tinyurl.com/cqtf-4-2022


Verðlaunahafar í VHF/UHF leikunum:
1. sæti Andrés Þórarinsson, TF1AM – 139.440 stig.
2. sæti Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY – 64.125 stig.
3. sæti Óðinn Þór Hallgrímsson, TF2MSN – 55.440 stig.

Viðurkenningahafar í VHF/UHF leikunum:
1. Óðinn Þór Hallgrímsson, TF2MSN – 171 QSO.
2. Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY – 140 QSO.
3. Eiður Kristinn Magnússon, TF1EIM – 121 QSO.

Verðlaunahafi í TF útileikunum:
1. sæti Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY 1800 stig.

Viðurkenningahafar í TF útileikunum:
1. sæti Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY 1800 stig.
2. sæti Einar Kjartansson, TF3EK 1182 stig.
3. sæti Eiður Kristinn Magnússon, TF1EM 867 stig.
4. sæti Andrés Þórarinsson, TF1AM 774 stig.
5. sæti Óðinn Þór Hallgrímsson, TF2MSN 720 stig.

4. okt. – Oceania DX CW keppnin 2022.

Innsetning var gerð

á heimasíðu og FB

síður með upplýsingum um 77. Oceania DX keppnina 

á CW sem haldin 8.-9. október. Landsfélög radíó -

amatöra í Ástralíu (WIA) og á Nýja Sjálandi (NZART)

standa saman að viðburðinum.

Þetta er 24 klst. keppni sem hefst kl. 06 laugar -

daginn 8. október og lýkur kl. 06 sunnudaginn 9.

október. Keppnin fer fram á 160, 80, 40, 20, 15 og 10

metra böndunum.

QSO punktar fyrir sambönd við stöðvar í Eyjaálfu (e. 

Oceania) eru: 160m=20; 80m=10, 40m=5, 20m=1,

15m= 1 og 10m=3. Sambönd við stöðvar utan álfunn ar 

gefa ekki punkta. Margfaldarar reiknast fyrir fyrsta

samband á hverju bandi við hvert forskeyti kall merkja

í Eyjaálfu. Önnur sambönd gefa ekki marg faldara.

Vefslóð á keppnisreglur: https://www.oceaniadxcontest.com/rules

4. okt. – Flóamarkaður ÍRA á sunnudag.

Innsetning var gerð á heimasíðu ÍRA og FB síður með 

upplýsingum um að Flóamarkaður ÍRA 2022 verði

haldinn í Skeljanesi sunnudaginn 9. október.

Markaðurinn er tvískiptur, þ.e. annars vegar fyrir tæki 

og búnað sem stillt verður upp til sölu (eða gefins) í

félagsaðstöðunni og hins vegar það sem verður til

sölu á uppboði.

Nýjung er, að uppboðinu verður streymt yfir netið

þannig að félagar sem búa úti á landi (eða eiga ekki

heimangengt), geta tekið þátt með því að nota Google

Meet forritið. Vilhjálmur Í. Sigurjónsson, TF3VS

mun hafa með höndum stjórn á uppboðinu sem hefst

stundvíslega kl. 14:00.

Húsið verður opnað kl. 12:00 á sunnudag fyrir þá

félaga sem óska að selja/gefa stöðvar og/eða búnað,

þannig að þeir hafi rúman tíma til að stilla dóti sínu upp.

Félagsmenn geta skráð fyrirfram verðmeiri hluti á

uppboðið með því að senda upplýsingar á ira@ira.is

strax eftir birtingu þessarar tilkynningar. Skráð tæki

og búnaður verða síðan til birtingar á heimasíðu og

FB síðum á hádegi á laugardag, 8. október.

Fimmtudag 6. október verða birtar upplýsingar/leið -

beiningar um notkun Google Meet forritsins en Hinrik

Vilhjálmsson, TF3VH mun annast tæknihliðina.

6. okt. – Flóamarkaðurinn.

Innsetning var gerð á heimasíðu og FB síður með

upplýsingum/leiðbeiningum um flóamarkaðinn, þ.e.

fyrirkomulag m.a. fyrir þá sem verða í fjarsambandi

yfir netið:

1. Flóamarkaðurinn verður haldinn í Skeljanesi sunnu -
daginn 9. október á milli kl. 13-16.

2. Markaðurinn er tvískiptur, þ.e. annars vegar fyrir tæki
og búnað sem stillt verður upp til sölu (eða gefins) í
félagsaðstöðunni og hins vegar það sem verður til sölu
á uppboði.

3. Húsið verður opnað kl. 12:00 á sunnudag fyrir þá félaga 
sem óska að selja/gefa stöðvar og/eða búnað, þannig
að þeir hafi rúman tíma til að stilla dóti sínu upp..

4. Uppboðið hefst stundvíslega kl. 14:00.
5. Félagsmenn geta skráð fyrirfram verðmeiri hluti á

uppboðið með því að senda upplýsingar á ira@ira.is og 
hefur skráning verið opnuð. Skráð tæki og búnaður
verða síðan til birtingar á þessum vettvangi á hádegi á
laugardag, 8. október.
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Verðlaunagripur og viðurkenningar vegna TF útileikanna 2022.

Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF3VS hefur verið uppboðshaldari á

flóamörkuðum ÍRA frá árinu 2010. Ljósmynd: TF3JON.

https://www.oceaniadxcontest.com/rules


• Skeljanes verður veftengt meðan á uppboði stendur.
• Æskilegt er að þeir sem hyggjast taka þátt fjarstaddir,

forskrái sig á uppboðið með tölvupósti til ira@ira.is
Áður en uppboðið hefst verður þeim sendur tölvupóstur 
með vefslóð á viðburðinn.

• Notað verður forritið „Google Meet“.
• Aðalgluggi Meet forritsins verður streymi frá vef -

mynda vél sem beinist að uppboðshaldara og því sem
verið er að bjóða upp. Hljóð fylgir. Ekki verður opið
fyrir aðra streymisglugga meðan á uppboði stendur.

• Bjóðendur skulu opna skilboðadálkinn í Meet forritinu
og skrifa þar boð sín. Ekki er hægt að taka við boðum
fjarstaddra um hljóð/mynd, einungis með skriflegum
boðum.

• Þegar einhver fjarstaddra skrifar boð, kallar tæknistjóri
boðið til uppboðshaldara sem tekur við því eins og
hverju öðru boði úr sal.

6. okt. – Vel heppnuð afhending verðlauna og

viðurkenninga.

Fyrsta opnunarkvöld félagsins samkvæmt nýrri vetrar -

dagskrá var 6. október. Dagskrá var sett kl. 20:30 og

fluttu þeir Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY umsjónar -

maður VHF/UHF leikanna og Einar Kjartansson,

TF3EK umsjónarmaður TF útileikanna stutt erindi. Að 

því loknu voru afhent verðlaun og viðurkenningar.

Sérstakir gestir félagsins þetta kvöld voru þeir

Charles Patterson Byers, VE3EUR frá Ottawa í

Kanada og Ómar Magnússon TF3WZ/OZ1OM frá

Odense í Danmörku.
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Meðal sendi-/viðtækja á flóamarkaðnum var Yaesu FT-1000MP;

160-10M SSB/CW/AM 100W stöð félagsins. Stöðin er með inn -

byggð um 230VAC aflgjafa og aukasíum (í báðum viðtækjum).

Hrafnkell Sigurðsson TF8KY umsjónarmaður VHF/UHF

leikanna flutti stutt erindi um helstu niðurstöður.

Einar Kjartansson TF3EK umsjónarmaður TF útileikanna flutti

stutt erindi um helstu niðurstöður.

Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY

hlaut verðlaunagripi ÍRA fyrir

1. sætið í TF útileikunum og 2.

sætið í VHF/UHF leikunum, auk 

viðurkenningaskjala fyrir 1.

sætið í TF útileikunum og 2.

sætið í QSO fjölda í VHF/UHF

leikunum. 

Óðinn Þór Hallgrímsson,

TF2MSN hlaut verðlaunagrip

ÍRA fyrir 3. sætið í VHF/UHF

leikunum og viðurkenningar -

skjöl fyrir 1. sætið í QSO fjölda

í VHF/UHF leikunum og fyrir

fyrir 5. sætið í TF útileikunum. 

Andrés Þórarinsson, TF1AM

hlaut verðlauna grip ÍRA fyrir 

1. sætið í VHF/UHF leikun -

um og viðurkenningar skjal

fyrir 4. sætið í TF útileikun -

um. Á myndinni tekur hann á

móti verð auna grip úr hendi

Hrafnkels Sigurðs sonar

TF8KY umsjónar manns VHF/

UHF leikanna.



Vel heppnað og skemmtilegt fimmtudagskvöld í

Skeljanesi. Þakkir til þeirra Hrafnkels og Einars fyrir

afbragðsgóð erindi og hamingjuóskir til félagsmanna

sem voru að taka á móti verðlaunum og viður kenn -

ingum fyrir þessa fjarskiptaviðburði. Alls voru 30

manns í húsi í Skeljanesi þetta ágæta haustkvöld í

vesturbænum í Reykjavík.

8. okt. – Upplýsingar um flóamarkaðinn.

Innsetning var gerð á heimasíðu og FB síður með

upplýsingum um flóamarkaðinn, þ.e. fyrirkomulag

og tæki og búnað sem verða boðin upp í eigu félags -

ins, samanber eftirfarandi:

• Flóamarkaður ÍRA verður haldinn í Skeljanesi á
morgun, sunnudag 9. október frá kl. 13-16.

• Annars vegar verða tæki/búnaður í boði sem stillt er
upp í salnum. Hins vegar verða tæki/búnaður (þeirra
sem þess óska) boðinn upp á staðnum með
fjaraðgangi yfir netið [sem opnar kl. 14].

• Húsið opnar kl. 12:00 fyrir félaga sem óska að selja/
gefa stöðvar og/eða búnað, þannig að þeir hafi rúman 
tíma til að stilla dóti sínu upp. Uppboð hefst
stundvíslega kl. 14:00.

• Félagsmenn geta skráð fyrirfram verðmeiri hluti á upp -
boðið með því að senda upplýsingar á ira@ira.is og
verður skráning opin til kl. 13 (á sunnudag).

• Neðar á síðunni má sjá lista yfir tæki og búnað í eigu
félagsins sem verða boðin á markaðnum.

• Æskilegt er að þeir sem hafa hug á að taka þátt
fjarstaddir – forskrái sig á uppboðið með tölvupósti
til ira@ira.is  Áður en uppboð hefst verður þeim
sendur tölvupóstur með vefslóð á viðburðinn. Notað
verður forritið „Google Meet“.

• Aðalglugga Meet forritsins verður streymi frá vef -
myndavél sem beinist að uppboðshaldara og því sem
verið er að bjóða upp. Hljóð fylgir. Ekki verður opið
fyrir aðra streymisglugga meðan á uppboði stendur.

• Bjóðendur skulu opna skilboðadálk í Meet forritinu
og skrifa þar boð sín. Ekki er hægt að taka við boðum
fjarstaddra um hljóð/mynd, einungis með skriflegum
boðum.

• Þegar einhver fjarstaddra skrifar boð kallar tækni -
stjóri boðið til uppboðshaldara sem tekur við því eins
og hverju öðru boði úr sal.

Eftirfarandi tæki og búnaður sem er í eigu félagsins

verður boðinn til sölu á flóamarkaði ÍRA 9. október:

1. Sambyggðar sendi-/móttökustöðvar.
Alinco DX-70  100W SSB/CW stöð f. 160-10m + 50 MHz 

m/WARC.
Kenwood TS-830S  100W SSB/CW stöð f. 160-10m m/

WARC (TX = 6BY7A og 6146 x2).
Kenwood TR-7625  144-146 MHz 5/25W FM sendistöð

með RM-76 f. 6 minnisrásir og leitara.
Yaesu FT-101ZD  100W SSB/CW stöð f. 160-10m m/

WARC (TX = 6BY7A og 6146 x2).
Yaesu FT-1000MP 100W SSB/CW stöð f. 160-10m 2

viðtæki. Innbyggður aflgjafi 230VAC.

2. Aukahlutir fyrir stöðvar.
Icom HM-103 handhljóðnemi fyrir Icom stöðvar.

Lafayette Model 99-26411 SWR/PWR mælir (stór); 50W /

75W 1.8-150 MHz; 200W.
MFJ Versa Tuner Model  MFJ-901B; 200W f. 1.8-30

MHz.
M.P. Pedersen handmorslykill.
Radio Shack Model 21-534 SWR/PWR mælir; 3-30

MHz, 20-200-2kW.
Yaesu FV-101Z External VFO.
Yaesu FC-902 Antenna Tuner 160-10m WARC. Inn -

byggður 3x loftnetaskiptari, mælar.
Yaesu YD-148 borðhljóðnemi; bæði fyrir 600 ohm eða 50

kohm.
Yaesu SP-8 borðhátalari, m.a. í stíl við Yaesu FT-1000MP

(Innbyggðar síur og fl.).

3. RF magnarar.
Dentron Radio Co.  GLA-1000 RF magnari f. 80-10m

1kW CW; 1,2 kW SSB (6LQ6 x4).
Philco Corp. A915A/TRC. Signal Corps order no. 32148-

Pw-51; 100W max. 300 MHz.
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Einar Kjartansson TF3EK hlaut viðurkenningarskjal ÍRA fyrir 2.

sætið í TF útileikunum en Eiður Kristinn Magnússon, TF1EM

hlaut viðurkenningarskjöl ÍRA fyrir 3. sætið í QSO fjölda í VHF/

UHF leikunum og fyrir 3. sætið í TF útileikunum. Á myndinni

tekur Eiður á móti viður kenningarskjali úr hendi Einars TF3EK.

Myndin er  af þeim TF3EK, TF1EM og TF8KY.

Sérstakir gestir félagsins þetta ágæta fimmtudagskvöld í Skelja -

nesi voru þeir Charles Patterson Byers, VE3EUR frá Ottawa í

Kanada og Ómar Magnússon TF3WZ/OZ1OM frá Odense í Dan -

mörku. Á myndinni eru þeir ásamt Mathíasi Hagvaag TF3MH

QSL stjóra ÍRA. Þeir félagar voru alveg sammála um að það væri

ekki til betra áhugamál en amatör radíó. Ljósmyndir: TF3JB.



Tokyo HY-Power HL-45B RF magnari f. 160-10m + 50
MHz. 1-5Winn; 45Wút; 13.8V 8,5A.

ZG Model B-150; 1-10W inn  200W út.

4. Viðtæki.
Bearcat BC-210 viðtæki (FM Scanner). Tíðnisvið: 32-50 / 

146-174 og 416-512 MHz.
Hallicrafters S-86 f. 0.538-1.6 MHz, 1.55-4.6 MHz, 4.5-

13 og 12-34 MHz. (1954-1957; 8 lampar).
JRC NRD-72 viðtæki f. 100 kHz – 30 MHz; CW/SSB/

DSB.
Kenwood R-300 f. 170 kHz til 30 MHz; AM/SSB/CW.
Realistic DX-160 f. 150 kHz til 30 MHz; AM/SSB/CW.
Radionette Kurér ferðaviðtæki (1961-1963; „Broadcast,

LW, SW plus FM“.

5. Mælitæki.
PI – Potomatic Instruments, Inc., gerð AA-51A; Audio

Analyzer.
PI – Potomatic Instruments, Inc., gerð AG-51; Audio

Generator.
Lafayette Model 99-33094; Antenna Impedance Meter.
Stanford Electronics, Inc., gerð AN/PRM-10; Test Oscil -

lator (grid-dipper).

6. Tölvubúnaður.
2 stk. Linksys Cisco SR2024 24-port 10/100/1000 Giga bit 

Switch.

7. Loftnet og turnar.
Fritzel 3 el. Yagi loftnet 20-15-10-40m.
HyEndFed Antennas loftnet f. 30-40m. Endafætt; 16.2m

200W PEP.
HyEndFed Antennas loftnet f. 80-40-20-10m. Endafætt;

15.5m 200W PEP.
SteppIR 3 el. 3E Yagi loftnet 20-17-15-12-10m. SteppIR

stjórnkassi fylgir.
SteppIR BigIR vertical 40-6m. SteppIR stjórnkassi fylgir.
Turn – þrístrendur álturn, 9m hár.
Turn – þrástrendur álturn, 11m hár.

9. okt. – Flóamarkaður er í dag, 9. okt..

Innsetning var gerð á heimasíðu og FB síður með

upplýsingum um flóamarkaðinn að morgni uppboðs -

dags 9. október:

Flóamarkaður ÍRA verður haldinn í Skeljanesi í

dag, sunnudag 9. október frá kl. 13-16.

Húsið opnar kl. 12:00 fyrir félaga sem óska að selja/

gefa stöðvar og/eða búnað, þannig að þeir hafi rúman

tíma til að stilla dóti sínu upp. Uppboð hefst stund vís -

lega kl. 14:00.

Forskráningu á uppboðið með tölvupósti til ira@ira.is

var lokað kl. 09 í morgun. Ef einhverjir eru seinir fyrir

má hringja í Jónas, TF3JB í GSM 898-0559 til að skrá

sig – og áður en uppboð hefst verður viðkomandi sendur 

tölvupóstur með vefslóð á viðburðinn. Notað verður

forritið „Google Meet“.
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Mynd úr fundarsal eftir að hann hafði verið undirbúinn. Aðstaða

uppboðshaldara er við  fundarpúltið og tæknistjóri hefur aðstöðu

til hliðar, honum á hægri hönd. Uppi á skápnum gefur að líta 

smádót frá félaginu sem verður á uppboðinu.

Myndir af fjarskiptabúnaði félagsins sem var boðinn til sölu á

uppboðinu 9. október.



9. okt. – Vel heppnaður flóamarkaður.

Flóamarkaður ÍRA að hausti fór fram 9. október í

Skeljanesi og var í fyrsta sinni haldinn samtímis í

félagsaðstöðunni og yfir netið.

Notað var forritið „Google Meet“ og voru

félagsmenn veftengdir á Vesturlandi, Vestfjörðum,

Norðurlandi, Austurlandi og á Höfuðborgarsvæðinu.

Fjartengingar virkuðu vel og var bæði hljóð og mynd

fyrsta flokks.

Markaðurinn var tvískiptur. Annars vegar var tækj -

um og búnaði stillt upp til sölu (eða gefins) í félags -

aðstöðunni og hins vegar fór fram uppboð samtímis á

staðnum og yfir netið. Alls voru boðin upp 38 númer

og seldust 33. Margir gerðu reyfarakaup.

Alls tóku 47 manns þátt í viðburðinum, þar af 39

þátttakendur á staðnum og 8 tengdir yfir netið.

Þakkir til félagsmanna fyrir þátttökuna og sérstakar

þakkir til þeirra Vilhjálms Í. Sigurjónssonar uppboðs -

haldara og Hinriks Vilhjálmssonar, TF3VH tækni -

stjóra sem stóðu sig með afbrigðum vel.
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Baldvin Þórarinsson TF3-Ø33 lítur yfir tæki og búnað í salnum.

Þorvaldur Bjarnason TF3TB skoðar tæki og búnað.

Yngvi Harðarson TF3Y, Smári Hreinsson TF8SM, Hrafnkell

Sigurðs son TF8KY, Wilhelm Sigurðsson TF3AWS, Jón E.

Guðmunds son TF8KW, Sigurður Elíasson TF3-Ø44, Benedikt

Sveinsson, TF3T og Þorvaldur Bjarnason TF3TB.

Hrafnkell Sigurðsson TF8KY, Jón E. Guðmundsson TF8KW,

Georg Kulp TF3GZ og Smári Hreinsson TF8SM.

Sæmundur E. Þorsteinsson TF3UA, Hinrik Vilhjálmsson TF3VH

tæknistjóri, Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF8VS uppboðshaldari og 

Garðar Valberg Sveinsson TF8YY.

Wilhelm Sigurðsson TF3AWS, Garðar Valberg Sveinsson TF8YY,

Jón G. Guðmundsson TF3LM, XYL TF3JM, Jóhannes Tómasson

TF3JM og Hans Konrad Kristjánsson TF3FG.

Alex Senchurov UT4EK, Mathías Hagvaag TF3MH, Ársæll Óskars -

son TF3AO, Ægir Þór Ólafsson TF2CT, Hans Konrad Kristjánsson

TF3FG og Smári Hreinsson TF8SM. Ljósmyndir: TF3JB.



10. okt. – Fyrsta YL kvöld ÍRA í Skeljanesi.

Innsetning var gerð á heimasíðu og FB síður með

upplýsingum um fyrstu opnun félagsaðstöðu ÍRA,

sem sérstaklega var hugsuð fyrir YL amatöra ÍRA,

miðvikudaginn 12. október kl. 20:30.

Þær Anna Henriksdóttir, TF3VB og Vala Dröfn

Hauksdóttir, TF3VD voru í forsvari og var hug mynd -

in að ræða saman, fara loftið og njóta veitinga. Þær

stöllur sóttu nýverið ársfund Scandinavian YL Radio

Amateurs (SYLRA) í Turku í Finnlandi og höfðu hug á 

að deila upplýsingum um starfið innan SYLRA til

annarra kvenamatöra.

Alls mættu þrír YL leyfishafar í Skeljanes miðviku -

daginn 12. október, þær Anna Henriksdóttir TF3VB,

Vala Dröfn Hauksdóttir TF3VD og Guðrún Hannes -

dóttir TF3GD af níu kvenamatörum sem eru skráðir

leyfishafar í ÍRA. Þær voru samt mjög ánægðar með

að hittast, sögðu að þetta væri bara byrjunin og hug -

mynd þeirra er að efna til hliðstæðra funda í Skelja -

nesi 3-4 sinnum á ári. 

13. okt. – Frá opnun í Skeljanesi.

Benedikt Sveinsson, TF3T mætti í Skeljanes

fimmtudagskvöldið 13. október með erindið: „TF3D

framhald; undirbúningur fyrir CQ World Wide DX

SSB keppnina 2022“. Um var að ræða framhald af

erindi hans um uppbyggingu stöðvarinnar sem hann

flutti í félagsaðstöðunni 7. júlí.

Flestir þeirra sem höfðu mætt á fyrri hluta erindisins 

voru mættir á ný og urðu ekki fyrir vonbrigðum.

Benedikt segir skemmtilega frá og þegar við bætist

leiftrandi sýn hugsjónamannsins, er auðvelt að

„ferðast“ í huganum með honum austur að Stokkseyri 

og „upplifa“ þá miklu vinnu sem hann hefur innt af

hendi á staðnum með Guðmundi (TF3SG) bróður

sínum. Og eins og hann sagði sjálfur: „Þetta hefur

verið gott sumar og mikið komist í verk“. Hann lýsti

vel einstökum loftnetum og prófunum sem þeir

bræður hafa gert þar á staðnum. Allt saman mjög

áhugavert.

Hann ræddi að lokum CQ WW DX SSB keppnina

sem fram fer eftir tvær vikur (29.-30. október). Hann

hefur miklar væntingar um að keppnin komi vel út

fyrir TF3D. Til viðbótar eru skilyrðaspár hagstæðar.

Þakkir til Benedikts fyrir gott erindi og

skemmtilega innsýn í heim stórra loftneta og búnaðar, 

sem fáir hafa aðstæður til að vinna með.

Stórskemmtilegt, fróðlegt og eftirminnilegt erindi.

Alls mættu 22 félagar og 2 gestir í Skeljanes þetta

hægláta haustkvöld í vesturbænum í Reykjavík.

14. október – Jamboree On The Air 2022.

JOTA, Jamboree On The Air og

JOTI, Jamboree On The Internet

viðburðirnir voru haldnir 14.-16.

október. Þá helgi standa radíó -

skát ar um allan heim fyrir virkni á 

amatör böndunum og geta ung lið -

ar í skátahreyfingunni fengið að

tala í amatörstöðvar við aðra um allan heim, undir

stjórn leyfishafa.

• Kallmerkið TF1JAM verður sett í loftið frá skáta -

miðstöðinni að Úlfljótsvatni. Þau Andrés Þórarins -

son, TF1AM og Vala Dröfn Hauksdóttir, TF3VB

standa fyrir viðburðinum. Guðmundur Sigurðs -

son, TF3GS verður einnig á staðnum með Hafnar -

fjarðarskáta og annast þátttöku þeirra frá TF1JAM.

• Kallmerkið TF3JAM verður sett í loftið frá

Lækjar botnaskála þar sem skátafélagið Land -

nemar verða með félagsútilegu. Arnlaugur

Guðmunds son, TF3RD mun standa fyrir viðburð -

inu m ásamt Hauki Konráðssyni, TF3HK.
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Anna Henriksdóttir TF3VB, Guðrún Hannesdóttir TF3GD og

Vala Dröfn Hauksdóttir TF3VD í Skeljanesi 12. október.

Erindi Benedikts Sveinssonar TF3T hófst stundvíslega kl. 20:30.

Hann skýrði vel loftnetin sem eru til ráðstöfunar hjá TF3D við

Stokkseyri. Ljósmynd: TF3JB.



JOTA fer [einkum] fram á þessum tíðnum á HF:

SSB 3,650-3,700 MHz; 7,080-7,140 MHz; 14,100-

14,125 MHz og 14,280-14,350; 21,350-21,450 MHz; 

og 28,225-28,400 MHz og CW: 3,560-3,800 MHz;

7,040-7,200 MHz; og 14,060-14,350. Þessar tíðnir

eru valdar af radíóskátum með hliðsjón af

alþjóðlegum keppnum sem fram fara um helgina (en

þar er WAG keppnin stærst).

Vefslóð-1: https://www.iaru-r1.org/2022/jota-joti-2022-jamborees-on-

the-air-jamborees-on-the-internet/

Vefslóð-2: https://www.jotajoti.info/jota

16. okt. – Vefslóð á vetraráætlun á heimasíðu.

Sérstök vefslóð hefur verið sett inn á opnunarsíðu

heimasíðunnar (fréttasíðuna) með hlekk á nýju

vetraráætlunina.

Í horninu efst til hægri á klippunni fyrir neðan má

sjá:

VETRARDAGSKRÁ OKT.-DES. 2022

Opna dagskrána

Það nægir að smella á „Opna dagskrána“  og þá birtist

vetrardagskráin í nýjum glugga á skjánum.

16. okt. – Sunnudagsopnun í Skeljanesi; TF3Y.

Yngvi Harðarson, TF3Y mætti á fyrsta „sófa sunnu -

daginn“ á nýrri vetrardagskrá ÍRA í félagsaðstöðuna í

Skeljanesi 16. október. Umræðuþema var: „Keppnir

og keppnisþátttaka“. Afar áhugaverðar, fróðlegur og

skemmtilegar umræður. Yngvi velti fyrir sér í upphafi 

og spurði menn: „Hvað eru keppnir, hvers vegna

tökum við þátt í keppnum og hvernig náum við

árangri?“. Og upp frá því rúllaði boltinn.

Fjallað var um undirbúning, gerð tékklista og úr -

vinnslu að keppni lokinni. Rætt var um keppnisforrit,

skilyrði og skilyrðaspár, samskiptatækni, punkta og

margfaldara (sem eru mismunandi eftir keppnum) og

grundvallarspurninguna, hvort skynsamlegra sé að

fjár festa góðum tækjum eða góðum loftnetum? Allir

voru sammála um að loftnetin skipta mestu máli og eru

númer 1, 2 og 3.

Rætt var um um 24 klst. keppnir samanborið við 48

klst. keppnir og hvernig skynsamlegast er að nýta

þátttökutímann, þ.e. gæta þess m.a. að taka hvíldir inn 

á milli. Rætt um mismuninn á SSB, CW og RTTY

keppnum. Einnig rætt um keppnir eftir böndum, m.a.

um 160 metra bandið sem hefur sérstöðu vegna þess

hve það er þröngt. Einnig rætt um 40 metrana og

ósamstæðar sendi-/viðtökutíðnir, m.a. gagnvart sam -

bönd um við NA á SSB.
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 Mynd frá skátamiðstöðinni við Úlfljótsvatn.

Yngvi sagði að það væri mismunandi hvers vegna menn taki þátt í

keppnum. Margir leituðu eftir nýjum og/eða sjaldgæfum DX sam -

bönd um, aðrir kepptu bara til að hafa sambönd, en flestir kepptu

til að ná árangri sem ýmist væri til að ná árangri í viðkomandi

keppnisflokki eða jafnvel til að keppa við „sjálfan sig“ og gera

betur heldur en í keppninni árið áður. Það væri líka algengt að

menn prófuðu ný loftnet og/eða annan búnað í keppnunum.

Kristján Benediktsson TF3KB, Ársæll Óskarsson TF3AO, Óskar

Sverrisson TF3DC, Wilhelm Sigurðsson TF3AWS, Yngvi Harðar -

son TF3Y, Sæmundur E. Þoresteinsson (snýr baki í myndavél),

Benedikt Sveinsson, TF3T og Mathías Hagvaag TF3MH.

https://www.iaru-r1.org/2022/jota-joti-2022-jamborees-on-the-air-jamborees-on-the-internet/
https://www.iaru-r1.org/2022/jota-joti-2022-jamborees-on-the-air-jamborees-on-the-internet/
https://www.jotajoti.info/jota


Sérstakar þakkir til Yngva Harðarsonar, TF3Y fyrir

að mæta í Skeljanes og veita okkur innsýn reynslu -

boltans í þennan áhugaverða þátt áhugamálsins. 

Þegar tíðindamaður þurfti að yfirgefa staðinn

skömmu fyrir kl. 13 voru umræður enn í fullum gangi.

Alls mættu 12 félagar og 1 gestur í Skeljanes

þennan sólbjarta sunnudag í svölum norðangarra í

vesturbænum í Reykjavík.

17. okt. – Skeljanes á fimmtudag.

Innsetning var gerð á heimasíðu og FB síður með

upplýsingum um opnun félagsaðstöðu ÍRA í

Skeljanesi fimmtudaginn 20. október.

Nýja vetrardagskráin heldur áfram. Á fimmtudag, 20.

október er tvennt í boði í Skeljanesi.

Kl. 17: Námskeiðið „Fyrstu skrefin“.

Óskar Sverrisson, TF3DC leiðbeinir. Áhugasamir skrái 

sig tímanlega hjá Óskari í síma 862-3151.

Kl. 20:30: Erindið „Fjarskiptaævintýri á Grænlandi“.

Sigurður Harðarson, TF3WS flytur.

Nýjustu amatörtímaritin liggja frammi og QSL stjóri

verður búinn að tæma pósthólfið og raða kortum.

Veglegar kaffiveitingar.

Verið velkomin í Skeljanes!

20. okt. – Frábært fimmtudagskvöld í Skeljanesi. 

Sigurður Harðarson, TF3WS heimsótti okkur í Skelja -

nes 20. október með erindið: „Fjarskipta ævintýri á

Grænlandi“.

Sigurður hefur áratugareynslu af uppsetningu og

viðhaldi fjarskiptakerfa, ekki bara á Íslandi heldur

einnig í Noregi, Færeyjum og á Grænlandi. Að þessu

sinni sagði hann okkur frá þegar hann var kallaður til

Grænlands til að fá keðju endurvarpa á VHF og UHF

til að virka, sem tókst að sjálfsögðu.

Siggi fór með okkur upp á Grænlandsjökul í máli og 

myndum og útskýrði afar vel erfiðar aðstæður á jökl -

inum og hvernig hann fór að því að leysa verkefnið.

Sigurður, sem er afburða sögumaður segir skemmti -

lega frá og húmorinn er aldrei langt undan. Og til

marks um áhuga viðstaddra var ekkert kaffihlé gert.

Og eftir að erindinu lauk héldu umræður áfram fram

undir kl. 23 þegar húsið var yfirgefið.

Sérstakar þakkir til Sigurðar fyrir frábært fimmtu -

dags kvöld. Alls mættu 33 félagar og 3 gestir í Skelja -

nes þetta ágæta haustkvöld í vesturbænum í Reykja vík.

CQ TF janúar 2023 16

EFNIS-
YFIRLIT

Óskar Sverrisson TF3DC og Gunnar Bergþór Pálsson TF2BE.

Myndin var tekin á námskeiði Óskars um „Fyrstu skrefin“ í

Skeljanesi.

Sigurður Harðarson TF3WS í pontu.

Sigurður sýndi okkur margar glærur og ljósmyndir frá verkefninu 

á Grænlandi.

Slegið á létta strengi þegar Sigurður byrjaði. Frá vinstri: Heimir

Konráðsson TF1EIN, Guðlaugur Ingason TF3GN, Árni Þór

Ómarsson TF3CE (standandi), Georg Kulp TF3GZ og Ágúst H.

Bjarnason TF3OM.

Að loknu erindi fengu menn sér kaffi og var rætt áfram fram undir

kl. 23. Frá Vinstri: Árni Þór Ómarsson TF3CE, Jón G.

Guðmunds son TF3LM, Sveinn Goði Sveinsson TF3ID, Mathías

Hagvaag TF3MH (bak í myndavél), Sigurður Harðarson TF3WS

og Georg Kulp TF3GZ. Ljósmyndir: TF3JB.



23. okt. – Sunnudagsopnun í Skeljanesi; TF3JB. 

Jónas Bjarnason, TF3JB mætti á „sófasunnudag“ í

félagsaðstöðu ÍRA í Skeljanesi 23. október. Umræðu -

þema var: „Hagnýtt gildi QRZ.COM, Eham.net og

fleiri vefja fyrir radíóamatöra“.

Farið var yfir efni fyrir radíóamatöra á völdum

heimasíðum á netinu: Meðal annars: QRZ, EHAM, DX -

SUM MIT, CONTESTCALENDAR, ON4KST, CLUBLOG, 

DX NEWS, DX.PROPAGATION, DAILYDX, SHERWENG og 

RIGPIX, auk heimsíðu ÍRA.

Skemmtilegar og áhugaverðar umræður. Fram kom

m.a., að „réttar“ vefsíður geta sparað mikinn tíma

þegar leitað er svara við spurningum í því mikla

framboði á efni sem er fyrir radíóamatöra á netinu.

Alls mættu 12 félagar og 1 gestur í Skeljanes

þennan sólríka sunnudag á nýbyrjuðum vetri.

24. okt. – CQ WW DX SSB keppnin 2022.

Innsetning var gerð á heimasíðu og FB síður með

upplýsingum um CQ WW DX SSB keppnina.

CQ World Wide DX SSB keppnin fer fram helgina 29.-

30. október. 

Markmiðið er að ná eins mörgum samböndum og

hægt er við aðra radíóamatöra um allan heim – í eins

mörgum löndum (DXCC einingum) og á eins mörgum

CQ svæðum og frekast er unnt. Keppt er á 1.8, 3.5, 7, 14, 

21 og 28 MHz.

Þetta er stærsta alþjóðlega SSB keppni ársins; 48 klst.

og engin tímatakmörk og í boði eru 66 mismunandi

keppnisflokkar.

Stjórn félagsins hvetur félagsmenn til þátttöku og að

skila inn radíódagbókum að henni lokinni. Alls var

skilað dagbókum fyrir 11 TF kallmerki til

keppnisstjórnar í fyrra (2021).

Með ósk um gott gengi! Stjórn ÍRA.

Heimasíða keppninnar: https://www.iaru-r1.org/2022/jota-joti-

2022-jamborees-on-the-air-jamborees-on-the-internet/

Keppnisreglur: https://www.iaru-r1.org/2022/jota-joti-2022-

jamborees-on-the-air-jamborees-on-the-internet/

27. okt. – Skeljanes á fimmtudag.

Innsetning var gerð á heimasíðu og FB síður með

upplýsingum um opnun félagsaðstöðu ÍRA í Skelja -

nesi fimmtudaginn 27. október.

Nýja vetrardagskráin heldur áfram. Á fimmtudag, 7.

október er tvennt í boði í Skeljanesi.

Kl. 17: Námskeiðið „Fyrstu skrefin“.

Óskar Sverrisson, TF3DC leiðbeinir. Áhugasamir skrái 

sig tímanlega hjá Óskari í síma 862-3151.

Kl. 20:30: Erindið „Fjarstýring á amatörstöð yfir netið“.

Ágúst H. Bjarnson, TF3OM flytur.
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Mathías Hagvaag TF3MH, Jónas Bjarnason TF3JB og Óskar

Sverrisson TF3DC. Ljósmynd: TF3KB.

Kristján Benediktsson TF3KB, Hans Konrad Kristjánsson

TF3FG og Sæmundur E. Þorsteinsson TF3UA (allir með bak í

myndavél), Baldur Sigurðsson TF6-ØØ9, Jón E. Berg TF5J,

Wilhelm Sigurðsson TF3AWS, Mathías Hagvaag TF3MH og Ósk -

ar Sverrisson TF3DC. Ljósmynd. TF3JB.

Tveir góðir. Jón E. Berg TF5J og Oddur F. Helgason fram -

kvæmdastjóri ORG ehf., ættfræðiþjónustunnar. Ljósmynd: TF3JB

Benedikt Sveinsson TF3T var með bestan árangur TF stöðva í

keppninni í fyrra (2021). Hann varð í 32. sæti í Evrópu og 83. sæti 

yfir heiminn. Benedikt keppti í einmenningsflokki á öllum

böndum, háafli. Heildarstig: 2,062,203; QSO 3.317; 89 CQ

svæði; 340 lönd og 37,4 klst. viðvera.

https://www.iaru-r1.org/2022/jota-joti-2022-jamborees-on-the-air-jamborees-on-the-internet/
https://www.iaru-r1.org/2022/jota-joti-2022-jamborees-on-the-air-jamborees-on-the-internet/
https://www.iaru-r1.org/2022/jota-joti-2022-jamborees-on-the-air-jamborees-on-the-internet/
https://www.iaru-r1.org/2022/jota-joti-2022-jamborees-on-the-air-jamborees-on-the-internet/


QSL stjóri verður búinn að tæma pósthólfið og raða

kortum. Veglegar kaffiveitingar.

Verið velkomin í Skeljanes!

28. okt. – CQ WW SSB DX keppnin 2022. 

Innsetning var gerð á heimasíðu og FB síður með

upplýsingum um CQ WW DX SSB keppnina.

CQ World Wide DX SSB keppnin fer fram helgina 29.-

30. október.

Markmiðið er að ná eins mörgum samböndum og

hægt er við aðra radíóamatöra um allan heim – í eins

mörgum löndum (DXCC einingum) og á eins mörgum

CQ svæðum og frekast er unnt. Keppt er á 1.8, 3.5, 7, 14, 

21 og 28 MHz.

Þetta er stærsta alþjóðlega SSB keppni ársins; 48 klst.

og engin tímatakmörk og í boði eru 66 mismunandi

keppnisflokkar.

Stjórn félagsins hvetur félagsmenn til þátttöku og að

skila inn radíódagbókum að henni lokinni. Alls var

skilað dagbókum fyrir 11 TF kallmerki til keppnis stjórn -

ar í fyrra (2021).

Með ósk um gott gengi!

Stjórn ÍRA.

Heimasíða keppninnar: https://www.iaru-r1.org/2022/jota-joti-

2022-jamborees-on-the-air-jamborees-on-the-internet/

Keppnisreglur: https://www.iaru-r1.org/2022/jota-joti-2022-

jamborees-on-the-air-jamborees-on-the-internet/

31. okt. – Skeljanes á fimmtudag.

Innsetning var gerð á heimasíðu og FB síður með

upplýsingum um erindi í Skeljanesi 3. nóvember.

Ný vetrardagskrá félagsins heldur áfram á fimmtudag,

3. nóvember kl. 20:30. Þá mætir Kristinn Andersen,

TF3KX, formaður prófnefndar ÍRA með erindið:

„Amatörpróf og undirbúningur fyrir þau“.

Kristinn mun m.a. fjalla um reynsluna af námskeiði

félagsins sem haldið var í Háskólanum í Reykjavík í vor

– bæði var í stað- og fjarnámi þegar 11 þátttakendur

stóðust próf til amatörleyfis og prófað var á þremur

stöðum á landinu.

Félagsmenn eru hvattir til að missa ekki af erindi

Kristins. Kaffiveitingar í fundarhléi.

1. nóv. – TF1A fær 5BDXCC viðurkenningu.

Ari Þórólfur Jóhannes -

son, TF1A hefur

fengið í hendur 5

banda DXCC viður -

kenn ingu (5BDXCC)

frá ARRL. Viðurkenn -

ing in var gefin út 4.

október 2022.

Til að geta sótt um 5BDXCC þarf að hafa staðfest

sambönd við a.m.k. 100 DXCC einingar á 80, 40, 20,

15 og 10 metrum.

Fjórir aðrir íslenskir leyfishafar eru jafnframt hand -

hafar 5BDXCC viðurkenninga: Óskar Sverrisson

TF3DC, Jónas Bjarnason TF3JB, Yngvi Harðarson

TF3Y og Þorvaldur Stefánsson, TF4M. 

Hamingjuóskir til Ara Þórólfs.

3. nóv. – Vel heppnaður fimmtudagur í Skeljanesi.

Kristinn Andersen, TF3KX formaður prófnefndar

ÍRA mætti í hús í Skeljanes 3. nóvember með erindið:

„Amatörpróf og undirbúningur fyrir þau“. Kristinn

fór yfir amatörnámskeið ÍRA og ræddi almennt um

undirbúning fyrir próf Fjarskiptastofu til amatör leyf -

is. Hann ræddi m.a. um reglugerðina og um náms -

CQ TF janúar 2023 18

EFNIS-
YFIRLIT

Ágúst H. Bjarnason TF3OM. Myndin var tekin á einu af mörgum

erindum sem hann hefur flutt fyrir okkur í Skeljanesi.

Andrés Þórarinsson, TF1AM mun taka þátt í keppninni í ár eins

og svo mörg fyrri ár. Sem dæmi var Andrés með góðan árangur í

keppninni 2013 þegar hann keppti í einmenningsflokki á öllum

böndum, háafli og fékk 693.076 stig. Ljósmynd: TF1AM.

TF3KX  annast prófsýningu eftir próf Fjarskiptastofu til

amatörleyfis í Háskólanum í Reykjavík 21. maí 2022.

https://www.iaru-r1.org/2022/jota-joti-2022-jamborees-on-the-air-jamborees-on-the-internet/
https://www.iaru-r1.org/2022/jota-joti-2022-jamborees-on-the-air-jamborees-on-the-internet/
https://www.iaru-r1.org/2022/jota-joti-2022-jamborees-on-the-air-jamborees-on-the-internet/
https://www.iaru-r1.org/2022/jota-joti-2022-jamborees-on-the-air-jamborees-on-the-internet/


efnið og tók dæmi um efni á íslensku á heima síðu

ÍRA.

Hann ræddi um jákvæða reynslu af námskeiði ÍRA

sem haldið var í Háskólanum í Reykjavík í vor, bæði í

stað- og fjarnámi. Fjarnámið leiddi af sér, að prófið

var í fyrsta skipti haldið samtímis á þremur stöðum á

landinu, sem er til þess fallið að jafna aðstöðu

þátttakenda burtséð frá búsetu.

Kristinn fór vel yfir, ræddi og skýrði prófkröfur

HAREC (Harmonised Amateur Radio Examination

Certificate) sem eru notaðar hér á landi [eins og

annarsstaðar í heiminum]. Fram kom m.a., að amatör

radíó er eina áhugamálið sem hefur réttarstöðu

samkvæmt alþjóðasamningum.

Í lokin velti hann fyrir sér og ræddi hvort bæta megi

amatörprófin að einhverju leyti, hvernig megi gera

námsefni fyrir amatörpróf aðgengilegra og um aðrar

leiðir en hefðbundin námskeið til undirbúnings fyrir

amatörpróf.

Kristinn opnaði okkur sýn inn í veruleika þess sem

hefur hug á að taka próf til amatörleyfis og hvernig

best má undirbúa sig. Hann fór einnig yfir skyldur

félagsins og stjórnvalda og fjallaði um eigin

hugmyndir um þróun þessa mikilvæga verkefnis.  

Sérstakar þakkir til Kristins Andersen, TF3KX fyrir 

afburða fróðlegt og vel undirbúið erindi um þennan

mikilvæga málaflokk.

Alls mættu 26 félagar og 1 gestur í Skeljanes þetta

ágæta fimmtudagskvöld á nýbyrjuðum vetri.

5. nóv. – Félagar mættu með morslykla í Skeljanes.

Stefán Arndal, TF3SA og Sigurbjörn Þór Bjarnason,

TF3SB stóðu fyrir viðburði á vetrardagskrá félagsins

í Skeljanesi laugardaginn 5. nóvember þar sem

félagar mættu með morslykla sína í Skeljanes.

Nánast allar tegundir af lyklum voru á staðnum,

nema „sagarblöð“ eins og Stefán Arndal, TF3SA orð -

aði það. Meðal annars: Lyklar frá Vibroplex (buggar,

handlyklar og pöllur), M.P. Pedersen (handlyklar,

mörg eintök), Begali (handlykill og pöllur), Kent

(hand lykill og pöllur), Hi-Mound (handlykill og pöll -

ur), E.F. Johnson (handlyklar), W.M. Nye (handlyklar

og pöllur), UR5CDS (CT-599 pöllur), Schurr (pöllur), 

Samson (ETM-4C rafmagnslykill), Heathkit (HD-

1410 rafmagnslykill), ElectroInstrument (K8 raf -
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Kristinn Andersen TF3KX byrjar flutning erindi sínu í Skeljanesi

3. nóvember.

Hans Konrad Kristjánsson TF3FG, Jón Björnsson TF3PW, Einar

Kjartansson TF3EK og Georg Kulp TF3GZ.

Bernhard M. Svavarsson TF3BS og Þorvaldur Bjarnason TF3TB.

Nokkrir víðfrægir lyklar; Vibroplex, Begali og Pedersen svo

eitthvað sé nefnt...

... og hinn endi borðsins með t.d. Vibroplex, Hi-Mound og Schurr.



magns lykill og pöllur), Zoomer (Pico rafmagns -

lykill), „commercial“ handlyklar og pöllur af

mörg um tegundum, m.a. frá Bretlandi, Danmörku,

Frakk landi og Rússlandi og síðast, en ekki síst glæsi -

legur Dyna Manitone handlykill frá Frakklandi.

Frábær dagur. Skemmtilegt að hlusta á sögur sem

voru sagðar og tengjast hinum ýmsu lyklum, m.a.

hvernig og hvar þeir höfðu verið keyptir og við hvaða

verði – og hvers vegna menn telja að ákveðnir lyklar

hafi gæði umfram aðra. Afar áhugavert að upplifa þá

miklu þekkingu sem félagarnir búa yfir og tengjast

búnaði til morsfjarskipta – sem lifa góðu lífi á meðal

radíóamatöra í dag um allan heim. Sérstakar þakkir til

þeirra Stefáns og Sigurbjörns Þórs fyrir frábæran dag. 

Alls mættu 14 félagar og 1 gestur í Skeljanes þennan

sólríka laugardag í vesturbænum í Reykjavík.

9. nóv. – WAE RTTY keppnin 2022.

Innsetning var gerð á

heima síðu og FB síð -

ur með upplýs ing um

um WAE RTTY

keppn ina 2022.

Ein af stóru RTTY

keppn um ársins  er

Work ed All Europe (WAE) keppnin. Hún verður haldin

helgina 12.-13. nóvember. Þetta er 48 klst. keppni, en

þátttaka er leyfð samanlagt í mest 36 klst.

Í RTTY hlutanum gilda þær sérreglur, að er öllum

heimilt að samband við alla. Það þýðir að sambönd á

milli þátttakenda innan Evrópu eru heimil. QTC við -

skipti verða hins vegar að eiga sér stað á milli stöðva á

ólíkum meginlöndum.

Sambönd við hverja nýja WAE einingu (e. WAE

entity) gilda sem margfaldarar, auk sambanda við hvert

nýtt kallsvæði W, VE, VK, ZL, ZS, JA, BY, PY og RA8/

RA9 og RAØ. Sjá nánar reglur. Til skýringar: WAE listi

keppninnar samanstendur af fleiri einingum en DXCC

(sjá skýringar í keppnisreglum).

Margfaldarar hafa aukið vægi eftir böndum; á 80

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

Það er DARC, landsfélag radíóamatöra í Þýskalandi

sem heldur keppnina.

Skilað var inn keppnisgögnum fyrir fjögur TF kall -

merki í fyrra (2021): TF2CT, TF2MSN, TF3AO og

TF3PPN.

Með ósk um gott gengi!

Keppnisreglur: https://www.darc.de/der-club/referate/conteste/wae-

dx-contest/en/wae-rules/

10. nóv. – Nýr ritstjóri CQ TF.

Á 5. fundi í stjórn ÍRA þann 6.

október 2022 var m.a. rætt um að

skipan nýs ritstjóra. Tillaga kom

fram á fundinum um Sæmund E.

Þorsteinsson, TF3UA. Hann tók

málaleitan vel en óskaði eftir að fá

að hugsa málið. Á næsta fundi,

þann 10. nóvember kom fram að

hann væri tilbúinn til að taka embættið að sér, a.m.k.

fyrst um sinn. Samþykkt var samhljóða með þeim

fyrirvara, að skipa TF3UA í embætti ritstjóra. 
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Ásgeir Sigurðsson TF3TV smíðaði þennan hljóðgjafa (súmmer)

sem virkaði mjög vel fyrir viðburðinn í Skeljanesi.

Bernhard M. Svavarsson TF3BS, Wilhelm Sigurðsson TF3AWS,

Kristján Benediktsson TF3KB, Mathías Hagvaag TF3MH og

Stefán Arndal TF3SA. Myndir: TF3JB.

Mikið af mannskap á staðnum strax kl. 11. Kristján Benediktsson

TF3KB, Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF3VS, Ágúst H. Bjarnason

TF3OM, Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB, Bernhard M.

Svavarsson TF3BS, Wilhelm Sigurðsson TF3AWS, Reynir

Björnsson TF3RL, Mathías Hagvaag TF3MH og Stefán Arndal

(bak í myndavél).

https://www.darc.de/der-club/referate/conteste/wae-dx-contest/en/wae-rules/
https://www.darc.de/der-club/referate/conteste/wae-dx-contest/en/wae-rules/


10. nóv. – Félagsfundur í Skeljanesi.

Vetrardagskrá ÍRA hélt áfram 10. nóvember. Að þessu

sinni var komið að fyrri félagsfundinum af tveimur,

sem var settur stundvíslega kl. 20:30. Fundar stjóri var

kjörinn TF3JB og fundarritaði TF3UA. Tvö mál voru á 

dagskrá, erindið „Upp bygging TF3IRA í Skeljanesi“

og liðurinn „Önnur félagsmál“.

Kl. 20:35 hófst erindi kvöldsins sem skiptist í fimm

hluta:

1. Sagan.
2. Stöðugreining.
3. Markmið: Uppbygging, markmið og greining á núver -

andi stöðu.
4. Uppfylling markmiða – lýsing verkefna.
5. Að lokum.

Flutningur erindis tók um 45 mínútur. Heimilaðar

voru spurningar meðan á flutningi stóð og var þeim

svarað strax. Einnig bárust góðar ábendingar úr sal. Í

heild voru viðstaddir ánægðir með stefnu stjórnar

félagsins í málefnum félagsstöðvarinnar. 

Sjá vefslóð á erindið hér: https://tinyurl.com/ira10nov22

Undir liðnum önnur mál var m.a. rætt um framtíð

hússins í Skeljanesi. Fram kom m.a. að fyrirhuguð

endurbygging hefur tafist hjá húseiganda sem talið er

að stafi af erfiðri fjárhagsstöðu Borgarinnar nú um

stundir. Einnig veltu menn fyrir sér reglu gerðar mál um, 

m.a. 70 cm bandinu. Fram kom að reglugerðarmál

verða til umfjöllunar á sófasunnudegi í næsta mánuði

(desember) samkvæmt vetrardagskrá. Félagsfundi var

slitið kl. 21:40 og þakkaði fundarstjóri góða mætingu.

Fundargerð er birt annarsstaðar í blaðinu.

Erlendur gestur okkar í Skeljanesi var Thomas K.

Zicarelli, KA1IS frá Bethel í Maine í Bandaríkjunum. 

Hann hefur heimsótt landið a.m.k. tvisvar sinnum

áður og tók m.a. þátt í CQ WW WPX CW keppninni í

fyrra (2021) frá Akureyri. Vel heppnað fimmtu dags -

kvöld. Alls mættu 22 félagsmenn og 1 gestur í Skelja -

nes í hlýju vetrarveðri í vesturbænum í Reykjavík.

11. nóv. – DXCC skráning TF kallmerkja. 

Uppfærð DXCC staða TF kall merkja er miðuð við 11.

nóvem ber 2022. Sextán TF

kallmerki voru með virka

skráningu. Að þessu sinni hafði

staða 6 kall merkja verið uppfærð 

frá fyrri lista (13.8.2022).

Benedikt Sveinsson, TF3T er

nýr á íslenska DXCC listanum.

Hann kom inn með 6 nýjar

viðurkenningar: DXCC Phone,

80m, 40m, 20m, 15m og 10m. 

Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A kom inn á listann

með 2 nýjar DXCC viðurkenningar; DXCC 10m og

DXCC Challenge. Ari hafði 9 DXCC viðurkenningar

fyrir og er nú alls með 11.

Síðasta uppfærsla ársins 2022 var gerð 10.

desember. Að þessu sinni var Andrés Þórarinsson,

TF1AM nýr á íslenska DXCC listanum. Hann kom

inn með 7 nýjar viðurkenningar: DXCC Mixed,  Phone, 

CW, DIGITAL, DXCC 15m, 20m og 40m.

Hamingjuóskir við viðkomandi.

17. nóv. – Frábær fimmtudagur í Skeljanesi.

Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY mætti í Skeljanes 17.

nóvember með erindið „Fjarhlustun á HF með

Airspy+DiscoverySDR“.
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Eftir setningu félagsfundar flutti Jónas Bjarnason TF3JB erindi

fyrir hönd stjórnar um uppbyggingu félagsstöðvarinnar TF3IRA.

Þorvaldur Bjarnason TF3TB og Kristján Benediktsson TF3KB.

Fjær: Óskar Sverrisson TF3DC og Yngvi Harðarson TF3Y.

Yngvi Harðarson TF3Y og Thomas K. Zicarelli, KA1IS. Fjær:

Björgvin Víglundsson TF3BOI og Kristján Benediktsson TF3KB.

Ljósmyndir: TF3JB og TF3KB. 

https://tinyurl.com/ira10nov22


Keli hefur haft verulegar truflanir í viðtöku merkja

heima í Vogum, einkum á lægri böndunum. Í baráttu

við truflanirnar, gerði hann tilraunir með margskonar

vírloftnet; lárétt, lóðrétt, há og lág. Að auki ramma -

loftnet, m.a. RAØSMS (WellGood loop), „Wideband

Active Loop“ með formagnara frá LZ1AQ og heima -

smíðuð rammaloftnet (e. active loops), auk þess að

prófa QRM Eliminator frá WiMO.

Sumar tilraunir skiluðu árangri. Til dæmis voru

mörg dæmi þess að rammanetin gerðu ólesanleg

merki vel læsileg. Mest hjálp var af þeim á merkjum á

stökkbylgju (e. sky wave) innanlands. QRM Elimina -

tor tækið náði stundum að bæta S/N hlutfallið

verulega, en ekki voru gerðar tilraunir með upp setn -

ingu á sérstöku „truflanaloftneti“ (e. auxiliary

antenna). Niðurstaðan af þessum tilraunum varð sú,

að e.t.v. væri best að færa móttökuna á annan stað.

Það gekk eftir þegar Keli fékk aðstöðu fyrir

Airspy+DiscoverySDR viðtæki (0.5-31 MHz, auk

60-260 MHz) í húsnæði við Elliðavatn. Þar prófaði

hann ýmis vírloftnet og beina (e. router). Þar til á

þessu ári (2022) virkaði það fyrirkomulag þokkalega

þar sem það gerði honum kleift að hafa mörg QSO

sem ekki hefði verið mögulegt að hafa við óbreyttar

aðstæður. Fyrirkomulagið var þó ekki gallalaust í

fyrstu, m.a. vegna seinkunar (e. latency), auk þess

sem móttaka átti til að frjósa.

Fyrirkomulagið var endurskoðað í sumar (2022) og

þegar búið var að fella út feril merkisins í gegnum

skýið (e. tunnelling) og breytt var um hugbúnað í

SDR++ („cross-platform and open source SDR soft -

ware“) náðist mun betri stöðugleiki (þ.e. hvarf út

uppsöfnuð seinkun); þ.e. einfaldlega er smellt á

„connect“ og viðtaka hefst.

Erindið var vel unnið og afar fróðlegt. Það var

byggt upp á skyggnusýningu (glærum) þar sem inn á

milli voru sýnd myndskeið með hljóðskrám sem var

afar fróðlegt. Þegar Keli byrjaði erindið leyfði hann

okkur að sjá og heyra merki í viðtækinu heima í

Vogum á 40 metrum. Móttakan var hreint út sagt

ólæsileg. Þannig að hann hefur fundið lausn

truflununum og getur nú verið QRV á böndunum

innanlands og í DX þegar honum hentar. Keli sagði að 
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Hrafnkell Sigurðsson TF8KY í Skeljanesi 17. nóvember.

Ein af mörgum skyggnum Kela. Á myndinni má sjá góðan árangur 

á viðtöku merkja á 40 metra bandinu yfir netið. Með skyggnunni

fylgdi hljóðskrá.

Kristján Benediktsson TF3KB og Andrés Þórarinsson TF1AM.

Óðinn Þór Hallgrímsson TF2MSN og Sigmundur Karlsson TF3VE.

Guðmundur Birgir Pálsson TF3AK sýndi félagsmönnum nýja

“magnetíska lúppu” frá Looper Systems af gerðinni “MLA-T

PRO V.4 New Version”  fyrir 160, 80, 60 og 40 metrana.



lokum það hafi verið verst hvað tilraunirnar hafi tekið

mikinn tíma frá því að vera í loftinu en niðurstaðan

væri mjög ásættanleg.

Sérstakar þakkir til Hrafnkels Sigurðssonar,

TF8KY fyrir vandað, vel samsett, skemmtilegt og

fróðlegt erindi. Skyggnur og hljóðskrár verða settar á

heimasíðu ÍRA. Alls mættu 33 félagar og 1 gestur á

erindið í Skeljanesi þetta milda vetrarkvöld í

vesturbænum í Reykjavík.

18. nóv. – Sérheimild á 160 metrum endurnýjuð.

ÍRA barst jákvætt svar frá Fjarskiptastofu (FST) 18.

nóvember við ósk félagsins um endurnýjun heimildar

til notkunar tíðnisviðsins 1850-1900 kHz vegna

þátttöku í alþjóðlegum keppnum á almanaksárinu

2023. Heimildin nær til eftirtalinna keppna:

CQ WW 160 metra keppnin á CW – 27.-29. jan. 2023.
ARRL International DX keppnin á CW – 18.-19. feb. 2023.
CQ WW 160 metra keppnin á SSB – 24.-26. feb. 2023.
ARRL International DX keppnin á SSB – 4.-5. mars 2023.
CQ WW WPX keppnin á SSB – 25.-26. mars 2023.
CQ WW WPX keppnin á CW – 27.-28. maí 2023.
IARU HF World Champ. keppnin á CW/SSB 8.-9. júlí 2023.
CQ WW DX keppnin á SSB 28.-29. okt. 2023.
CQ WW DX keppnin á CW 25.-26. nóv. 2023.
ARRL 160 metra DX keppnin 1.-3. des. 2023.

Heimildin er veitt með fullu samþykki Vaktstöðvar

siglinga sem hefur forgang til notkunar tíðna á þessu

tíðnibili. Um þessa notkun gilda sömu kröfur og gilda

fyrir tíðnisviðið 1810-1850 kHz í reglugerð, en aukin

skilyrði Fjarskiptastofu eru eftirfarandi:

• Heimild er einvörðungu veitt þann tíma sem

tilgreindar alþjóðlegar keppnir standa yfir.

• G-leyfishafar hafa heimild til að nota fullt afl, allt

að 1kW. 

• N-leyfishafar njóta sömu tíðniréttinda, en

aflheimild miðast við mest 10W.

• Leyfishafar skulu sækja sérstaklega um heimild

til PFS á hrh@fjarskiptastofa.is  

• Það nægir að senda eina umsókn sem þar með

gildir fyrir allar 10 keppnirnar á árinu 2023.

20. nóv. – Skemmtilegur sófasunnudagur í

Skeljanesi.

Vilhjálmur Í. Sigurjónsson, TF3VS mætti á „sófa sunnu -

dag“ í félagsaðstöðu ÍRA í Skeljanesi 20. nóvem ber.

Umræðuþema var: „Íslenskir amatörar í prentmiðlum í

gegnum tíðina“. Um var að ræða þriðju sunnudags -

opnunina af fimm á yfirstandandi vetrar dagskrá.

Vilhjálmur hefur skoðað,

fari ð yfir og leitað að upplýs -

ingum um radíóamatöra hér á

landi sem birst hafa í prent -

miðlum frá því í byrjun síð -

ustu aldar. Um er að ræða

dag blöðin en auk þess mörg

tímarit, t.d. í Útvarpstíðind -

um, Vikunni, Æskunni, Skátablaðinu, Sjómanna blað -

inu Víkingi og fl.

Fram kemur furðu mikill fróðleikur í þessum miðl -

um og ótrúlega margt sem viðstaddir höfðu ekki vitað

af eða séð áður. Til dæmis er mikið um skrif í kringum 

stofnun ÍRA 1946 og setningu fyrstu reglu gerðar innar 

1947. Og viðtöl við einstaka radíóa matöra (karla og

konur) í gegnum tíðina, bæði í dag blöðunum og

bæjar fréttablöðum, t.d. á Akranesi og í Hafnarfirði.

Vilhjálmur flutti efnið með afbrigðum vel. Í fyrsta

skipti var notaður skjávarpi á sófasunnudegi, sem
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Mynd úr fjarskiptaherbergi TF3IRA í Skeljanesi sem var tekin 21.

apríl 2022 eftir eftir lokafrágang á loftneti fyrir 160 metra bandið.

Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF3VS byrjar flutning í Skeljanesi 20.

nóvem ber. Í fyrsta skipti var notaður skjávarpi á “sófasunnudegi”.

Frá vinstri: Jónas Bjarnason TF3JB, Sigurbjörn Þór Bjarnason

TF3SB, Erling Guðnason TF3E, Mathías Hagvaag TF3MH og

Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF3VS.



kom vel út því hann birti myndir af blaðaúrklippum

og [jafnvel] heilum opnum þar sem slíkt var í boði.

Vilhjálmur hefur kynnt sér efnið vel og gat í mörgum

tilvikum tengt saman efni sem var til umfjöllunar á

þessum vettvangi um tiltekið árabil.

Sérstakar þakkir til Vilhjálms Í. Sigurjónssonar,

TF3VS fyrir áhugaverða, skemmtilega og ekki síst

afar fróðlega og „lifandi“ yfirferð um „sögu radíó -

amatöra“ í meir en 100 ár í íslenskum prentmiðlum.

Alls mættu 10 félagsmenn og 1 gestur þennan regn -

milda sunnudagsmorgun í vesturbænum í Reykjavík.

21. nóv. – Endurnýjuð heimild á 70 MHz.

ÍRA hefur borist jákvætt svar frá Fjarskiptastofu við

ósk félagsins um endurnýjun heimildar til notkunar

tíðnisviðsins 70.000-70.250 MHz. Núverandi

heimild sem framlengd var 7.12.2020 [til 2 ára]

rennur út 31.12.2022. Heimildin hefur nú verið

endurnýjuð til næstu 2 ára, eða til 31.12.2024.

Eftirfarandi skilyrði eru lögð til grundvallar: (1)

Hámarks bandbreidd er 16 kHz. Engin skilyrði hvað

varðar mótun; (2) hámarks útgeislað afl er 100W; (3)

heimildin er með þeim fyrirvara að komi til truflana á

annarri fjarskiptastarfsemi verður að hætta send ing um

strax og (4) kallmerki skal notast í upphafi og lok

fjarskiptasambands og með viðeigandi reglulegu milli -

bili á meðan fjarskiptasamband varir.

Leyfishafar skulu sækja sérstaklega um heimild til

FST á hrh@fjarskiptastofa.is fyrir nýtt tveggja ára tíma -

bil. Það nægir að senda eina umsókn sem gildir fyrir

bæði árin, þ.e. 2023 og 2024.

23. nóv. – Turn fluttur í Skeljanes.

Georg Magnússon, TF2LL hafði flutt turneiningarnar 

(sem TF3T gaf félaginu síðla ágústmánaðar) til

viðgerðar heim í Borgarfjörð skömmu eftir að félagið

fékk einingarnar afhentar, þar sem hann hefur góða

verkstæðisaðstöðu. 

Þann 23. nóvember flutti hann einingarnar síðan

aftur í Skeljanes og var þá búinn að gera turninn upp,

m.a. skipta út öllum boltum, smíða rótorsæti og í

kringum topplegu, auk botnfestingar. Því til viðbótar

hafði hann smíðað sérstaka veggfestingu sem gerir

mögulegt að fella turninn.

Georg hafði ætlað sér

að ganga frá veggfest -

ing unni til að undirbúa

það að reisa turninn, en

þá kom í ljós að nýlega

hafði verið flutt og sett

niður járnadót og báru -

járns plötur á staðinn sem

hindraði þá vinnu (sbr. myndir). En nýi turninn verður

settur niður eilítið austar en áður var fyrirhugað (í

næsta girðingarbili við hliðina) til að geta fellt turninn

með loftnetinu á – í norður (inn í portið). 

Nærri þeim stað þar sem félagið hefur fengið leyfi

til að reisa nýja turninn eru m.a. númerslausar bif -

reiðar sem þarna hafa lengi verið geymdar. Enn frem -
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Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB, Kristján Benediktsson TF3KB, 

Erling Guðnason TF3E og Mathías Hagvaag TF3MH.  Ljós -

myndir: TF3JB og TF3KB.

Nýrri sendi-/móttökustöðvar radíóamatöra eru gjarnan útbúnar

til fjarskipta í 50 og 70 MHz tíðnisviðunum. Þ.á.m. er ICOM IC-

7700 sem myndin er af.

Járnadótið, bárujárnsplöturnar og bíll sem getið er um að ofan. 

Í portinu í Skeljanesi. Georg TF2LL á trukknum með löngu

kerruna; búinn að afferma turneiningarnar.



ur er kofaskrifli þar líka. Bæði bílarnir og kofinn

hindra nokkuð aðgengi að staðnum. Georg telur hins -

vegar, að ef kofinn verður færður séu okkur allir vegir 

færir ásamt því að færa járnadótið og bárujárns plöt -

urnar sem nefndar eru að ofan um 20-30 metra. 

Þann 23. nóvember var því ekki unnið neitt á staðn -

um – annað en að afferma turneiningar, veggfestingar, 

„hard-line“ fæðilínu og stýrikapal, auk stjórnkassans

fyrir Pro.Sis.Tel rótorinn. Það dót var flutt til geymslu 

í QSL herbergi félagsins.

Turninn er nú samsettur í tveimur fimm metra löng -

um einingum og lítur út eins og nýr. Nánast öllum

boltum var skipt út. Og, búið er að ganga frá rótornum 

á sinn stað á þar til gerða festingu (sem Georg smíð -

aði), auk þess sem hann smíðaði allt í kringum nýja

toppleguna (þar fyrir ofan). 

Sérstakar þakkir til Georgs fyrir þessa miklu vinnu

og ekki síst, vönduð og fagleg vinnubrögð. 

24. nóv. – Frábær fimmtudagur.

Kristján Benediktsson, TF3KB mætti í Skeljanes 24.

nóvember með erindið: „Skipulag alþjóðasamtaka

radíóamatöra“.

Kristján byrjaði erindið með því að fjalla stuttlega

um frumkvöðla radíótækninnar og helstu áhrifavalda

og útskýrði vel bakgrunn og þróun á því umhverfi

sem við þekkjum í dag sem grundvöll tíðnimála

radíó amatöra og stjórnun málaflokksins, þ.e.

Alþjóða fjarskiptasambandið (ITU) og svæðisbundnu

fjarskiptasamböndin, þ. á m. það evrópska, CEPT.

Hann kynnti skilgreiningu amatörradíóþjónust unn -

ar í alþjóðaradíóreglugerð ITU (RR) og benti m.a. á

nokkrar greinar sem fjalla um þau mál, þ. á m. að

gerðar eru kröfur um lágmarkskunnáttu í radíótækni,

radíósamskiptum og reglugerðum sem þarf að upp -

fylla til að öðlast amatörleyfi. Þessar kröfur hafa

sterka réttarstöðu samkvæmt alþjóðasamningum.

Hann kynnti vel og útskýrði skipulag alþjóða sam taka

landsfélaga radíóamatöra, International Amateur Radio

Union, IARU og skiptinguna í svæði I, II og III sem er

sama skipting og innan ITU. Hann útskýrði aðdraganda

að stofnun IARU árið 1925 og mikilvægi samtakanna í

að tryggja og viðhalda hagsmunum okk ar samhliða því

að vinna að framtíðarsýn fyrir áhugamálið.

Kristján opnaði okkur sýn inn í viðamikil störf IARU 

og þau verkefni sem við þekkjum úr nærum hverf inu,

þ.e. innan okkar svæðis (Svæðis 1) þar sem starfsemin

er byggð upp á vinnu fastanefnda, starfs hópa og

embætta með aðgreind verksvið. Hann út skýrði einnig

uppbyggingu starfsins innan svæðis ins, m.a. ráð stefn -

ur sem eru haldnar á þriggja ára fresti og svokallaða

„millifundi“ sem haldnir eru mitt á milli þeirra.

Sérstakar þakkir til Kristjáns fyrir vel flutt, fróðlegt, 

yfirgripsmikið og vandað erindi. Kristján bauð upp á
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Turneiningarnar tvær (5m hvor) eru eins og nýjar. 

Kristján Benediktsson TF3KB flytur erindi sitt „Skipulag

alþjóðasamtaka radíóamatöra“ fimmtudaginn 24. nóvember.

Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF3VS, Mathías Hagvaag TF3MH,

Þorvaldur Bjarnason TF3TB, Hans Konrad Kristjánsson TF3FG, 

Sveinn Goði Sveinsson TF3ID og Georg Kulp TF3GZ.

Kristján útskýrði undirbúningsvinnu sem fram fer m.a. hjá IARU

vegna tíðniákvörðunarráðstefnu ITU (WRC) sem fram fer í lok

árs 2023.



spurningar og svaraði samhliða flutningi erindisins

(og á eftir) sem kom mjög vel út. Umræður héldu

áfram eftir lok erindis eða fram undir kl. 23 þegar

staðurinn var yfirgefinn.

Alls mættu 19 félagar og 2 gestir í Skeljanes þetta

ágæta vetrarkvöld í vesturbænum í Reykjavík.

27. nóv. – Góður sunnudagur í Skeljanesi.

Jónas Bjarnason, TF3JB mætti á „sófasunnudag“ í

félags aðstöðu ÍRA í Skeljanesi 27. nóvember. Um ræðu -

þema var: „Nýjungar í HF stöðvum á markaði fyrir

radíóamatöra“. Til hliðsjónar var grein hans um HF

stöðvar á markaði sem birtist í 2. tbl. CQ TF í mars 2020.

Farið var yfir helstu breytingar sem orðið hafa í

framboði HF stöðva frá 2020 til dagsins í dag. Fram

kom m.a. að á markaði eru nú 52 mismunandi HF

stöðvar fyrir radíóamatöra frá 20 framleiðendum. 

Eftirfarandi stöðvar voru sérstaklega skoðaðar/

ræddar: Alinco DX-SR9E 100W 160-6M, Apache Labs

Anan 8000DLE MK II 500W 160-6M, Elecraft K4/

K4D 100W 160-6M, Expert MB1 Prime, 100W 160-

6M, FlexRadio 6600M 160-6M, Icom IC-7300 100W

160-6M, Yaesu FT-710 AESS 100W 160-6M og Yaesu

FT-891 100W 160-6M.

Fjallað var um efstu stöðvar á lista Sherwood sam -

kvæmt „Third-order dynamic range narrow spaced“ og

að lokum var rætt um vísbendingar um nýjar væntan -

legar HF stöðvar, núverandi gerðir sem verða uppfærðar 

og um nýja tækni sem búist er við að verði innleidd í

framleiðsluna á næstu misserum. 

Fjörugar umræður urðu að lokinni kynningu sem

stóðu yfir allt til kl. 13:45. Sérstakar þakkir til Bene -

dikts Sveinssonar, TF3T sem kynnti m.a. nýju Ele -

craft K4D stöðina sem hann og bróðir hans, Guð -

mund ur Sveinsson, TF3SG fengu til landsins í byrjun

nóvembermánaðar.

Þakkir til Jónasar Bjarnasonar, TF3JB fyrir áhuga -

verða yfirferð um HF stöðvar fyrir radíóamatöra á mark -

aði, núverandi stöðu og hvers er að vænta í búnaði þeirra 

á næstunni. Alls mættu 14 félagsmenn og 2 gestir þenn -

an frostmilda fyrsta sunnudag í aðventu 2022.

1. des. – Frá félagsfundi í ÍRA. 

Vetrardagskrá ÍRA hélt áfram 1. desember. Að þessu

sinni var komið að félagsfundi um “VHF og UHF

málefni” og var fundur settur stundvíslega kl. 20:30.

Eftirfarandi tillaga að dagskrá var lögð fram og sam -

þykkt samhljóða: (1) Fundarsetning, kjör fundarstjóra

og fundarritara og tillaga að dagskrá. (2) Flutningur

erindis um VHF og UHF málefni.  (3) Umræður um

stöðu VHF og UHF tíðnisviðanna. (4) Önnur mál. (5)

Fundarslit. Vilhjálmur Í. Sigurjónsson, TF3VS var kjör -

inn fundarstjóri og Georg Kulp, TF3GZ var kjörinn

fundarritari.

Kl. 20:35 hófst erindi kvöldsins sem var í höndum

Guðmundar Sigurðssonar, TF3GS og Jónasar

Bjarnasonar, TF3JB. Þeir félagar skiptust á að fjalla

um efnið á mismunandi glærum:

1. Heimildir okkar á 50 MHz til 250 GHz samkvæmt

reglugerð.

2. Helsta notkun hér á landi.

3. Búnaður félagsstöðvarinnar TF3IRA.

4. Framtíðarsýn.
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Sófasunnudagur á messutíma í Skeljanesi sunnudag 27. nóvem ber.

Sæmundur E. Þorsteinsson TF3UA, Sveinn Goði Sveinsson TF3ID, 

Mathías Haagvaag TF3MH, Benedikt Sveinsson TF3T, Erling

Guðnason TF3E, Hans Konrad Kristjánsson TF3FG, Óskar

Sverrisson TF3DC og Jónas Bjarnason TF3JB. Ljósmynd TF3KB. 

Oddur F. Helgason, Sigurður Harðarson TF3WS, Sæmundur E.

Þorsteinsson TF3UA, Óskar Sverrisson TF3DC og Jón G.

Guðmunds son TF3LM. Ljósmynd TF3KB

Guðmundur Sigurðsson TF3GS upplýsir fundarmenn um staf -

varpa og internetgáttir í metrabylgjusviðinu (VHF).



Skemmtileg innkoma var frá Benedikt Sveinssyni,

TF3T sem sagði okkur frá fyrsta EME sambandinu

frá Íslandi sem hann hafði í júlí 2010 á 50 MHz.

Fyrirspurnir voru afgreiddar jafn óðum og í lokin

var töluvert rætt um neyðarfjarskipti, sem var áhuga -

verð umræða. Menn voru einnig forvitnir um APRS,

sbr. kallmerkið TF3IRA-1Ø sem er frá APRS stöð

félagsins. Guðmundur (TF3GS) skýrði þau mál vel

og benti á að næsta fimmtudag (8. desember) verður

hann einmitt með sérstakt erindi um APRS í

félagsaðstöðunni. Engar umræður urðu undir liðnum

önnur mál og var ágætum félagsfundi slitið kl. 22:05.

Bestu þakkir til embættismanna fundarins fyrir góð

störf.

Sérstakir gestir félagsins voru þau Gerald W.

„Wayne“ Nixon, NØAD og XYL Heather M. Nixon,

NØADN frá borginni Centennial í Colorado. Alls

mættu 24 félagsmenn og 3 gestir í Skeljanes þetta ágæta

fimmtudagskvöld í mildu rigningarveðri í vestur bænum 

í Reykjavík.

8. des. – Fróðlegur fimmtudagur.

Guðmundur Sigurðsson, TF3GS mætti í Skeljanes 8.

desember með erindið: „APRS Automatic Packet Re port -

ing System“; sjálfvirkt skilaboða- og feril vöktunar kerfi.

Hann sagði okkur á lifandi hátt frá APRS sem var

fundið var upp og þróað af bandarískum radíóamatör,

Robert E. Bruninga, WB4APR sem smíðaði og

gangsetti fyrsta APRS kerfið fyrir 40 árum (1982)

með því að notast við Apple II heimilistölvu. APRS

náði þó fyrst útbreiðslu um áratug síðar (1992) þegar

GPS varð aðgengilegt (vegna kostnaðar). Frá þeim

tíma hefur APRS verið í stöðugri í þróun og er í dag

m.a. grundvöllur staðarákvörðunarkerfa í flugi og á

sjó um allan heim.

Guðmundur útskýrði vel þau þrenn hugtök sem

varða kerfið: (1) TNC (e. tracker) sem ýmist getur

verið innbyggt í fjarskiptastöð eða utanáliggjandi; (2) 
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Jónas Bjarnason TF3JB kynnti hluta af glærunum staðsettur úti í sal.

Benedikt Sveinsson TF3T sagði okkur frá fyrsta EME samband -

inu frá Íslandi árið 2010.

Sérstakir gestir félagsins fimmtudagskvöldið 1. desember: Heather 

M. Nixon, NØADN og Gerald W. „Wayne“ Nixon, NØAD í fjar -

skipta herbergi TF3IRA. Þau eru búsett í borginni Centennial í

Colorado

Töluvert hefur borist af radíódóti til félagsins að undanförnu. Jón

Svavarsson TF3JON fann m.a. þetta tæki sem sem honum leist vel á.

Aðrir á mynd: Georg Kulp TF3GZ og Mathías Hagvaag TF3MH.

Ljósmyndir: Jón Svavarsson TF3JON (nema neðsta sem er frá

TF3JB).

Guðmundur ræðir meginhugtök í APRS og vísaði m.a. á skýringar -

myndir á glærunni.



„Digipeater“; búnaður sem endurvarpar merkinu; og

(3) „Digipeater/I-gate“ sem endurvarpar merkinu og

sendir inn á netið. Hann kynnti einnig ýmsar áhuga -

verðar APRS heimasíður, m.a. https://aprs.fi

Hann skýrði vel hvernig kerfið virkar, þ.e. allar

stöðvar hlusta á tíðnina 144.800 MHz og síðan er

valkvætt hvort sent er 1, 2 eða 3 „hopp“. Til skýringar

er, að þrjú hopp eru einkum notuð til dæmis í

hálendis ferðum þegar langt er í næstu „I-gátt“. Í því

sam bandi tók hann dæmi og sýndi og útskýrði feril -

kort þegar TF3CE fór ferð inn á hálendið í sumar.

Kerfið er ekki  dýrt í uppsetningu og sú reynsla sem

íslenskir radíóamatörar hafa aflað sýnir, að koma má

upp samtengdu kerfi stafvarpa (e. digipeaters) sem veita 

vöktun á stór-Reykjavíkursvæðinu og um landið – allt

eftir fjölda stafvarpa og staðsetningu. Í dag eru níu

APRS stafvarpar og/eða internetgáttir virkar hér á landi,

m.a. í Reykjavík, á Búrfelli, Reynisfjalli, í Land eyjum, á 

Vaðlaheiði, Akureyri, í Grindavík og á Úlfljótsfjalli.

APRS búnaður var fyrst settur upp í fjarskipta -

herbergi TF3IRA í Skeljanesi árið 2011. En síðast -

liðin 4 ár (frá 2018) hefur TF3IRA-1Ø verið QRV frá

Skeljanesi.

Stafvarpar og/eða internetgáttir á VHF (144.800 MHz).

Auðkenni QTH Notkun Eigandi

TF1APA Búrfell stafvarpi TF1MT

TF1APB Reynisfjall stafvarpi APRS hópurinn

TF1MT-1 Landeyjar stafvarpi/internetgátt TF1MT

TF3IRA-1Ø Reykjavík stafvarpi/internetgátt ÍRA

TF3RPF Reykjavík stafvarpi TF3JA

TF5APA Vaðlaheiði stafvarpi APRS hópurinn

TF5SS Akureyri internetgátt APRS hópurinn

TF8APA Grindavík stafvarpi ÍRA

TF1SS-1 Úlfljótsfjall stafvarpi APRS hópurinn

Sérstakar þakkir til Guðmundar fyrir vel flutt, fróð -

legt og vandað erindi. Hann bauð upp á spurningar og

svaraði samhliða flutningi (og á eftir) sem kom vel út.

Umræður héldu áfram eftir lok erindisins þegar við -

staddir skoðuðu sýnishorn af APRS stöðvum og

búnaði sem hann hafði meðferðis.

Alls mættu 17 félagar og 2 gestir í Skeljanes þetta

ágæta vetrarkvöld í vesturbænum í Reykjavík.

11. des. – Góður sunnudagur í Skeljanesi.

Jónas Bjarnason, TF3JB mætti á „sófasunnudag“ í

félagsaðstöðu ÍRA í Skeljanesi 11. desember. Um -

ræðu þema var: „Reglugerðarumhverfi radíóamatöra

og WRC-23“. Þetta var fimmti og síðasti sófa sunnu -

dagur á vetraráætlun félagsins á þessu ári.

Vakin var athygli á að í ár (2022) voru liðin 75 ár frá

setningu fyrstu reglugerðarinnar um starfsemi radíó -

amatöra, þann 7. febrúar 1947. Farið var yfir fjölda

reglugerða sem komið hafa út síðan (9 talsins) og fjallað

um nokkrar breytingar sem átt hafa sér stað á þessum

tíma, m.a. þegar við fengum 80 m og 160 m böndin

(1964 og 1981), „WARC 79“ böndin (1987), útvíkkun

40 m bandsins (2004), 60 metra bandið (2017), auk þess

sem rætt var um sögu sérheimilda á 160 m, 6 m og 4 m

og uppfærslu þeirra fyrir árin 2023 og 2024.

Fjallað var um uppbyggingu og innihald íslensku

reglugerðarinnar (m.a. réttindi og skyldur leyfishafa). 
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Guðmundur kom að lokum inn á núverandi uppbyggingu APRS á

Íslandi og sagði frá framtíðarhugmyndum APRS hópsins.

Wilhelm Sigurðsson TF3AWS, Einar Kjartansson TF3EK,

Ingimund ur Björgvinsson TF4-ØØ5 (nýr félagsmaður okkar bú -

sett ur í Hnífsdal sem bíður eftir að komast á næsta námskeið til

amatörprófs) og Eiður Kristinn Magnússon TF1EM. Myndir:

TF3JB og TF3KB.

Sveinn Goði Sveinsson TF3ID, Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB, 

Valgeir Pétursson TF3VP, Jónas Bjarnason TF3JB, Ólafur Örn

Ólafsson TF1OL, Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A og Óskar

Sverrisson TF3DC.

https://aprs.fi


Einnig um reglugerðarumhverfið sjálft, sem byggir á

samþykktum ITU, Alþjóðasambands fjarskiptamála

(International Telecommunication Union), úrvinnslu

CEPT, Samtaka stjórnvalda í sviði pósts og fjarskipta

í Evrópu (Conference Européenne des Administra -

tions des Postes et des Telecommunications)  og loks

setningu heimilda (reglugerða) hjá aðildarþjóðum

ITU sem eru 172 talsins. 

Komið var inn á bandplön sem eru óbeinn hluti af

þessu umhverfi og þau kynnt, rætt um mikilvægi

þeirra og farið yfir bandplön fyrir 5 MHz, 7 MHz, 10

MHz og 14 MHz tíðnisviðin.

Farið var yfir skilgreiningar og forsendur m.t.t.

alþjóða reglugerðarinnar, m.a. skilgreiningu á radíó -

áhuga mannaþjónustunni og HAREC kröfunum sem

tóku gildi fyrir 20 árum (Harmonized Amateur Radio

Examination Certificate). Farið var yfir helstu sam -

þykktir á tíðniákvörðunarráðstefnum ITU, WRC

(World Radio Conference) árin 2007-2019 sem varða

hagmuni amatöra.

Loks var sérstaklega farið yfir og skoðuð staðan

hvað varðar undirbúning WRC-23 (sem fram fer

20.11.-15.12.2023) hvað varðar 1240-1300 MHz

band ið og skoðuð nýjasta vinnutillaga IARU frá því í

nóvember 2022. Einnig var fjallað um vinnu sem

samhliða fer fram innan vinnuhóps í CEPT til undir -

búnings EEC skýrslu. Að lokum var bent á vefslóðir

fyrir þá sem hafa áhuga á að fylgjast með undirbún-

ingi ráðstefnunnar 2023. [Slóð: https://tinyurl.com/ira11des]

Viðburðurinn hófst kl. 11:00 stundvíslega. Dreift

var 16 bls. dreifibréfi sem haft var til hlið sjónar við

flutning. Spurningum var svarað samfara flutningi

sem lauk skömmu fyrir klukkan 12 á hádegi.

Umræður stóðu síðan yfir til kl. 13:30 og var staður -

inn yfirgefinn um kl. 14. Alls mættu 15 félagsmenn

og 2 gestir þennan frostkalda sunnudag í vestur bæn -

um í Reykjavík. Þakkir til Kristjáns Benediktssonar,

TF3KB fyrir ljósmyndir.

12. des. – Vísbending um virkni.

Teknar voru saman upplýsingar um TF kallmerki sem

fengu skráningu á þyrpingu (e. cluster) vikuna 3.-9.

desember 2022.

Alls fengu 17 TF kallmerki skráningu. Flestir voru

QRV á stafrænum mótunum (FT8, FT4 og F1D), en

einnig á morsi (CW), tali (SSB) og F1D (WSPR).

Bönd: 10, 12, 15, 17, 20, 40, 60, 80, 160 metrar og

QO-100 (2.4 GHz „uplink“).

Kallmerki fær skráningu þegar leyfishafi [eða hlust -

ari] hefur haft samband við [eða heyrt í] TF kallmerki.

Upplýsingarnar eru fengnar á http://www.dxsummit.fi/#/ Sam -

bærilegar síður eru í boði á netinu til samanburðar.

Fyrst er skráð kallmerki, þá tegund(ir) útgeislunar

og band/bönd sem kallmerki fær skráningu á. Til

skoðunar er að taka reglulega saman upplýsingar af

þessu tagi.

TF1A FT8 á 12m og SSB á 80m
TF1EIN FT8 á 10m og 60m
TF1EM FT8 á 12m, 40m og 60m
TF2MSN SSB á 160m og FT8 á 15m og 40m
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Mathías Hagvaag TF3MH, Hans Konrad Kristjánsson TF3FG,

Guðmundur Hjálmtýsson TF3IG og Vilhjálmur Í. Sigurjónsson

TF3VS.

Góður gestur kom í heimsókn. Oddur F. Helgason fram kvæmda -

stjóri Ættfræðiþjónustunnar ORG sf. Hann sagðist “…ekkert ætla 

að trufla, hann ætlaði bara að sjá framan í strákana og fá sér

kaffisopa!”. Frá vinstri: Jónas Bjarnason TF3JB, Oddur F.

Helga son, Ólafur Örn Ólafsson TF1OL, Ari Þórólfur Jóhannes -

son TF1A og Óskar Sverrisson TF3DC.

TF3XO var QRV vikuna 3.-9. desember. Myndin er af glæsilegri

fjarskiptaaðstöðu Jakobs í Reykjavík. Mynd: Jakob Geir Kol -

beins son TF3XO.

https://tinyurl.com/ira11des
http://www.dxsummit.fi/#/


TF3DC CW á 12m og 17m
TF3HZ F1D (WSPR) á 40m
TF3JB SSB á 10m og 160m og FT4 á 20m
TF3SG CW á 40m
TF3VE FT8 á 10m og 20m
TF3VG FT8 á 17m
TF3VP SSB á 160m og QO-100
TF3WO SSB á 160m
TF3XO SSB á 17m
TF/NØAD SSB á 20m
TF4AH F1D (WSPR) á 40m
TF4M F1D (WSPR) á 40m
TF5B FT8 á 10m og 17m

16. des. – ARRL 10 metra keppnin 2022.

Innsetning var gerð á

heima síðu og FB síður

með upplýsingum um

keppn ina 8. desember og

síðan á ný 16. desember

með upplýsingum um

þátt töku frá TF:

ARRL 10 metra keppnin 2022 fór fram helgina 10.-11.

desember. A.m.k. fjögur TF kallmerki voru meðal

þátttakenda: TF1AM, TF2LL, TF3DC og TF3SG. Alls

voru keppnisgögn fyrir 5648 kallmerki kominn inn 16.

desember.

15. des. – Jólakaffi ÍRA 2022.

Jólakaffi ÍRA 2022 var haldið í félagsaðstöðunni í

Skeljanesi fimmtudaginn 15. desember. Kvöldið

heppn aðist með ágætum. Mikil ánægja – allir hressir

og umræður á báðum hæðum. Skemmtilegur endir á

metnaðarfullri vetrardagskrá félagsins sem hófst 6.

október s.l. Við notuðum öll fimmtudagskvöld á tíma -

bilinu og að auki – einn miðvikudag, laugardag og

fimm sunnudaga.

Þessi vinsæli viðburður var síðast haldinn árið 2019 

þar sem fella þurfti jólakaffið niður árin 2020 og 2021 

vegna Covid-19 faraldursins. 

Alls mættu 33 félagsmenn og 1 gestur í Skeljanes

þetta veðurstillta og fagra vetrarkvöld í vesturbænum

í Reykjavík.

Sjá sérstaka umfjöllun um viðburðinn ásamt ljós -

myndum annars staðar í blaðinu.

20. des. – Viðtækið í Perlunni virkt á ný.

VHF/UHF viðtæki Karls Georgs Karlssonar, TF3CZ í 

Perlunni varð virkt á ný 20. desember.

Hlusta má á tækið yfir netið. Um er að ræða Airspy

R2 SDR viðtæki fyrir 24-1800 MHz (á VHF og

UHF). Loftnet er Diamond D-190 sem er fyrir þetta

tíðnisvið. QTH er Perlan í Öskjuhlíð í Reykjavík.

Vefslóð á viðtækið: http://perlan.utvarp.com

Þakkir til Karls Georgs, TF3CZ fyrir verðmætt

fram lag. Viðtækið er mikilvægt fyrir radíóamatöra

sem gera tilraunir í þessum tíðnisviðum, auk hlustara

og allra sem hafa áhuga á útbreiðslu radíóbylgna.

22. des. - YOTA keppnirnar 2022/23.

Innsetning var gerð á heimasíðu

ÍRA og FB síður:

„Yongsters On The Air“ verkefnið

í IARU Svæði 1 gengst fyrir

þremur YOTA keppnum á ári á HF.

Markmiðið stuðla að virkni

ungra leyfishafa um allan heim. Allir leyfishafar eru

velkomnir að taka þátt burtséð frá aldri. Þrír keppnis -

dagar eru á ári og er hver keppni 12 klst.

Þriðji og síðasti hluti keppninnar á þessu ári (2022) 

fer fram 30. desember n.k. kl. 12:00-23:00.

1. hluti 2023 fer fram 22. apríl kl. 08:00-19:59.

2. hluti 2023 fer fram 22. júlí kl. 10:00-21:59.

3. hluti 2023 fer fram 20. desember kl. 12:00-23:00.
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Veisluborðið í Skeljanesi 15. desember 2022. Ljósmynd: TF3FG.

Hvíta örin bendir á

loftnet viðtækisins.

Ljósmynd: Karl Georg

Karlsson TF3CZ.

Elín

Sigurðardóttir

TF2EQ og Árni

Freyr Rúnarsson

TF8RN í

fjarskiptaherbergi

TF3IRA.

Ljósmynd: TF3JB.

http://perlan.utvarp.com


Keppnin fer fram á tali og morsi á 80, 40, 20, 15 og 10

metrum. Skilaboð: RS(T) + aldur leyfishafa.

YOTA verkefnið „Youngsters on the air“ er

sameiginlegt verkefni landsfélaga radíóamatöra innan

IARU. Verkefnið hófst árið 2018 og hefur ÍRA hefur

tekið þátt frá upphafi. Elín Sigurðardóttir, TF2EQ er

ungmennafulltrúi ÍRA og YOTA verkefnisstjóri og Árni

Freyr Rúnarsson, TF8RN, aðstoðarverkefnisstjóri

YOTA.

Með ósk um gott gengi!

Stjórn ÍRA.

https://www.ham-yota.com/contest/#rules

https://www.iaru-r1.org/2022/jota-joti-2022-jamborees-on-the-air-

jamborees-on-the-internet/

https://www.iaru-r1.org/2022/jota-joti-2022-jamborees-on-the-air-

jamborees-on-the-internet/

23. des. - Jón Þ. Jónsson, TF3JA er látinn.

Jón Þóroddur Jónsson, TF3JA hefur

haft sitt síðasta QSO; merki hans er

hljóðnað.

Fréttir bárust af láti hans föstu dag -

inn 23. desember.

Hann var á 78. aldursári og hand -

hafi leyfisbréfs radíóamatöra nr. 46.

Um leið og við minnumst Jóns með þökkum og

virðingu færum við fjölskyldu hans innilegustu sam -

úðar kveðjur.

Fyrir hönd stjórnar ÍRA,

Jónas Bjarnason, TF3JB

formaður

28. des. – Fyrsti fundur í nýrri ritnefnd CQ TF.

Fyrsti fundur nýrrar ritnefndar var haldinn 28. desem -

ber. Eftir að nýr ritstjóri hafði verið boðinn velkominn 

var tekið til við umræður um næsta tölublað, 1. tbl.

2023. Rætt var um að taka upp nýja fasta dálka, stuttar 

umfjallanir sem fengju eina blaðsíðu. Einnig var farið 

yfir efni í næsta blað, m.a. efni sem til er á lager og

tekin ákvörðun um ljósmynd á forsíðu.

Þess má geta, að Sæmundur hefur áður komið að

ritstjórn CQ TF jafnframt því að hafa skrifað greinar í

blaðið. Hann var starfandi ritstjóri 4. tbl. 2012 og 1.

tbl. 2013 í fjarveru þáverandi ritstjóra blaðsins,

Kristins Andersen, TF3KX.

29. des. – Jón Bergsson TF8JX er látinn.

Jón Guðmundur Bergsson, TF8JX

(áður TF3JX) hefur haft sitt síðasta

QSO; merki hans er hljóðnað.

Samkvæmt dánartilkynningu sem

birt ist í Morgunblaðinu 29. desem ber

lést hann á Hrafnistu heimilinu

Hlévangi í Reykjanesbæ á

aðfangadag 24. desember.

Jón var á 89. aldursári og handhafi leyfisbréfs

radíó amatöra nr. 116.

Um leið og við minnumst Jóns með þökkum og

virðingu færum við fjölskyldu hans innilegustu

samúðar kveðjur.

Fyrir hönd stjórnar ÍRA,

Jónas Bjarnason, TF3JB

formaður

2. jan. - TF5B með yfir 22.500 QSO 2022.

Brynjólfur Jónsson, TF5B hafði alls 

22.558 QSO á árinu 2022. Samböndin 

voru höfð á FT8 samskiptareglum

undir MFSK mótun. Hann hafði alls

146 DXCC einingar (135 staðfestar)

og 37 CQ svæði (vantaði aðeins svæði 

31, 34 og 36).

Þetta eru eilítið færri sambönd en árið á undan

(2021) þegar hann hafði 25.237 QSO – en hann rauf

30 þúsund sambanda múrinn árið 2020, þegar hann

hafði alls 30.103 sambönd. Síðustu fjögur ár leggja

sig á 104.333 sambönd og síðust tíu ár samtals

167.709 sambönd.

Þess má geta að TF5B er með staðfestar alls 296

DXCC einingar og er handhafi alls 11 DXCC viður -

kenninga. 

Glæsilegur, glæsilegur árangur...hamingjuóskir

Billi!

Stjórn ÍRA.
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Fyrsti fundur nýrrar ritnefndar; Sæmundur E. Þorsteinsson,

TF3UA, Vilhjálmur Í. Sigurjónsson, TF3VS og Jónas Bjarnason,

TF3JB. Ljósmynd: María Jóhannsdóttir.

Myndin sýnir glæsilega fjarskiptaaðstöðu Brynjólfs Jónssonar

TF5B á Akureyri. Ljósmynd: TF5B.

https://www.ham-yota.com/contest/
https://www.iaru-r1.org/2022/jota-joti-2022-jamborees-on-the-air-jamborees-on-the-internet/
https://www.iaru-r1.org/2022/jota-joti-2022-jamborees-on-the-air-jamborees-on-the-internet/
https://www.iaru-r1.org/2022/jota-joti-2022-jamborees-on-the-air-jamborees-on-the-internet/
https://www.iaru-r1.org/2022/jota-joti-2022-jamborees-on-the-air-jamborees-on-the-internet/


Viðurkenningar radíóamatöra bera vott um árangur

og leikni í fjarskiptum. Þær eru hvati til að ná árangri

og fyrir marga er meira spennandi þegar áskorun er

erfið. Og þegar árangri er náð, fylgir því ánægja að

geta borið sig saman við aðra sem eru svipað þenkj -

andi. Í þessari umfjöllun eru kynntar WPX viður -

kenningarnar frá CQ tímaritinu. 

WPX er skammstöfun sem stendur fyrir „Worked

Prefixes Award“. WPX viðurkenningar eru gefnar út

til þeirra sem hafa staðfest sambönd við tiltekinn lág -

marks fjölda mismunandi forskeyta kallmerkja radíó -

amatöra. Í boði eru fjögur viðurkenningarskjöl fyrir

SSB, CW, DIGITAL (RTTY/PSK) og MIXED (CW, SSB/Phone/

Digital).

WPX viðurkenningarskjöl í boði hjá CQ tímaritinu.

Worked All Prefixes MIXED (CW, SSB/Phone/Digital)

Worked All Prefixes CW

Worked All Prefixes SSB

Worked All Prefixes DIGITAL (RTTY/PSK)

1. Umsóknir. 

A. Rafrænar umsóknir. Hvatt er til að senda umsóknir

yfir netið. Vefslóð: 

https://cq-amateur-radio.com/cq_awards/cq_wpx_awards/

042908_cq_wpx_award_app.pdf

Skráðir notendur Logbook Of The World (LoTW)

geta sótt um beint af WPX viðmóti á heimasíðu

LoTW.1 Sama gildir um skráða notendur eQSL.CC

sem geta sótt um beint með því að nota CQ AWARD

hluta eQSL.CC heimasíðunnar.2 Skráðir notendur

annarra veffanga fyrir rafrænar upplýsingar sendi

fyrir spurnir á viðurkenningastjóra WPX. 

Staðfestingar á pappír (QSL kort) þarf að skrá á

sérstakt eyðublað (CQ 1051) og láta fylgja með um -

sókn. Handskrifaðar umsóknir eru teknar gildar, en

þurfa að vera greinilegar. Nota má einnig útprent anir

úr tölvu, en leturstærð þarf að vera a.m.k. 10 til að hún 

henti til útfyllingar á eyðublaði CQ 1051.

B. Öll kallmerki þurfa að vera innfærð í stafrófsröð.

Aðeins þarf að skrá kallmerkin sjálf (en ekki aðrar 

QSO upplýsingar).

C. Öll sambönd þurfa að hafa verið höfð frá sama

landi.

D. Allar færslur/innsláttur þarf að vera greinilegur/

læsilegur.

E. Viðurkenningar eru gefnar út fyrir sambönd á HF

(160-10) og 6 metrum samkvæmt tegund útgeisl -

unar (mótun) og fjölda forskeyta (sbr. töflu).

Sam bönd þar sem tegund útgeislunar er ekki sú

sama (e. cross-mode) gilda ekki þegar um er að

ræða viðurkenningar fyrir tiltekna tegund útgeisl -

unar. Senda þarf aðskilda umsókn fyrir hverja

tegund útgeislunar.
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CQ WPX viðurkenningarnar

Jónas Bjarnason, TF3JB

1 WPX leiðbeiningar frá CQ tímaritinu fyrir skráða notendur Logbook Of The World (LoTW): 
https://cq-amateur-radio.com/cq_awards/cq_wpx_awards/2012_10_cq_wpx_awards_and_lotw.pdf

WPX leiðbeiningar frá ARRL (LoTW) fyrir skráða notendur Logbook Of The World (LoTW):
https://lotw.arrl.org/lotw-help/wpx-award-credit/

2 Skráðir notendur eQSL.CC fara á “My Awards” á heimasíðunni. Þar er smellt á “CQ Awards section”. Síðan á “My Credits” og þá birtir 
forritið lista með staðfestum forskeytum á skjánum. Athugið, að heimasíða eQSL tekur ekki saman upplýsingar um fjölda
meginlanda. Næst er farið neðst á síðuna og smellt á “SUBMIT TO CQ”. Þá verður til listi sem viðurkenningastjóri WPX fær
tilkynningu um og getur sótt á heimasíðu eQSL. Í framhaldi þarf að senda tölvupóst til viðurkenningastjóra með skilaboðum um,
hvaða viðurkenningu (eða uppfærslu/uppfærslur) er sótt um á grundvelli staðfestra forskeyta [á eQSL á listanum]. Þegar sendur er
tölvupóstur til viðurkenningastjóra WPX þarf að fylla út fyrstu blaðsíðuna á Excel umsóknareyðublaðinu (og láta fylgja með).
Vefslóð á Excel eyðublað: https://cq-amateur-radio.com/cq_awards/cq_wpx_awards/cq_wpx_awrd_app_office_2003.xls

https://cq-amateur-radio.com/cq_awards/cq_wpx_awards/042908_cq_wpx_award_app.pdf
https://cq-amateur-radio.com/cq_awards/cq_wpx_awards/042908_cq_wpx_award_app.pdf
https://cq-amateur-radio.com/cq_awards/cq_wpx_awards/2012_10_cq_wpx_awards_and_lotw.pdf
https://lotw.arrl.org/lotw-help/wpx-award-credit/
https://cq-amateur-radio.com/cq_awards/cq_wpx_awards/cq_wpx_awrd_app_office_2003.xls


WPX viðurkenningarskjölin og lágmarkskröfur um fjölda forskeyta.

WPX MIXED (CW, SSB/Phone/Digital) 400 staðfest WPX

WPX CW 300        -           -

WPX SSB 300        -           -

WPX DIGITAL (RTTY/PSK) 300        -           -

F. Ekki er þörf á að senda QSL kort með umsókn, en þau 

þurfa að vera í eigu umsækjanda. Viður kenn inga -

stjóri WPX og Viðurkenninga nefnd CQ tíma rits ins

áskilja sér rétt að óska eftir inn sendingu tiltekinna

korta. Þá má leita til trúnaðarmanns CQ tímaritsins

hér á landi (Jónasar Bjarnasonar, TF3JB).

G. Umsóknargjald er $6.00 fyrir hverja viður kenn -

ingu. Áskrifendur CQ tímaritsins þurfa að láta

fylgja með umsókn sönnun áskriftar, ef óskað er.

Umsóknargjald er $12.00 fyrir aðra. 

H. Allar umsóknir um viðurkenningar og uppfærslur

skal senda á viðurkenningastjóra WPX.

2. Uppfærslur.

A. Uppfærslumiðar (e. Prefix

endorsements) eru gefnir út

fyrir hver 50 viðskeyti til

við bót ar grunn um sókn. Sér -

hver umsókn um uppfærslu -

miða er að lágmarki fyrir 50

forskeyti.

B. Uppfærslumiðar [fyrir hvert

viður kenn ingar skjal] eru í

boði fyrir fjölda for skeyta á

tíðniböndum, sam kvæmt

töflu.

*Krafa um upphaflegan fjölda forskeyta á 60 metrum (175) kann

að verða aukin í framtíðinni, þó ekki meir en í 250 forskeyti,

þegar og ef tiltekinn lágmarksfjöldi stjórnvalda [í löndum

heimsins] heimilar radíóamatörum aðgang að tíðnisviðinu.

C.   Uppfærslumiðar fyrir

megin lönd (e. Continent

endorse ments) eru í boði

fyrir eftir farandi fjölda

for skeyta eftir megin lönd -

um, sbr. meðfylgj andi

töflu.

D. Uppfærslumiðar fyrir fjaraðgang eru í boði fyrir

sambönd eftir 1. janúar 2015. (Skýring: Leyfis -

hafi er ekki [í eigin persónu] staddur þar sem allur

búnaður stöðvar er staðsettur, þ.e. sendir, viðtæki

og loftnet). Þegar sótt er um viður kenningarskjal

vegna sambanda sem höfð eru frá einu QTH eða

fleirum, skal sótt um uppfærslu miða fyrir fjar -

aðgang.

E. Notendur Logbook Of The

World (LoTW) geta sótt um

uppfærslumiða beint af WPX

viðmótinu á heimasíðu LoTW.

Sama gildir um skráða not -

endur eQSL.CC sem geta sótt

um uppfærslu miða með því

að nota CQ AWARD hluta

eQSL.CC heimasíðunnar. Notendur annarra vef -

fanga geta útbúið lista sam kvæmt tölvuútskrift eða

fyllt út eyðublað CQ 1051 og sent til Viður -

kenninga stjóra WPX. Sjá nánari skýringar að

fram an (undir 1. kafla).

F. Þegar sótt er um uppfærslu forskeyta skal aðeins

skrá staðfest viðbótarkallmerki frá því síðast var

sótt um uppfærslumiða. 

3. Forskeyti.

A. Forskeyti kallmerkja eru skilgreind sem

samsetning bókstafa og tölustafa sem mynda fyrri 

hluta kallmerkis og nefnist forskeyti (e. prefix).

Dæmi:  K6, N6, WD4, HG1, HG19, TF3, WB2,

KC2, OE2, U3, ZS6 o.s.frv. Sérhvert frávik í

samsetningu tölustafa, bókstafa myndar nýtt

forskeyti.

B. Forskeyti telst gilt, ef kallmerki er gefið út af

stjórnvaldi í landi sem stöð var staðsett og haft var 

samband við eftir 15. nóvember 1945. 

C. Þegar um er að ræða tímabundið aðsetur í öðru

landi eða kallsvæði, gildir forskeyti sem skeytt er

fyrir framan [eða viðskeyti] kallmerkis. Dæmi:

WN5N/7 gildir sem WN7, J6/WN5N gildir sem

J6, KH6/W5N gildir sem KH6 o.s.frv.

Viðbótarforskeyti sem skeytt er fyrir framan

kallmerki án tölustafs gildir sem tölustafurinn núll

(Ø). Dæmi: LX/WN5N gildir sem forskeytið LXØ.

Viðbótarforskeytið þarf að vera forskeyti sem er

heimil að sem hluti af forskeyti þess lands/

landssvæðis, þar sem stöð er staðsett. 

Kallmerki með viðskeytin /MM „Maritime Mobile“, 

/A, /E, /J, /P eða bókstafi sem auðkenna stöðu eða

tegund leyfis, s.s. lærlingar hjá leyfishafa (á Íslandi /

Q eða /Q1) eða önnur óopinber viðskeyti, gilda ekki. 
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Band Fjöldi

1.8 MHz 50

3.5 MHz 175

5 MHz 175*

7 MHz 250

10 MHz 250

14 MHz 300

18 MHz 300

21 MHz 300

24 MHz 300

28 MHz 300

50 MHz 250

Norður-Ameríka 160

Suður-Ameríka 95

Evrópa 160

Afríka 90

Asía 75

Eyjaálfa 60



D. Öll kallmerki sem eru án tölustafa gilda sem núll

(Ø) á eftir tveimur fyrstu bókstöfum. Dæmi:

XEFTJW gildir sem XEØ, RAEM gildir sem

RAØ, AIR gildir sem AIØ o.s.frv.

4. Heiðurslisti WPX.

Skráning á heiðurslista WPX er til vitnis um framúr -

skarandi árangur viðkomandi leyfishafa í söfn un

staðfestra núgildandi (e. current) forskeyta. Það

viðhorf kemur fram í þessum kröfum, að leyfis hafar

skuli hafa sem jafnasta möguleika til skráningar árang -

urs. Þess vegna er miðað við núgildandi forskeyti. 

Almennar reglur WPX viðurkenninga gilda um

heiðurslistann nema, að lágmarki þarf 600 forskeyti

til að öðlast skráningu á heiðurslistann. Sérstakar

viðurkenningar eru ekki gefnar út vegna þessa, en

kallmerki á listanum eru birt í CQ tímaritinu í

hverjum mánuði.

A. Aðeins núgildandi (e. current) forskeyti eru gild til 

skráningar. Forskeyti eru afskráð af heiðurslista

WPX tíu árum eftir að þau falla úr gildi hjá

stjórnvöldum viðkomandi lands/landsvæðis, eða

hjá ITU.

B. Leyfishafar sem hafa hug á að fá skráningu á

heiðurslista WPX sendi lista með núgildandi

forskeytum til viðurkenningastjóra (Ath. að

nauðsynlegt er að skrá full kallmerki). Slíka

umsókn skal senda sérstaklega en ekki með

öðrum gögnum, s.s. þegar sótt er um WPX

viðurkenningar.

Hvatt er til að senda umsóknir rafrænt. Senda má

einfalda ASCII skrá eða Excel skrá. Eingöngu þarf að

skrá kallmerki. Leita má nánari upplýsinga hjá

viðurkenningastjóra WPX. Nota má t.d. eyðublað CQ 

1051 eða lista sem prentaður er út úr tölvu.

Handskrifaðar umsóknir þurfa að vera vel læsilegar.

Koma þarf fram, að sótt sé um skráningu á

heiðurslista og um tegund útgeislunar (mótun). Senda 

þarf sér umsókn fyrir hverja tegund útgeislunar. 

Æviskráningargjald (e. Lifetime Honor Roll fee) er

$10 fyrir hverja tegund útgeislunar. Hægt er að panta

tölvuútprentun af stöðu (e. Honor Roll file) fyrir

tiltekið kallmerki á heiðurslista frá

viðurkenningastjóra.  Þá þarf að senda áritað umslag

og fé sem dugar fyrir póstburðargjaldi til Íslands. 

C. Uppfærslur á stöðu á heiðurslista eru gerðar þegar

bæst hafa við a.m.k. 25 staðfest forskeyti.

Uppfærslugjald er $1.00.

5. WPX Award of Excellence.

WPX Award of

Exellence er æðsta

viður kenningin sem

er í boði í WPX

viður kenningapakka

CQ tímaritsins.

Kröf urn ar eru eftir -

farandi: 1000 for -

skeyti MIXED og 600

for skeyti SSB og

600 for skeyti CW;

og að auki – allar sex

megin landa upp -

færsl ur og öll fimm HF bönd (80-10 metrar). Sérstakir 

uppfærsluborðar (e. endorsement bars) eru fáanlegir

fyrir DIGITAL, 160, 60, 30, 17, 12 og 6 metra böndin. 

Kröfurnar fyrir WPX Award of Excellence eru listað -

ar upp í meðfylgjandi töflu.

PREFIXES MIN. REQ.

Prefixes in Mixed mode 1000

Prefixes in SSB 600

Prefixes in CW 600

6 continental endorsements

Prefixes North America 160

Prefixes South America 95

Prefixes Europe 160

Prefixes Africa 90

Prefixes Asia 75

Prefixes Oceania 60
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5 non-WARC band endorsements (80-10 meters)

Prefixes 3.5 MHz 175

Prefixes 7 MHz 250

Prefixes 14 MHz 300

Prefixes 21 MHz 300

Prefixes 28 MHz 300

Special endorsement bars for Digital, 160, 60, 30, 17, 12 and 6 m

Prefixes Diqital 600

Prefixes 160 meters 50

Prefixes 60 meters 175

Prefixes 30 meters 250

Prefixes 17 meters 300

Prefixes 12 meters 300

Prefixes 6 meters 250

6. Gjaldskrá.

Gjaldskrá fyrir WPX viðurkenningarnar er birt á

heimasíðu CQ tímaritsins á netinu.3 Til glöggvunar

hefur verið gerð samantekt í töflu hér að neðan.

WPX viðurkenningargripurinn er vandaður viðar -

platti með ágröfnu letri á gullinn bakgrunn. Myndin

hér að framan er fengin að láni frá K4HB.

Afgreiðslutími WPX viðurkenninganna í lok árs

2022 er 4-5 mánuðir þegar pantað er útprentað

skrautskrifað viðurkenningarskjal, en nokkru styttri

þegar fengin er stafræn PDF skrá til útprentunar í

tölvupósti.4

7. Að lokum.

Með auknum vinsældum rafrænna staðfestinga

(LoTW, eQSL o.fl.) er auðveldara að sækja um WPX

viðurkenningarnar en áður, þar sem gagnagrunnarnir

lista upp og flokka forskeytin. Í þeim tilvikum þegar

fjöldi rafrænna staðfestinga nægir ekki – en menn

eiga staðfestingar sem upp á vantar á pappír – má lista

þær upp og fá staðfestar hjá trúnaðarmanni CQ. Þá

getur umsóknarferlið farið fram rafrænt.

Ástæða er til að vekja athygli á WPX keppnum CQ

tímaritsins. Þær eru ákjósanlegur vettvangur til að

hafa sambönd við ný/sjaldgæf forskeyti þegar safnað

er forskeytum til að geta sótt um WPX

viðurkenningar. WPX RTTY keppnin er 2. helgi í

febrúar, SSB WPX keppnin er 3. helgi í maí og CW

WPX keppnin er 3. helgi í maí ár hvert. 

Viðurkenningastjóri WPX er Steve Bolia, N8BJQ,

PO Box 355, New Carlisle OH 45344, USA.

Tölvupóstfang: n8bjq@cq-amateur-radio.com

Áhugasamir um WPX viðurkenningarnar geta

snúið sér til undirritaðs, sem er trúnaðarmaður CQ

tímaritsins hér á landi og getur t.d. skrifað upp á QSL

kort á pappír svo ekki þarf að senda þau til

Bandaríkjanna. 

Með ósk um gott gengi!

73 de TF3JB.
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WPX MIXED (CW, SSB/Phone/Digital) Stafrænt PDF skjal sent í tölvupósti $12.00 $6.00*

WPX CW Stafrænt PDF skjal sent í tölvupósti $12.00 $6.00*

WPX SSB Stafrænt PDF skjal sent í tölvupósti $12.00 $6.00*

WPX DIGITAL (RTTY/PSK) Stafrænt PDF skjal sent í tölvupósti $12.00 $6.00*

Útprentað, skrautritað viðurkenningarskjal Hvert skjal, póstkostnaður innifalinn $19.00

Útprentuð, skrautrituð skjöl (skjöl 2-4) Hvert skjal, póstkostnaður innifalinn $5.00

Uppfærslumiðar fyrir tíðnisvið (bönd) Hver uppfærslumiði $1.00

Uppfærslumiðar fyrir meginlönd Hver uppfærslumiði $1.00

Heiðurslisti WPX Gjald fyrir uppsetningu á nýju kallmerki $10.00

               - Æviskráningargjald,  hver tegund útgeislunar $10.00

               - Tölvuútskrift af fyrstu innsetningu forskeyta $6.00

               - Hver uppfærsla á heiðurslista $1.00

               - Gjald fyrir innsetningu, hver 25 ný forskeyti $1.00

WPX AWARD OF EXCELLENCE Umsóknargjald $10.00

               - Vandaður viðarplatti með ágrafinni gullplötu $70.00

               - Uppfærsluborðar (hver) $6.50

Gjaldskrá fyrir WPX viðurkenningar CQ tímaritsins.

*) Verð fyrir áskrif endur CQ tímaritsins.

3 Vefslóð: https://cq-amateur-radio.com/cq_awards/cq_wpx_awards/cq-wpx-award-rules-022017.pdf

4 WPX viðurkenningarskjal má prenta úr PDF skrá á vandaðan pappír með góðum litprentara og hentar skjalið þá vel til innrömmunar.

mailto:n8bjq@cq-amateur-radio.com
https://cq-amateur-radio.com/cq_awards/cq_wpx_awards/cq-wpx-award-rules-022017.pdf


Eins og lesendur eflaust vita hef ég verið með 25 metra

háan stálgrindarturn. Til þess að sinna loftnet um í þeim 

turni hef ég þurft að kalla til kranabíl, ýmist úr Borgar -

nesi eða Reykjavík, sem er mjög kostnaðar samt.

Þess vegna hef ég um nokkra hríð velt því fyrir mér

að smíða eða flytja inn teleskóp turn sem hægt væri að 

lækka og fella síðan niður til þess að vinna við loft -

netin og ekki síst að geta lækkað til þess að verja

loftnetin í verstu veðrum.

Þegar TF3ML ákvað að draga saman seglin og selja

NATO turnvagninn sem hann flutti inn fyrir nokkrum

árum falaðist ég eftir honum og eigendaskipti fóru

fram. Vagninn er smíðaður í Þýskalandi fyrir heri

NATO í Evrópu, útbúinn með teleskóp turngrind úr

áli, með rafmagns spili, dísel rafstöð og rafgeymum

sem gerir vagninn sjálfbæran. Turninn er 25 metra

langur. Þegar turninn er reistur eru settir út stuðnings -

fætur sem síðan eru stagaðir inn í vagninn. Nokkrir

tugir vagna af þessari gerð voru smíðaðir en vegna

breyttra fjarskiptahátta hafa þeir verið teknir úr notk -

un og seldir og hef ég rekist á nokkra amatöra með

svona vagna í notkun.

Upphaflega ætlaði ég að taka turngrindina af vagn -

in um og setja á sökkulinn þar sem stálturninn hefur

verið en hætti við það og ákvað að festa vagninn niður 

úti á túni. Með því að hafa turninn á vagninum þarf ég

ekki að sækja um nein leyfi frá byggingarfulltrúa

vegna þess að þetta er færanlegt mannvirki. Nú hef ég

tekið stálgrindarturninn niður en mun lækka hann

svolítið og setja hann síðan upp næsta sumar.

Eftir því sem ég kemst næst er NATO turninn gerð -

ur til þess að halda uppi 300 kg loftnetum, reyndar

heyrði ég frá Þjóðverja að það væru 200 kg og síðan

NATO öryggisstuðull og þá færi talan upp í 300 kg en

þessir turnar voru víst mest notaðir til þess að halda

uppi parabólu loftnetum. Það var því nokkuð ljóst að

ég yrði að reyna að hafa rótorhús og loftnet innan

þessara marka. Loftnetið sjálft sem ég  nota er Opti -

Beam OB 17-4. Fjögur bönd 40, 20, 15 og 10 m og er

100 kg þungt. 

Rótorinn er Prosistel PST 71D og er hann 30 kg að

þyngd. 

Þar sem loftnetið er 12 metra langt kom strax upp sú 

hugmynd að nauðsynlegt væri að geta hallað loft -

netinu, það er að segja þegar turninum væri slakað í

lárétta stöðu væri hægt að leggja loftnetið einnig í

lárétta stöðu. Hugsað út frá því að sinna loftnetinu ef á 

þyrfti að halda, en jú það má alltaf reikna með því og

þá sérstaklega fæðilínu þar sem ekki er möguleiki á að 

hafa hana innan í drifskaftinu eins og var í gamla

turninum. Eftir nokkra spekúlasjón varð úr að smíða

rótorhús með topplegu, sem allra léttast og sterkast.

Málin fóru reyndar að vandast þegar kom að því að

útbúa loftnetsfestinguna sjálfa eða það sem hefur ver -

ið kallað “boom to mast“. Algengasta útfærslan er að

festa loftnetið utan á rörið sem kemur upp úr topp -

legunni og staga síðan loftnetsbómuna úr því sama

röri. Að ætla sér að halla eða tilta þeirri útfærslu er

ekki auðvelt nema með sterkri löm eða búnaði sem

aftur þýðir talsverða þyngd. Einhver í USA smíðaði

tilt búnað fyrir SteppIr loftnet en slík útfærsla hentar

ekki í þessu tilfelli. Eins og fyrr er fram komið ætlaði

ég að útfæra þetta þannig að loftnetið yrði alveg lárétt

þegar turninn væri láréttur en slík útfærsla var allt of

þung. Allt smíðaefnið var því þyngdarreiknað og síð -

an vigtað eftir samsetningu. 

Loftnetið var sett upp alveg eins og það var á gamla

turninum, eftir bókinni. Allt var yfirfarið, tekið sund -

ur, rör fyrir rör, allar samsetningar hreinsaðar og

smurt með Penetrox samsetningarfeiti sem er ætluð í

þetta hlutverk. Á 40 m bandinu býður framleiðandinn

upp á tvær stillingar, neðri hluti bandsins 7,00 til 7,15

MHz með SWR 1:1 á 7,05 MHz. Efri hlutinn er meira

ætlaður fyrir USA eða „USA phone settings“ eins og

segir í bókinni, en það er frá 7,15 til 7,30 MHz. Það

kom mér á óvart að SWR breyttist við að færa loft -

netið á milli turna en ekki er ólíklegt að staðsetningin

við fjárhús og hlöðu hafi haft með það að gera. Ekki er 

ólíklegt að mismunur á lengd fæðilína hafi áhrif á

standbylgjuna en lengd fæðilínunnar í gamla turninn

var 125 metrar en er núna rétt um 40 metrar. SWR var

1:1 við 7,070 MHz í gamla turninum en var í þessum

nýja 1:1 við 7,190 MHz, heldur ofarlega fyrir minn

smekk þannig að ég stytti og færði elementin aðeins

inn þannig að þetta er núna 1,50:1 á 7,05 MHz og svo

1,5:1 aftur uppi á 7,150 MHz. Ég nota svo tuner ef ég

fer eitthvað niður fyrir 7,05 og upp fyrir 7,150 MHz.

Það kom mér mjög á óvart hversu mikil áhrif hæð
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Nýr loftnetsturn

Georg Magnússon, TF2LL



loftnetsins hefur á standbylgjuna. Í 10 m hæð er SWR

alls staðar yfir 2,5:1 en lækkar svo eftir því sem ofar

dregur en þegar komið er yfir 20 m hæð gætir minni

áhrifa eða nánast engra mælanlegra frá 20 til 25

metra. Á hinum böndunum þ.e. 20, 15 og 10 metrum

eru þessi hæðaráhrif nánast hverfandi.

73 de TF2LL

Georg Magnússon.
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Mynd 3. Leiðin sem ég ákvað að fara í útfærslunni. Plata ofan á

rótorrörið, flatjárn upp undir aðra plötu þar sem stagrörið er fest

ofan á. Boltarnir í gegnum flatjárnin að neðanverðu eru í

fóðringum sem eru soðnar á rörplötuna og virka því eins og lamir. 

Bómuplatan “boom to mast plate“ er síðan fest við lóðréttu

flatjárnin, hinum megin á myndinni og svo koma líka boltar í

gegnum efri götin á flatjárnunum.

Mynd 4.

Rótorhúsið

semsett með

rótor og

rótorröri en

þarna á ég eftir 

að setja

festirörið undir

botnplötuna.

Rótorhús og

rótor rétt um 90 

kg plús loftnetið 

100 kg,

ágætlega á

áætlun.

Mynd 5. Rótorhúsið komið á turninn og einnig miðhluti

loftnetsins. Þarna sést hvernig mesti halli getur orðið á loftnetinu

í þessari útfærslu. Það hefði verið mun þægilegra að geta haft

loftnetið alveg lárétt ofan á turninum en þetta gengur. 

Mynd 2. Þarna er

búið að stilla upp

rótor og röri í

rótorhúsið. Neðan á

botnplötuna kemur

síðan rör sem stingst

niður í topprör

turnsins og boltast

fast.

Mynd 1. Þarna

er ég búinn að

setja rótorhúsið 

saman með

topplegunni

sem er stálrör

með plast -

fóðringu.

(POM)

Smurkoppur er í 

topplegunni. 
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Mynd 9. Þarna er búið að girða kringum vagninn og stögin sjást vel.

Mynd 10. Tengihús fyrir fæði- og stýrilínur. Einnig eru þarna

230 V tenglar. Þá er einnig komið þarna 24 V hleðslutæki fyrir

rafgeyma og þá þarf ekki að ræsa díselvélina til þess að hlaða og

eða keyra spilið.

Mynd 11. Turninn uppi og loftnetið í ca 20 m hæð sem er passlegt

fyrir 40 metrana þ.e. hálfbylgja frá jörðu.

Mynd 8. Lokið við að

grafa fyrir fæði- og

stýrilínum. Skurðurinn 

uppi til hægri er

ætlaður fyrir fæði- og

stýrilínur fyrir

væntanlegan 160 – 80 

m vertikal. Í baksýn er 

Lýsingur, einn af

reiðhestum XYL.

Mynd 7. Þarna er ég búinn að grafa niður tunnur og steypa í þær

en tunnurnar koma undir lappirnar á vagninum. Lappirnar eru

stillanlegar á hæðina og á vagninum er pendúll eða lóð þannig að 

auðvelt er að stilla hann akkúrat lóðréttan.

Mynd 6. Á turninum voru stuðningsfætur sem ég hef nú tekið af en

þeir eru eða voru það þungir að nánast vonlaust var fyrir einn

mann að eiga við lappirnar. Myndin sýnir stagfestu og keðju sem

turnstögin festast í.



(10. nóvember 2022)

Uppbygging TF3IRA í Skeljanesi

Formaður, TF3JB setti fund kl. 20:30. Hann lagði til

að TF3UA yrði ritari fundarins. Sú tillaga kom fram

úr sal að TF3JB yrði fundarstjóri. Báðar tillögur voru

samþykktar með lófataki. 

Á dagskrá var erindi TF3JB með yfirskriftinni

„Félags stöð íslenskra radíóamatöra“. Erindið skiptist

í fimm hluta sem voru sagan, stöðugreining, mark -

mið, uppfylling markmiða - lýsing verkefna, og loka -

orð. 

Formaður lauk erindi sínu um kl. 21:10 og var

góður rómur getinn að erindi hans. Spurningar fylgdu

í kjölfarið og var spurt um margvísleg efni á borð við

nýja rótorinn, tíðnimál og framtíð hússins í Skeljanesi 

en í erindi formanns kom fram að félagið hefur nú

verið þar til húsa í 19 ár. Félagið var á Fríkirkjuvegi

11 í fjögur ár, á Vesturgötu 68 í níu ár, í Dugguvogi 1b

í átta ár, við 1. götu 4 í níu ár og við Holtaveg 11 í átta

ár. 

Að lokum sleit fundarstjóri fundinum um kl. 21:25. 

Sæmundur E. Þorsteinsson, TF3UA

fundarritari

(1. desember 2022)

VHF og UHF málefni

Formaður TF3JB setur fundinn og býður fundarmenn

velkomna og leggur fram eftirfarandi dagskrá:

1. Fundarsetning, kjör fundarstjóra og fundarritara og

tillaga að dagskrá. 

2. Flutningur erindis um VHF og UHF málefni.

a. Heimildir okkar á 50 MHz til 250 GHz skv. reglugerð.

b. Helsta notkun hér á landi.

c. Búnaður félagsstöðvarinnar TF3IRA.

d. Framtíðarsýn.

3. Umræður um stöðu VHF og UHF tíðnisviðanna. 

4. Önnur mál.

1. Kosninga fundarstjóra og fundarritara 

JB stingur upp á TF3VS Sem fundarstjóra og er það

samþykkt samhljóða og tekur TF3VS við fundinum.

TF3VS leggur til TF3GZ sem fundarritara og er það

samþykkt samhljóða.

 2. Flutningur erindis um VHF og UHF málefni.

a. Heimildir okkar á 50 MHz til 250 GHz skv. reglugerð.

Farið var yfir helstu tíðnir, afl og mótunar aðferðir

sem í boði eru til íslenskra leyfishafa. 
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Félagsfundir ÍRA 2022

Fundargerðir

TF3JB flutti erindi fyrir hönd stjórnar um uppbyggingu félags -

stöðvarinnar TF3IRA.

TF3GS útskýrir notkun APRS stafvarpa og internetgátta sem fer

fram á 2 metra bandi.



b. Helsta notkun hér á landi.

Helsta notkun okkar eru endurvarpar á 2 m og 70 cm. 

Félagar hafa aðgang að 7 endurvörpum. APRS kerfi

á 2 m hefur verið í uppbyggingu. Búið er að koma

upp alls 9 stafvörpum og/eða Igate búnaði. Líflegt er

þegar 4 m og 6 m böndin opnast og veita radíó -

vitarnir TF3VHF á 50 MHz og 70 MHz upplýsingar

um skilyrðin en þegar erlendir leyfishafar heyra

merkin þá setja þeir upplýsingar á þyrpingu (e.

cluster). OQ-100 gervitunglið á 2.4 GHz bandi hef ur

notið vaxandi vinsælda hér á landi og hafa nokkr ir

félagar komið upp búnaði til að nota það. Notkun

þess er auðveldari og ódýrari en margra annarra

gervihnatta því að QO-100 er á sístöðubraut (e.

geostationary).  Þá hafa félagar gert tilraunir um

fjarskipti um loftsteinadrífur (Meteor-Scatter) og

með EME fjarskipti (e. Earth-Moon-Earth). TF3T

sagði okkur frá reynslu sinni af EME samböndum frá 

landinu. 1200 MHz hafa aðeins verið reynd hér á

landi í VHF/UHF leikum ÍRA og hafa komið vel út.

Ennfremur var rekinn endurvarpi í tilraunaskyni á

1200 MHz um skeið frá Bláfjöllum.

c. Búnaður félagsstöðvarinnar TF3IRA.

Félagið er ágætlega sett hvað varðar búnað til að

vinna á hinum ýmsum tíðnum. VHF/UHF tíðni -

sviðið hefur sértaka stöð í Skeljanesi sem hlustar á

endurvarpa og beinar tíðnir sem og sérstaka APRS“

Igate“ stöð. Félagið hefur komið upp búnaði fyrir

gervihnattasambönd, bæði OQ-100 sem og aðra

hnetti sem nást frá Íslandi. TF3IRA hefur ekki loft -

net á 6 m en fyrirliggjandi er búnaður í

fjar skipta herbergi félagsins sem er QRV á 50 MHz.  

d. Framtíðarsýn.

Mikill uppbygging hefur verið á búnaði fyrir þessi

tíðnisvið hjá félaginu og almennt hjá félögunum.

Töluverð notkun er á endurvörpum. Vonast er til að

þessi vinna haldi áfram til að auka útbreiðslu og

notkunarmöguleika félaganna til að eiga samskipti

hver við annan.

3. Umræður um stöðu VHF og UHF tíðnisviðanna. 

Félagarnir eru sammála um að vel hafi verið staðið að

málum og þakka þeim sem staðið hafi í þessari vinnu

fyrir félagið og aðra amatöra. 

4. Önnur mál 

TF3AWS ræddi um samtengingu endurvarpa á Akur -

eyri við Reykjavík. Allt er hægt en hefur bara ekki

verið framkvæmt. TF3KB rifjaði upp fjarskiptahóp

ÍRA og Almannavarna ríkisins. TF3GS sagði frá VHF 

fjar skipta kerfi Björgunarsveitanna og samstarfi við

stjórn völd. TF3VS rifjaði upp fyrstu skref Tetra á

Íslandi. Góðar og jákvæðar umræður fundarmana

voru um þessi málefni.

TF3VS sleit fundi kl. 22:30 og þakkaði fundar -

mönnum fyrir góðar umræður.

Fundargerð ritaði

Georg Kulp TF3GZ
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Frá umræðum eftir flutning erindis kvöldsins.



Þór Þórisson, TF3GW, var stöðvarstjóri í senda stöð -

inni á Rjúpnahæð frá 1993 allt þar til stöðin var lögð

niður um vorið 2008, mest vegna þess að byggð hafði

færst nær stöðinni og þrengdi að sendiloftnetum.

Stöð in var flutt til Grindarvíkur í aðstöðu bandaríska

flotans og NATO og ný sendastöð var byggð norður á

Vatnsnesi í Húnavatnssýslu en viðtökustöð er á Mýr -

um. Reykjavík Radíó er áfram á sama stað, í gamla

húsinu í Gufunesi þaðan sem öllum tækum er

fjar stýrt.

Það var mikið starf að halda sendunum á Rjúpna -

hæð gangandi og öllum loftnetum. Tíðnir voru allt frá

500 kHz og upp í 22 MHz, fjöldi senda var í rekstri

sem hægt var að tengja fjölda loftneta, og loftnetin

þurftu sitt viðhald og endurbætur, og hluta af sendun -

um þurfti að ræsa og tjúna til og setja rétta á tíðnir en

flestum var hægt að skipta frá Gufunesi og láta þá

tjúna sig út eftir þörfum.

Þeir Þór stöðvarstjóri og Guðmundur næstráðandi

TF3GS voru heimsóttir vorið 2008 þegar verið var að

loka stöðinni í Rjúpnahæð, aftengja alla senda og

undirbúa fyrir flutning til Grindavíkur eða fjarlægja

og farga, og þessar ljósmyndir voru teknar þá. Hér

verður sögð smá saga um nokkra senda. Sjá einnig

frásögn í 2. tbl CQ-TF árið 2009.

73 de TF1AM
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Sendastöðin á Rjúpnahæð

Andrés Þórarinsson, TF1AM

Þór stendur hjá tækjastæðu með 2 stk 5 kW Philips sendum,

hvor settur fastur á eina tíðni. Einingin sem er útdregin er

sendirinn sjálfur en einingin til vinstri er aflgjafinn. Hægra

megin er hin sendasamstæðan. Þessir sendar voru frá 1950-60

og notaðir fyrir flugradíóið allt fram yfir 2005. Tíðnir voru 2

MHz, 4 MHz, 5 MHz og 8 MHz auk datalinks á 8,9 MHz.

Benda má á tækjaskápinn bak við hægri handlegg Þórs sem er

sendir af gerðinni SPT, 5 kW með 4CX10000 lampa í útgang,

aðallega notaður til NAVTEX sendinga til skipa á 518 kHz.

Þetta er Collins sendir, 20 kW á AM mótun. Lamparnir eru 4

stk af gerðinni 4CX5000, og Þór leggur hægri hendina á einn

þeirra, en kælingin er um hvíta loftrörið þar fyrir aftan.

Sendunum var breytt þannig að þeir gátu sent 60 kW pep út.

Þetta voru merkilegir sendar sem voru þeir fyrstu sem voru

fáanlegir með fjarstýringu til að skipta á milli tíðna. Þessi

sjálfvirka tíðniskipting var hlaðin tannhjólum og gír um og

virkaði alls ekki vel og því voru þeir yfirleitt settir á einhverja

eina tíðni. Sendarnir komu notaðir frá Rogaland Radio og það

þurfti að dippa sendirásina nánast daglega. Alls voru þrír

sendar sem þessir í rekstri og einn eða tveir voru notaðir til að

senda dagskrá Ríkisútvarpsins til Evrópu og í aðrar áttir, sent

var á mismunandi tíðum á 7 MHz, 11 MHz og 13 MHz, auk 5

MHz sem oft hentaði vel til Norðurlanda. Þessir sendar notuðu 

mikið rafmagn og hækk uðu afltopp Rjúpnahæðar svo mjög að

það munaði um það.
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Guðmundur stendur við AEROCOM 1330, 6 rása 5 kW

lampasendi með 4CX10000 lampa, notaður fyrir flug radíóið á

stuttbylgju. Í vinstri hluta samstæðunnar eru spól ur til aðhæf -

ingar en í hægri skápnum eru þéttarnir sem tilheyra aðhæf -

ingunni. Notaður var sérstakur exciter með transistor-

magnara. Mælarnir uppi á skápnum, 6 talsins, sýna loftnets -

straum, en mælarnir niðri í beinni línu sýna spennu inn á

loftnetsrásina. Hnapparnir í miðju hægri skáps ins, sá fyrsti

þeirra er gulur, eru til að velja tíðni. Þór breytti tveimur slíkum

sendum fyrir viðskipti við skip á 1,6 og 1,8 MHz. Til þess

þurfti hann að vinda spólur að nýju og stækka, og bæta við

stórum þéttum af gerðinni door-knop í loftnetsrásina. Annar

sendirinn var settur upp við Grinda vík niður við sjó en hinn

var settur við Sauðanesvita utan vert við Siglufjörð. Þór endur -

bætti fjarstýringuna þannig að rafliðastýring sem stjórnað var

frá Gufunesi og Siglu fjarðar radíói skipti sendinum á milli

senditíðna.

Í bogadreginni útbyggingu var gamli loftnetsskiptirinn. Í þá

daga voru allar fæðilínur 600 Ohm opnar línur alveg frá

sendum og út í loftnet. Þessi loftnetsskiptir gat tengt hvern sem 

er af 10 sendum við hvert sem er af 20 loftnetum. Þetta var

mikið mannvirki með rafmótórum sem færðu til tengisleða

upp og niður og aðra til vinstri og hægri. Opnu fæðilínurnar

voru ágætar í góðu veðri en voru minna spennandi í

slagveðursrigningu eða ísingu. Það er auðvelt að skilja að

kóaxar hafi verið teknir upp um leið og þeir urðu aðgengilegir,

og að kóax-skiptir hafi leyst þennan loftnetsskipti af hólmi.

Romburnar í Rjúpnahæð voru með miklum ágætum. Ein

þeirra snéri vel við Nýja-Sjálandi. Eftir að romban var tekin úr

rekstri breytti Þór fæðingunni, tengdi við RG213 kóaxstreng

og lagði út fyrir girðingu. Þangað kom TF3DX og hafði

samband við félaga sína á Nýja-Sjálandi á CW og það gekk

allt ágætlega.

Þessi mynd birtist í CQ-TF, 2. tbl. 2009 og 

er hér endurbirt: TF3AM í CQ WXP SSB

keppninni 29. – 30. mars 08 í kjallara

stöðvarhússins á Rjúpna hæð. Þór TF3GW

var mjög huggu legur og hafði útvegað

aðgang að gardínum til vesturs og

norðurs, ICAO breið bands dípól og

tveimur breið bands mono pól um. Í

kjall aran um var aðgang ur að

kóöxum út í þessi loft net en þeir

voru afsagaðir, notaðar voru þvingur 

til að festa RG213 skott in við. Alls

náðust 710 sam bönd og 340 þ stig þá 

tvo dag parta sem setið var við, m.a. á 

20m og 40m við TF3CW sem sat á

AO8A keppnis stöð inni suður á

Kanarí. Það hefðu náðst mun fleiri

stig ef höfundur hefði mætt fyrr báða 

morgna því sam band var ágætt á 40

m snemma morguns og loftnetið frá -

bært. Besta loftnetið var hinn svo

kall aði ICAO breiðbands dípóll sem

sneri því sem næst norður-suður og

besta merkið því í austur-vest ur. Afl -

ið var 300 W og það nægði með

þessu loftneti til að halda tíðninni

tals verðan tíma.



Jólakaffi ÍRA 2022 var haldið í

félags aðstöðunni í Skeljanesi

fimmtu daginn 15. desember.

Kvöldið heppnaðist vel. Mikil

ánægja – allir hressir og umræður á

báðum hæðum. Skemmtilegur endir á 

metnaðarfullri vetrardagskrá félags -

ins sem hófst 6. október s.l. Við

notuðum öll fimmtudagskvöld á

tímabilinu og að auki – einn mið -

vikudag, einn laugardag og fimm

sunnudaga.

Þessi vinsæli viðburður var síðast

haldinn árið 2019 þar sem fella þurfti 

jólakaffið niður árin 2020 og 2021

vegna Covid-19 faraldursins. Félagsaðstaðan opnar

næst fimmtudaginn 5. janúar 2023. Alls mættu 33

félagsmenn og 1 gestur í Skeljanes þetta veður stillta og 

fagra vetrarkvöld í vesturbænum í Reykja vík.

Þakkir til allra, og sérstaklega til stjórnarmanna ÍRA 

sem önnuðust allan undirbúning; þeir Georg Kulp,

TF3GZ og Jónas Bjarnason, TF3JB – auk Heimis

Konráðssonar, TF1EIN sem færði félaginu að gjöf 40

manna marsípan ístertu, sérframleidda með ÍRA

merkinu hjá Kjörís í Hveragerði. Síðast en ekki síst,

þakkir til TF3JON, TF3KB, TF3FG og TF3JB fyrir

ljósmyndir.
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Frá jólakaffi ÍRA 2022

Í umsjón stjórnar ÍRA

Veisluborðið í Skeljanesi 15. desember 2022. Ljósmynd: TF3FG.

Höskuldur Elíasson TF3RF, Bjarni Magnússon TF3BM, Georg

Kulp TF3GZ, Sveinn Goði Sveinsson TF3ID og Mathías Hagvaag 

TF3MH. Ljósmynd: TF3JON.

Anna

Henriksdóttir

TF3VB sker

fyrstu sneiðina

af ístertunni frá 

Kjörís.

Ljósmynd:

TF3JON.

Heimir

Konráðsson

TF1EIN og Jón

Björnsson

TF3PW (fremst á

mynd). Ljósmynd: 

TF3JON.
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Wilhelm Sigurðsson TF3AWS, Georg Kulp TF3GZ, Benedikt

Sveinsson TF1T, Heimir Konráðsson TF1EIN og Mathías

Hagvaag TF3MH. Ljósmynd. TF3JON.

Gunnar Bergþór Pálsson TF2BE. Ljósmynd: TF3JON.

Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A, Jón G. Guðmundsson TF3LM,

Mathías Hagvaag TF3MH, Andrés Þórarinsson TF1AM. Fjær:

Erling Guðnason TF3E og Gunnar Bergþór Pálsson TF2BE.

Ljósmynd: TF3JON.

Bjarni Magnússon, TF3BM tók með sér og sýndi viðstöddum

fyrstu handstöðina á HF. Þetta er kristalstýrð lampastöð frá því

fyrir seinna stríð af gerðinni BC-611 og var framleidd af Galvin

Mfg. Corp. í Chicago fyrir bandaríska herinn. Ljósmynd: TF3SB.

Þorvaldur Bjarnason TF3TB, Jónas Bjarnason TF3JB og Hans

Konrad Kristjánsson TF3FG. Ljósmynd: TF3KB.
Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF3VS og XYL Anna Henriksdóttir

TF3VB og Sveinn Goði Sveinsson TF3ID. Fjær: Georg Kulp

TF3GZ. Ljósmynd: TF3KB.

Eiður Kristinn Magnússon TF1EM, Jón Svavarsson TF3JON,

Jón Björnsson TF3PW, Wilhelm Sigurðsson TF3AWS og Gunnar

Bergþór Pálsson TF2BE. Ljósmynd: TF3KB.

Georg Kulp, TF3GZ. Ljósmynd:

TF3JON.

Jón Björnsson TF3PW. Ljós -

mynd: TF3JON.



Eins og segir í lögum ÍRA eru markmið félagsins

m.a. að:

• 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 þjóðar -

auðlind.

• Stuðla að öflugri æskulýðsstarfsemi og kynningu

á amatörradíói á meðal ungs fólks.

Þetta er alveg í samræmi við markmið Alþjóða -

samtaka radíóamaöra IARU og nýja stefnumótun til

framtíðar á vegum IARU Svæðis 1, þar sem  stefnt

skal að skyldum markmiðum uppfærðum, og nánar

eru tilgreind hér á eftir.

Rannís efnir til Vísindavöku, sem opin er almenn -

ingi ár hvert kringum mánaðamótin sept./okt.. Þar

segir vísindafólk frá rannsóknum sínum og ný sköp -

un. Þar er einnig afhent viðurkenning fyrir vísinda -

miðlun. ÍRA var á sl. ári tilnefnt í annað sinn til þeirrar 

viðurkenningar. 

Þótt ÍRA hlyti ekki viðurkenningu í þessi 2 skipti, er 

bara að gera betur hvað varðar framangreind mark -

mið félagsins, svo betur gangi í næstu tilnefningum.

Tilnefningin að þessu sinni var eftirfarandi:
Undirritaður tilnefnir hér með félagið Íslenskir radíó -

amatörar, skammstafað ÍRA, til viðurkenningar árið

2022 fyrir vísindamiðlun.

Eðlisfræði

Skoski stærðfræðingurinn og vísindamaðurinn James 

Clerk Maxwell sameinaði niðurstöður rafsegulfræð -

inn ar á stærðfræðileg form í jöfnum, sem við hann eru 

kennd ar (https://en.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell) árið

1864-65. Jöfnur hans sögðu fyr ir um tilvist bylgna sem 

ferðast með ljóshraða og síðar voru kall að ar radíó- eða

rafsegulbylgjur. Rúmum 20 árum síð ar sann reyndi

þýski eðlisfræðingurinn Hein rich Hertz niður stöður

Maxwells (https://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Hertz).

Notkun

Hvorugur þeirra sá fyrir notagildi rafsegulbylgna. Upp

af þessum meiði spruttu þó margar notkunar grein ar, og 

spretta enn. Fjöldamargir ein stakl ingar hrifust snemma 

af tækninni og hófu til raun ir með hana. Marconi er

líklega þeirra þekktastur. Notkunarsvið fyrir þessar

bylgjur urðu fjarskipti, útvarp, sjónvarp og hverskonar

aðrar þráðlausar merkja- og skeytasendingar og

samskipti (https://en.wikipedia.org/wiki/Radio), og eru radíó -

amatör ar ein greinin á þeim meiði 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Amateur_radio). 

Vísindi

Vísindi eru þetta áfram engu að síður, sem upp af hafa

sprottið margar ólíkar greinar vísindarannsókna 

(https://en.wikipedia.org/wiki/International_Union_of_Radio_Science).

Sameign mannkyns

Radíóbylgjur virða engin landamæri, og því þarf

ákveð inn alþjóðlegan ramma utan um notkun bylgn -

anna. Alþjóðafjarskiptasambandið, ITU, Internatio -

nal Telecommunication Union (https://en.wikipedia.org/wiki/

International_Telecommunication_Union), sem er ein af stofnunum

Sameinuðu þjóðanna er sá aðili, sem heldur alþjóð -

lega utan um notkun radíótíðnisviðsins, sem sam -

eiginlegrar auðlindar mannkyns. Skilgreiningar, skil -

yrði og tíðniúthlutanir til radíóamatöra þar á meðal. 

Amatörþjónustan

Starfsemi radíóamatöra er ekki bara tómstunda -

gaman, heldur, skv. reglugerð ITU einnig skilgreind

radíóþjónusta, og þurfa einstaklingar að standast próf

í radíótækni og -samskiptum, til að fá leyfi til að nota

tíðnir radíóamatöra. Starfsemi amatöra gengur undir

nafninu amatörradíó og er kölluð amatör(radíó)þjón -

ustan (https://life.itu.int/radioclub/ars.htm).  

ITU skilgreinir amatörþjónustuna í grein 1.56 í RR,

Radíóreglugerð ITU, sem: “Þjónustu sjálfsþjálfunar, í 

radíósamskiptum og tæknilegra athugana, sem fram -

kvæmdar eru af radíóamatörum, þ.e. ein stakl ingum

með tilheyrandi leyfi og persónulegan áhuga á radíó -

tækni, án fjárhagslegrar ágóðavonar.”

Grasrótarhreyfing

Radíóamatörar eru nokkurskonar grasrótarhreyfing,

sem sameinar skemmtilega starfsemi og sjálfs mennt -

un á radíósviðinu, sem spannar allt frá fyrstu skref um

byrjandans upp í afburða akademíska frammi stöðu.

Upp úr því sprettur ýmisskonar starf semi tilrauna-,
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Tilnefning ÍRA til viðurkenningar fyrir vísindamiðlun

Kristján Benediktsson, TF3KB · IARU tengiliður ÍRA

https://en.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell
https://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Hertz
https://en.wikipedia.org/wiki/Radio
https://en.wikipedia.org/wiki/Amateur_radio
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Union_of_Radio_Science
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Telecommunication_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Telecommunication_Union
https://life.itu.int/radioclub/ars.htm


uppfinninga- tækniþróunar-, vísinda-, þekkingar -

aukn ing ar og samskipta í radíótækni. Byrjar sem

áhuga mál, sem upp úr spretta oft atvinnumenn. 

Alþjóðasamband radíóamatöra IARU

Radíóamatörar hafa með sér öflug alþjóðasamtök,

IARU, International Amateur Radio Union. 

https://www.iaru.org/

Félagið Íslenskir radíóamatörar (ÍRA)

Félagið var stofnað 14. ágúst 1946 og hefur frá upp -

hafi verið hin íslenska deild í alþjóðasamtökum radíó -

amatöra IARU, International Amateur Radio Union

og hinum norrænu samtökum radíóamatöra NRAU,

Nordisk Radio Amatör Union. Frekari upplýsingar

hér: http://www.ira.is/

Félagið hefur frá upphafi staðið að margvíslegri

uppfræðandi og vísindatengdri starfsemi, sem dæmi

má sjá á nýútkominni vetrardagskrá félagsins, sem

hér er í viðhengi. [Sjá: https://tinyurl.com/IRAvetrardagskr22].

Horft til framtíðar

Alþjóðasamtökin gerðu á síðasta ári nýja stefnu mót -

andi áætlun til næstu 10 ára, sem félagið ÍRA tók og

tekur þátt í, til að efla amatörradíó, frá öflugu ung -

menna starfi upp í akademíska afburði og vera leið -

andi forystuafl í þekkingu áhugamanna á þráðlausum

fjarskiptum.

Átta höfuðmarkmið þessarar áætlunar eru eftir far -

andi:

1. Amatörradíó endurnýjar og beinir athyglinni stöð -

ugt að viðeigandi höfðun til fjölbreyttra áhuga -

hópa í vísindum- og tækni.

2. Amatörradíó sé svo eftir sé tekið, aðgengileg og

gestrisin starfsemi fyrir fólk af öllum aldri, bak -

grunni, kyni og þjóðerni, sem bjóði upp á

skemmt un, félagsskap og þroskandi starfsemi.

3. Amatörradíó bjóði upp á, svo eftir sé tekið, félags -

lega, hagræna, menntandi og fleiri hagsbætur fyr -

ir samfélagið.

4. Tilrauna-, uppfinninga- og skapandi starfsemi eru

mikilvægasta verkefni amatörþjónustunnar, sem

almennt sé viðurkennd sem leiðandi forystuafl í

þekkingu áhugamanna á þráðlausum fjarskiptum.

5. Amatörradíó sé vettvangur sem styðji sjálfsþroska

og afburði í fjarskiptum og tækni og eflingu STEM 

hæfni (STEM „Science, Technology, Engineer ing

& Mathematics,“ sem er þekkt hugmynda fræði,

sem leggur áherslu á eflingu þekking ar í vísindum,

tækni, verkfræði og stærð fræði, einkum meðal

ungs fólks).

6. Stjórnvöld, sjálfstæðar stofnanir og félög, atvinnu -

mannasamtök og háskólasamfélagið viðurkenna

viðeigandi og tæknilega getu amatörradíó þjón -

ust unnar og hagsbætur hennar fyrir samfélagið.

7. Amatörradíó sé umtalsvert áberandi í fjölmiðlum,

fyrir allt frá auðveldri aðkomu nýrra þátttakenda

til afburða tæknilegs og vísindalegs árangurs.

8. IARU heldur uppi virkri starfsemi og stuðningi til

eflingar aðildarfélaga sinna og samstarfi þeirra á

meðal ásamt vexti þeirra og viðgangi.

Virðingarfyllst,

Kristján Benediktsson,
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 Úr félagsstarfinu

Hlýtt á erindi Sigurðar

Harðarsonar TF3WS í

Skeljanesi um endurvarpa í

metrabylgjusviðinu 14. október 

2010. Frá vinstri: Völundur

Jónsson TF5VJN; Brynjólfur

Jónsson TF5B; Vilhjálmur Í.

Sigurjónsson TF3VS; Matthías

Hagvaag TF3MH, Bjarni S.

Jónasson (gestur), Sigurður

Steinar Elíasson TF3-Ø41 og

Sveinn Bragi Sveinsson

TF3SNN. Ljósmynd:  TF3JON.

https://www.iaru.org/
http://www.ira.is/
https://tinyurl.com/IRAvetrardagskr22


Fundur nr. 4 í stjórn ÍRA; Skeljanesi 1.
september 2022 kl. 18:00.
Mættir voru: TF3JB formaður, TF2LL varaformaður,
TF3PW gjaldkeri, TF3GS ritari, TF3GZ meðstjórnandi,
TF3UA varastjórn og TF1EIN varastjórn. Gestur: TF2EQ.

Tillaga að dagskrá.
1. Fundarsetning og samþykkt tillögu að dagskrá.
2. Fundargerð lögð fram frá 3. fundi 10. ágúst s.l.
3. Yfirlit yfir innkomin/útsend erindi á milli funda.
4. Skýrsla gjaldkera um stöðu félagssjóðs og innheimtu.
5. Kaffiboð fyrir félagsmenn í tilefni 75 ára afmælis ÍRA

fór fram sunnudaginn 28. ágúst.
 Umræður um hvernig til tókst með verkefnið.
6. Loftnetamál TF3IRA.
 a. Bráðabirgðaviðgerð á fæðilínu OptiBeam OB4-20OWA

fór fram 25. ágúst.
 b. Tillaga um uppsetningu loftnetsturns II í portinu bak við

húsið í Skeljanesi. 
 c. Tillaga um kaup á loftneti og nauðsynlegum búnaði.
 d. Önnur loftnetamál.
7. Uppfærsla heimasíðu félagsins 21. ágúst.
8. Flóamarkaður sunnudaginn 9. október.
9. Ný vetrardagskrá október-desember 2022.
10. Félagsblaðið CQ TF. 
 a. Fjórða tölublað ársins kemur út á heimasíðu 2. október.
 b. 4. fundur ritnefndar 2022/23 haldinn 30. ágúst.
11. Vegleg gjöf til ungmennastarfs ÍRA móttekin 12. ágúst.
 a. Elín Sigurðardóttir, TF2EQ ungmennafulltrúi ÍRA sótti

10. sumarbúðir YOTA í Króatíu 6.-13. ágúst.
 b. Hún veitti viðtöku fartölvu að gjöf til ungmennastarfs

ÍRA 12. ágúst.
12. Vegleg gjöf til ÍRA móttekin 22. ágúst.
 a. 12 metra hár loftnetsturn móttekin að gjöf frá Benedikt

Sveinssyni, TF3T.
13. Alþjóðlega vita- og vitaskipahelgin 20.-21. ágúst.
 a. Svanur Hjálmarsson, TF3AB virkjaði TF1IRA frá Knarr -

ar ósvita 20. ágúst.
 b. Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A virkjaði TF1A/LH frá

Garðskagavita 21. ágúst.
14. Þátttaka TF3D í WSPRnet verkefninu hófst 16. ágúst.
15. Stuðningur félagssjóðs ÍRA við rekstraraðila viðtækja

yfir netið.
16. Önnur mál.
 a. Netfang félagsins, ira@ira.is komst í lag 15. ágúst.
 b. Heimasíða ÍRA komst endanlega í lag 16. ágúst.
 c. Málað yfir lekaskemmdir í lofti í fundarsal í Skeljanesi

17. ágúst.
 d. Gjöf TF1A til félagsins 24. ágúst: 2 stk. Linksys Cisco

SR2024 24-port 10/100/1000 Gigabit Switch.
 e. Gjöf TF7DHP til félagsins 24. ágúst: Kenwood TR-7625 

FM sendistöð og RM-76 eining fyrir 6 rásir.

17. Næsti fundur stjórnar.
18. Fundarslit.

1. Fundarsetning og samþykkt tillögu að dagskrá
TF3JB, formaður bauð fundarmenn velkomna og setti fund 
kl. 18:00. Hann lagði fram meðfylgjandi tillögu að dagskrá
sem var samþykkt samhljóða.

2. Fundargerð lögð fram frá 3. fundi 10 ágúst s.l.
Samþykkt samhljóða.

3. Yfirlit yfir innkomin/útsend erindi á milli funda.
Formaður, TF3JB fór yfir og skýrði innkomin og útsend
erindi.

4. Skýrsla gjaldkera um stöðu félagssjóðs og innheimtu.
Staða félagssjóðs: 2.375.127 kr. Greitt félagsgjöld: 155;
eftir að greiða: 25.

5. Kaffiboð fyrir félagsmenn í tilefni 75 ára afmælis
ÍRA sunnudaginn 28. ágúst.
Formaður þakkaði stjórnarmönnum fyrir vel unnið verk.
Mikil ánægja er hjá félagsmönnum og gestum sem mættu í
félagsaðstöðuna í Skeljanes 28. ágúst.

6. Loftnetamál TF3IRA.
a. Bráðabirgðaviðgerð á fæðilínu OptiBeam OB4-20OWA

fór fram 25. ágúst.
Bráðabirgðaviðgerð á fæðilínu OptiBeam OB4-20OWA

hefur farið fram. Benedikt Sveinsson, TF3T kleif turninn
og annaðist hana. Þakkir til Benedikts fyrir vel unnið verk.
b. Tillaga um uppsetningu loftnetsturns II í portinu bak við

húsið í Skeljanesi. 
Samþykkt að fara í þá vinna að koma honum upp við

endann á skemmunni austast í portinu, bak við húsið í
Skeljanesi. 
c. Tillaga um kaup á loftneti og nauðsynlegum búnaði.

Samþykkt samhljóða að kaupa OBDYA9-4 loftnet og
PST-2501D rótor. Báðir framleiðendur veita okkur bestu
afsláttarkjör. Heildarverð á loftneti, balun, rótor og stýri kapli 
er 450 þúsund krónur komið til landsins. ÍRA mun á móti
selja búnað í eigu félagsins, m.a. á flóamarkaði sem haldinn
verður 9. október í Skeljanesi. Reiknað er með að nettó -
kostnaður félagssjóðs muni nema um 200 þúsund krónum.
d. Önnur loftnetamál.

Fara á yfir þau loftnet sem til eru hjá félaginu og selja þau 
net sem við sjáum ekki fram á að sett verið upp.
e. Viðgerð á fæti núverandi turns fór fram 1. september s.l.

Georg Magnússon, TF2LL mætti í Skeljanes 1. septem -
ber (fyrir stjórnarfundinn) og lauk viðgerð á fæti núverandi 
turns sem skemmdist í janúar s.l., en bráðabirgðaviðgerð
fór fram um miðjan janúar s.l. Þakkir til Georgs fyrir vel
unnið verk. 
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7. Uppfærsla heimasíðu félagsins 19.-21. ágúst.
Uppfærsla var gerð á vef félagsins 19. ágúst. Þeir hlutir sem 
voru hættir að virka eru komnir í lag. Opnunarsíða (frétta -
síða) var uppfærð 21. ágúst. Þegar síðan opnast birtast
efnisdálkar til hægri með þessum fyrirsögnum og
flýti leiðum:

„SDR viðtæki yfir netið“ – „Ársskýrslur ÍRA“ – „Félags -
blað ÍRA CQ TF“ og „Fundargerðir stjórnar“.

Liðurinn „Fundargerðir stjórnar“ er nýr á þessum stað á
heima síðunni. Um er að ræða gerðir frá starfsárunum 2018/
19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 og 2022/23. Nýjustu
fundar gerðirnar eru efst. Fleiri breytingar og uppfærslur
verða kynntar á næstunni.

8. Flóamarkaður sunnudaginn 9. október.
Samþykkt að selja gamla turn félagsins (9 m.), turn sem
félaginu var gefinn 2019 (11 m.), Yaesu FT-1000 stöð með
borðhátalara og önnur lofnet sem ekki eru í notkun. 

9. Ný vetrardagskrá október-desember 2022.
Verkefni um vetrardagskrá er á lokametrunum að sögn
formanns, TF3JB. Nýja vetrardagskráin verður kynnt í 4.
tbl. CQ TF sem kemur út 2. október n.k. 

10. Félagsblaðið CQ TF. 
a. Fjórða tölublað ársins kemur út á heimasíðu 2. október.

Síðasta tölublað ársins 2022 kemur út á heimasíðu sunnu -
dag 2. október. Um er að ræða næst síðasta blaðið á starfs -
árinu 2022/23.
b. 4. fundur ritnefndar 2022/23 haldinn 30. ágúst.

Síðasti fundur ritnefndar CQ TF á árinu 2022 fór fram
30. ágúst. Fram kom m.a. á fundinum að nægt efni sé til á
lager þannig að næsta blað verði trúlega yfir 48 blaðsíður
að stærð.

11. Vegleg gjöf til ungmennastarfs ÍRA móttekin 12.
ágúst.
a. Elín Sigurðardóttir, TF2EQ ungmennafulltrúi ÍRA sótti

10. sumarbúðir YOTA í ágúst.
Elín Sigurðardóttir, TF2EQ var boðin velkominn á fund -

inn. Hún skýrði m.a. frá ungmennastarfinu sem fer fram í
sumarbúðaverkefni IARU Svæðis-1. Elín var fulltrúi ÍRA í
sumarbúðum IARU Svæðis 1 sem haldnar voru í borginni
Karlovac í Króatíu 6.-13. ágúst s.l.
b. Hún veitti viðtöku fartölvu að gjöf til ungmennastarfs

ÍRA 12. ágúst. Gefandi: HRS.
Í lok dvalar var fulltrúum 25 landsfélaga IARU Svæðis 1

sem viðstaddir voru í Karlovac, afhent vegleg gjöf til ung -
mennastarfs í löndunum, Dell Vostro 15 3510 ferðatölva.
Elín tók við gjöfinni fyrir hönd ÍRA. Það er systurfélag
okkar í Króatíu, Hrvatski Radioamaterski Savez (HRS)
sem afhenti gjöfina og er formlega skráð sem gefandi. Elín
mætti á fundinn með tölvuna ásamt sérstöku gjafabréfi
HRS til félagsins

Undir dagskrárliðnum var rætt um YOTA málefni innan
IARU Svæðis 1 en einnig um samvinnu á milli Norður -
landafélaganna. Elín er í góðu sambandi við forsvarsfólk
ungmennastarfsins innan IARU og Norðurlandafélaganna. Í
lok umfjöllunarinnar samþykkt stjórn ÍRA sérstakar þakk ir
til HRS fyrir veglega gjöf til ungmennastarfs félags ins.

Ennfremur voru samþykktar þakkir til Elínar fyrir að takast á 
hendur ferðalagið til Króatíu án aðkomu félags sjóðs.

12. Vegleg gjöf til ÍRA móttekin 22. ágúst.
a. 10 metra hár loftnetsturn móttekin að gjöf frá Benedikt

Sveinssyni, TF3T.
Stjórn ÍRA þakkar veglega gjöf Benedikts Sveinssonar,

TF3T sem tekið var á móti 22. ágúst. Turninn verður
fljótlega settur verður upp í portinu bak við húsið í Skelja -
nesi og mun notast undir nýtt Yagi loftnet fyrir félags -
stöðina TF3IRA.

13. Alþjóðlega vita- og vitaskipahelgin 20.-21. ágúst.
a. Svanur Hjálmarsson, TF3AB virkjaði TF1IRA frá

Knarr ar ós vita 20. ágúst.
Stjórn ÍRA þakkar Svani Hjálmarssyni, TF3AB og Þór

Þórissyni, TF1GW fyrir að virkja kallmerkið TF1IRA frá
Knarrar ósvita á Alþjóðlegu vita- og vitaskipahelginni 2022.
b. Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A virkjaði TF1A/LH frá

Garðskagavita 21. ágúst.
Þakkir til Ara Þórólfs Jóhannessonar, TF1A fyrir að

virkja í fyrsta skipti kallmerki frá Garðskagavita á vita- og
vitaskipahelgi um QO-100 gervitunglið. 

14. Þátttaka TF3D í WSPRnet verkefninu hófst 16. ágúst.
TF3D er fyrsta íslenska kallmerkið sem gerist þátttakandi í
WSPRnet kerfinu og varð radíóvitinn virkur 16. ágúst 2022 
á 80, 40, 20, 15 og 10 metrunum. QTH er við Stokkseyri,
reitur HP93lu. Fjarskiptastofa hefur veitt heimild sending -
um vitans og er Benedikt Sveinsson, TF3T ábyrgðarmaður.

Stjórn ÍRA þakkar Benedikt fyrir uppsetningu búnaðar ins. 
WSPRnet kerfið veitir íslenskum sem og erlendum leyfis -
höfum sem áhuga hafa á útbreiðslu radíóbylgna mikil vægar
upplýsingar sem nýtast í fjarskiptum radíó amatöra um allan
heim.

15. Stuðningur félagssjóðs ÍRA við rekstraraðila
viðtækja yfir netið.
Samþykkt að fela Guðmundi Sigurðssyni, TF3GS að skoða 
málið og koma með tillögur. 

16. Önnur mál.
a. Netfang félagsins, ira@ira.is komst í lag 15. ágúst.

Þakkir til Ölvis Sveinssonar, TF3WZ vefstjóra ÍRA fyrir
góða aðstoð.
b. Heimasíða ÍRA komst endanlega í lag 16. ágúst.

Þakkir til Ölvis Sveinssonar, TF3WZ vefstjóra fyrir góða 
aðstoð.
c. Málað yfir lekaskemmdir í lofti í fundarsal í Skeljanesi

17. ágúst.
Þakkir til Baldvins Þórarinssonar, TF3-Ø33 og Jónasar

Bjarnasonar, TF3JB.
d. Gjöf TF1A til félagsins 24.8.: 2 stk. Linksys Cisco

SR2024 24-port 10/100/1000 Gigabit Switch.
Þakkir til Ara Þórólfs Jóhannessonar, TF1A fyrir velvild

í garð félagsins.
e. Gjöf TF7DHP til félagsins 24.8.: Kenwood TR-7625 FM

sendistöð + RM-76 eining fyrir 6 rásir.
Þakkir til Daggeirs H. Pálssonar, TF7DHP fyrir velvild í

garð félagsins.
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17. Næsti fundur stjórnar.
Samþykkt að næsti fundur í stjórn félagsins verði haldinn
fimmtudag 6. október kl. 18 í Skeljanesi. 

18. Fundarslit.
Fundi var slitið kl. 19:45.

Fundargerð ritaði
Guðmundur Sigurðsson / TF3GS

Ritari ÍRA

Fundur nr. 5 í stjórn ÍRA; haldinn í Skeljanesi 6. 
október 2022 kl. 18:00.
Mættir voru: TF3JB formaður, TF3PW gjaldkeri, TF3GS
ritari, TF3GZ meðstjórnandi, TF3UA varastjórn og TF1EIN 
varastjórn. TF2LL boðaði forföll vegna veikinda.

Tillaga að dagskrá.
1. Fundarsetning og samþykkt tillögu að dagskrá.
2. Fundargerð lögð fram frá 4. fundi; 1. september s.l.
3. Yfirlit yfir innkomin/útsend erindi á milli funda.
4. Skýrsla gjaldkera um stöðu félagssjóðs og innheimtu.
5. Loftnetamál TF3IRA; stöðuskýrsla.
 a. Staða 4 el Yagi loftnetsins; endurnýjun á „skotti“.
 b. Pöntun á loftneti, rótor og aukahlutum; staða mála. 
c. Undirbúningur loftnetsturns; Georg Magnússon, TF2LL.
 d. Önnur loftnetamál.
6. Flóamarkaður sunnudaginn 9. október.
 a. Eignir ÍRA sem verða boðnar til sölu á markaðnum.
b. Fyrirkomulag í félagsaðstöðunni; félagsmenn bæði í

Skeljanesi og yfir netið.
c. Leiðbeiningar til félagsmanna sem vilja selja/kaupa

tæki/búnað á markaðnum.
7. Ný vetrardagskrá fyrir tímabilið 6. október til 15. desem -

ber 2022 lögð fram.
8. Félagsblaðið CQ TF. 
 a. Fjórða tölublað ársins kom út á heimasíðu 2. október.
b. Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB ritstjóri CQ TF kveður.
9. Fjarskiptaviðburðir á næstunni.
a. CQ WW DX SSB keppnin 29-30. október n.k.
b. CQ WW DX CW keppnin 26.-27. nóvember n.k.
 c. Óskar Sverrisson, TF3DC keppnisstjóri TF3IRA kveður.
10. Stuðningur félagssjóðs ÍRA við rekstraraðila viðtækja

yfir netið.
11. Önnur mál.
a. Tilnefning ÍRA til viðurkenningar fyrir vísindamiðlun

árið 2022; dags. 28.9.
b. Kaup á Nolle loftneti fyrir gervihnattastöð ÍRA.
c. Ákvörðun um dagsetningu aðalfundar 2023; 19. febrúar.
12. Næsti fundur stjórnar.
13. Fundarslit.

1. Fundarsetning og samþykkt tillögu að dagskrá.
TF3JB, formaður bauð fundarmenn velkomna og setti fund 
kl. 18:00. Fram kom að Georg Magnússon, TF2lL vara -
formaður hafði boðað forföll vegna veikinda. Formaður
lagði fram meðfylgjandi tillögu að dagskrá sem var sam -
þykkt samhljóða.

2. Fundargerð lögð fram frá 4. fundi; 1. september s.l.
Samþykkt samhljóða.

3. Yfirlit yfir innkomin/útsend erindi á milli funda.
Formaður, TF3JB fór yfir og skýrði innkomin og útsend
erindi.

4. Skýrsla gjaldkera um stöðu félagssjóðs og innheimtu.
Staða félagsjóðs er 2.287.690 krónur. Greidd félagsgjöld
eru 161 og 19 eru útistandandi.

5. Loftnetamál TF3IRA; stöðuskýrsla.
a. Staða 4 el Yagi loftnetsins; endurnýjun á „skotti“.

Búið er að gera bráðabirgðaviðgerð en áætlun er að fara
upp með vinnulyftu og endurnýja skottið. 
b. Pöntun á loftneti, rótor og aukahlutum; staða mála. 

Loftnetið er komið í hús. Rótor og stýrikapall er hvoru -
tveggja væntanlegt í byrjun nóvember.
c. Undirbúningur loftnetsturns; Georg Magnússon, TF2LL.

Georg Magnússon, TF2LL er byrjaður að vinna í turn -
inum og gengur það vel; verður væntanlega tilbúinn um
miðjan október.
d. Önnur loftnetamál.

HyEndFedAntenna vírloftnetin tvö (fyrir 30/40 metra og
fyrir 80/40/20/10 metra) verða boðin til sölu á flóamarkaði
félagsins 9. október n.k. ásamt SteppIR 3E Yagi loftnetinu,
SteppIR BigIR loftnetinu og Fritzel Yagi loftnetinu. 

6. Flóamarkaður sunnudaginn 9. október. 
a. Eignir ÍRA sem verða boðnar til sölu á flóamarkaði.

Vísað í fyrri samþykkt í 8. lið fundargerðar 4. stjórnar -
fundar frá 1. september s.l. Að auki verður lögð áhersla á að 
selja það sem m.a. hefur verið tekið frá og geymt úr dánar -
búi TF3GB.
b. Fyrirkomulag í félagsaðstöðunni; félagsmenn bæði í

Skeljanesi og yfir netið.
Þar sem fyrirhugað var að ræða dagskrárliðinn með Vil -

hjálmi Í. Sigurjónssyni, TF3VS sem hefur tekið að sér að
sjá um uppboð á flóamarkaðnum – en hann átti ekki
heiman gengt á fundinn – var formanni falið að ræða
fyrirkomulag í félagsaðstöðunni við Vilhjálm eftir fundinn. 
Ennfremur verður rætt við TF3VH sem hefur tekið að sér
tæknistjórn á markaðnum hvað varðar aðgang félagsmanna 
sem verður boðið að hafa aðgang yfir netið.
c. Leiðbeiningar til félagsmanna sem vilja selja/kaupa

tæki/búnað á markaðnum.
Formaður, TF3JB skýrði frá því að leiðbeiningar verði

tilbúnar með góðum fyrirvara til innsetningar á heimasíðu
og FB síður. Samþykkt að búnaður sem verður seldur á
flóam arkaðnum verði aðeins afhentur gegn staðgreiðslu. 

7. Ný vetrardagskrá fyrir tímabilið 6. október til 15.
desember 2022 lögð fram.
Glæsileg ný vetrardagskrá ÍRA fyrir tímabilið 5. október til
15. desember var til kynningar í 4. tbl. CQ TF sem kom út
2. október. Alls verða 23 viðburðir í boði og koma 16
félagsmenn að verkefninu. Um er að ræða flutning erinda,
tvo félagsfundi, námskeið, laugardags- og sunnudags opn -
anir, auk þess sem við verðum með fyrstu miðviku dags -
opnunina, sem er „Dömukvöld“ – sérstaklega sett upp fyrir
YL amatörana okkar. Þá mun flóamarkaður félagsins falla
inn í vetrardagskrána sunnudaginn 9. október. Síðast, en
ekki síst, endum við árið með jólakaffi ÍRA, viðhafnarkaffi
sem verður haldið í Skeljanesi fimmtudaginn 15. desember.
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8. Félagsblaðið CQ TF.
a. Fjórða tölublað ársins kom út á heimasíðu 2. október. 

Blaðið er allstórt í sniðum að þessu sinni, eða 60 blað -
síður. Meðal efnis í blaðinu, auk greina frá ritstjóra og
formanni:

* Félagsstarfið í Skeljanesi.
* TF3ØIRA í Þjórsárdal 1976.
* VHF/UHF leikar 2022; úrslit.
* Alþjóðlega vita- og vitaskipahelgin 2022.
* TF útileikar 2022; úrslit.
* IARU Svæðis 1 viðburðir í Friðrikshöfn 2022.
* SYLRA 2022 18. til 24. ágúst 2022 – í Turku, Finnlandi
* TF3CW vinnur með ED1R keppnishópnum.
* Frá 75 ára afmæliskaffi ÍRA.
* Rótor stýrt með fótstigi.
* TF3AM í CQ WPX SSB keppninni 29.-30. mars 2008.
* Starfsáætlun stjórnar ÍRA 2022/23.
* 4U1ITU í Genf 60 ára.
* Bókahorn ÍRA.
* Viðurkenningar radíóamatöra.
* Íslenskir radíóamatörar; starfstímabilið 2022/23.
* Helstu DX keppnir í október 2022– janúar 2023.
* QSL kort frá TF3MB, TF5TP, TF5AS og TF5SV.
* DXCC skráning TF kallmerkja.
* Vetrardagskrá ÍRA október-desember 2022.

b. Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB ritstjóri CQ TF hefur
óskað að láta af störfum. 

Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB ritstjóri CQ TF sendi
stjórn félagsins erindi 24. september s.l. með ósk um að láta 
af embætti vegna versnandi heilsufars. Stjórn ÍRA kemur
til móts við óskir Sigurbjörns Þórs, þakkar honum fyrir
framúrskarandi góð störf að útgáfumálum félagsins á tíma -
bilinu 2018-2022 og óskar honum alls hins besta.

9. Fjarskiptaviðburðir á næstunni.
a. CQ WW DX SSB keppnin 29-30. október n.k.

Félagsstöðin TF3W mun ekki taka þátt í keppninni þar
sem loftnetabúnaði er áfátt.
b. CQ WW DX CW keppnin 26.-27. nóvember n.k.

Stefnt er að því að TF3W taki þátt í þessari stærstu
morskeppni ársins með fyrirvara um að loftnetamál verði
komin í lag.
c. Óskar Sverrisson, TF3DC keppnisstjóri TF3IRA kveður.

Stjórn ÍRA þakkar Óskari Sverrissyni, TF3DC góð störf
að keppnismálum félagsstöðvarinnar.

10. Stuðningur félagssjóðs ÍRA við rekstraraðila
viðtækja yfir netið.
Málið rætt stuttlega og samþykkt að afla frekari gagna.

11. Önnur mál.
a. Tilnefning ÍRA til viðurkenningar fyrir vísindamiðlun

árið 2022; dags. (28. september).
Stjórn félagsins þakkar Kristjáni Benediktssyni, TF3KB

fyrir tilnefninguna til Rannsóknaráðs.
b. Tillaga um kaup á Nolle loftneti fyrir gervihnattastöð

TF3IRA.
Áætlaður kostnaður er um 18 þúsund krónur. Tillagan

var samþykkt samhljóða.
c. Ákvörðun um dagsetningu aðalfundar 2023; 19. febrúar.

Samþykkt samhljóða að efnt verði til aðalfundar sunnu -
daginn 19. febrúar 2023. Leitað verði eftir að fá afnot af
safnaðarheimili Neskirkju við Hagatorg í Reykjavík líkt og 
2 undanfarin ár.

12. Næsti fundur stjórnar.
Samþykkt að halda næsta fund stjórnar fimmtudaginn 10.
nóvember kl. 18 í Skeljanesi.

13. Fundarslit.
Formaður, TF3JB sleit fundi kl. 19:10.

Fundargerð ritaði:
Guðmundur Sigurðsson TF3GS

Ritari IRA

Fundur nr. 6 í stjórn ÍRA; haldinn í Skeljanesi
10. nóvember 2022 kl. 18:00.
Mættir voru: TF3JB formaður, TF2LL varaformaður,
TF3PW gjaldkeri, TF3GS ritari, TF3UA varastjórn og
TF1EIN varastjórn. TF3GZ boðaði forföll vegna veikinda.
Gestur á fundinum: Kristján Benediktsson TF3KB, IARU/
NRAU tengiliður ÍRA.

Tillaga að dagskrá.
1. Fundarsetning og samþykkt tillögu að dagskrá.
2. Fundargerð lögð fram frá 5. fundi; 6. október s.l.
3. Yfirlit yfir innkomin/útsend erindi á milli funda.
4. Skýrsla gjaldkera um stöðu félagssjóðs og innheimtu.
5. Flóamarkaður 2022 að hausti. Skýrsla formanns.

6. Loftnetamál TF3IRA; stöðuskýrsla.
 a. Staða 4 el Yagi loftnetsins; endurnýjun á „skotti“.
 b. Pöntun á loftneti, rótor og aukahlutum; staða mála. 
 c. Undirbúningur loftnetsturns; Georg Magnússon, TF2LL.
 d. Önnur loftnetamál.
7. Vetrardagskrá félagsins í október til desember.
 a. Gangur verkefnisins frá 6. október til dagsins í dag.
 b. Félagsfundur 10. nóvember.
 c. Jólakaffi/viðhafnarkaffi 15. desember n.k.
8. Virkni félagsstöðvarinnar út árið.
9. Millifundur IARU Svæðis 1 í Friedrichshafen 22.-24.

júní.
 a. Skýrsla Kristján Benediktssonar, TF3KB IARU/NRAU

tengiliðar ÍRA sem sat fundinn.
10. Árlegur fundur í NRAU var haldinn 22. október 2022;

fjarfundur.
 a. Skýrsla Kristjáns Benediktssonar, TF3KB IARU/NRAU

tengiliðar ÍRA sem sat fundinn. 
11. Ráðstefna IARU Svæðis 1 árið 2023. 
 a. 26. Ráðstefna IARU Svæðis 1 verður haldin 1.-4.

nóvem ber 2023 í Zlatibor í Serbíu.
 b. Ákvörðun um að senda fulltrúa félagsins á fundinn.

12. Stuðningur félagssjóðs ÍRA við rekstraraðila viðtækja
yfir netið.

13. Önnur mál.
14. Næsti fundur stjórnar.
15. Fundarslit.
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1. Fundarsetning og samþykkt tillögu að dagskrá
TF3JB, formaður, bauð fundarmenn velkomna og setti
fund kl. 18:00. Framlögð tillaga að dagskrá var samþykkt
samhljóða.

2. Fundargerð lögð fram frá 5. fundi, þann 6. október
2022.
Samþykkt samhljóða.

3. Yfirlit yfir innkomin/útsend erindi á milli funda.
Formaður, TF3JB fór yfir og skýrði innkomin og útsend
erindi.

4. Skýrsla gjaldkera um stöðu félagssjóðs og innheimtu.
Staða félagsjóðs er 2.089.235 krónur. Greidd félagsgjöld
eru 164 og 16 eru útistandandi.

5. Flóamarkaður 2022 að hausti. Skýrsla formanns.
Viðburðurinn gekk vel í alla stað og var mikil ánægja á
meðal félagsmanna. Alls voru 38 hlutir á uppboði í eigu
félagsins og seldust 33 þeirra. Söluvirði var alls 321.500
krónur. Þátttakendur á flóamarkaðnum voru alls 47, þar af
8 beintengdir yfir netið meðan á uppboði stóð.

6. Loftnetamál TF3IRA; stöðuskýrsla.
a. Staða 4 el Yagi loftnetsins; endurnýjun á „skotti“.

Formaður, TF3JB útskýrði að staða væri óbreytt hvað
varðar stóra loftnetið frá því Benedikt Sveinsson, TF3T
klippti út skemmdina. Georg Kulp, TF3GZ hefur útbúið
nýtt skott og ætlar að leigja lyftu hjá BYKO til að fara upp í
turninn og skipta út „skottinu“ þegar aðstæður leyfa. 
b. Pöntun á loftneti, rótor og aukahlutum; staða mála. 

Nýja OptiBeam loftnetið kom í hús í Skeljanesi 30.
september og nýi rótorinn 10. nóvember. „Hard-line“ kap -
all inn verður keyptur innanlands, en stýrilínan var keypt
frá rótarframleiðandanum á Ítalíu. 
c. Undirbúningur loftnetsturns; Georg Magnússon, TF2LL.

Georg tók turneiningarnar tvær ásamt nýja rótornum og
flutti upp í Borgarfjörð 10. nóvember þar sem hann hefur
góða verkstæðisaðstöðu og mun yfirfara einingarnar og
„montera“ rótorinn í efri turneininguna ásamt topplegu.
d. Önnur loftnetamál.

Formaður, TF3JB ræddi um endafædda 80 metra loftnet
félagsins og topp með spólu fyrir 80 metrana sem er til -
búinn fyrir Hustler 5-BTV loftnetið, en bæði þessi loftnet
bíða uppsendingar. Ákveðið að láta uppsetningu nýja
turns ins með OptiBeam loftnetinu ganga fyrir.

7. Vetrardagskrá félagsins í október til desember. 
a. Gangur verkefnisins frá 6. október til dagsins í dag.

Formaður, TF3JB skýrði frá gangi verkefnisins sam -
kvæmt eftirfarandi:
* Dagskrá var formlega kynnt í 4. tbl. CQ TF sem kom út 2.

október.
* Sérprentað blað með dagskránni var póstlagt til allra

erindisflytjenda 6. október.
* Sérprentað blað með dagskránni [í lit] var til afhend -

ingar í Skeljanesi fá 6. október.
* Vefslóð á dagskrána var sett inn á heimasíðu (opnunar -

síðu) 11. október.
* Dagskráin var endurprentuð á 200 gr. A4 blað til dreif -

ingar í Skeljanesi frá 7. október.

* Dagskráin var sérprentuð á 200 gr. A3 blað til uppsetn -
ingar í Skeljanesi frá 16. október.

Mikil ánægja er með dagskrána og vandaða viðburði.
Stjórn félagsins þakkar fyrir.
b. Félagsfundur 10. nóvember. 

Formaður, TF3JB verður með inngangserindi á félags -
fundinum 10. nóvember; „Uppbygging TF3IRA í Skelja -
nesi“. Hugmyndin er að kynna loftnetaframkvæmdir
framundan í félagsaðstöðunni og sýn stjórnar félagsins á
loftnetabúnað stöðvarinnar eftir að ný loftnet verða komin í 
gagnið. Einnig er áformað að ræða búnað í fjarskipta -
herberginu, þ.á.m. að mögulegt verði að senda út samtímis
frá tveimur stöðvum á sama bandi (m.a. í keppnum) o.þ.h.
Þá verður rætt um aðgang félagsmanna að búnaði stöðvar -
innar yfir netið – sem við höfum reyndar byrjað að ræða á
stjórnarfundum á starfsárinu og er til skoðunar.
c. Jólakaffi/viðhafnarkaffi 15. desember n.k.

Fram kom hjá formanni, TF3JB að fyrsta jólakaffi ÍRA
var haldið 2012 og mættu þá 32 í Skeljanes. Næst var efnt
til viðburðarins 2018 og þá mættu 29 og 2019 mættu 32 í
Skeljanes. Viðburðurinn féll niður árin 2020 og 2021
vegna Covid-19 faraldursins. Samþykkt að stefna að því að 
halda viðburðinn fimmtudaginn 15. desember eins og
kynnt hefur verið í vetraráætlun félagsins í CQ TF og víðar.

8. Virkni félagsstöðvarinnar út árið.
Kallmerki félagsins, TF3YOTA er aðallega notað í desem -
ber en mánuðurinn er svokallaður „YOTA mánuður“ hjá
landsfélögum IARU Svæðis 1 (og víðar). ÍRA hefur tekið
þátt í verkefninu frá upphafi (2018) en kallmerkið verður
a.m.k. ekki sett í loftið að þessu sinni af Elínu Sigurðar -
dóttur, TF2EQ ungmennafulltrúa félagsins þar sem hún
verður ekki á landinu um þessi jól eins og venjulega. 

Í athugun er, að Árna Freyr Rúnarsson, TF8RN aðstoðar -
verkefnisstjóri YOTA muni virkja TF3YOTA í hennar stað.

9. Millifundur IARU Svæðis 1 í Friedrichshafen 22.-24. 
júní 2022; fjarfundur.
Kristján Benediktsson, TF3KB IARU/NRAU tengiliður
ÍRA var gestur fundarins og gaf greinagott yfirlit yfir milli -
fund IARU Svæðis 1 í október s.l., en hann sat fundinn sem
var fjarfundur yfir netið. Hann vísaði nánar í grein sína um
fundinn í 4. tbl. CQ TF 2022, bls. 37-40.

10. Árlegur fundur í NRAU 22. október 2022;
fjarfundur.
Fundur Nordisk Radio Amatør Union (NRAU) var haldinn
22. október. Líkt og á fyrra starfsári, var fundurinn haldinn
yfir netið (vegna Covid-19 faraldursins). Á fundinum hitt -
ast fulltrúar systurfélaganna á Norðurlöndum og og ræða
sameiginleg málefni. 

Eftirfarandi tvö efni voru sett inn á málaskrá fundarins
frá ÍRA: „Moving the Vienna interim meetings permanently 
to Friedrichshafen?” og “TF HAM Challenge 2022 pro -
posal: Open for emerging radio amateurs, by their choice
of study, to help defining where amateur radio is head -
ing?”. Nánari upplýsingar eru á heimasíðu NRAU: https://

www.nrau.net/
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11. Ráðstefna IARU Svæðis 1 árið 2023. 
a. 26. Ráðstefna IARU Svæðis 1 verður haldin 1.-4. nóvem -

ber 2023 í Zlatibor í Serbíu.
Gögn vegna fundarins voru lögð fram við upphaf fundar.

b. Ákvörðun um að senda fulltrúa félagsins á fundinn.
Samþykkt að ÍRA sæki um fjárstuðning til IARU svæðis

1 vegna ferðakostnaðar fyrir Kristján Benediktsson,
TF3KB IARU/NRAU tengilið sem verði fulltrúi félagsins í 
Serbíu.

12. Stuðningur félagssjóðs ÍRA við rekstraraðila
viðtækja yfir netið.
Fram kom hjá ritara, TF3GS að sendir hafi verið tölvu -
póstar á fjarskiptafélöginn (á vegum rekstraraðila viðtækja
yfir netið) til að óska eftir stuðningi við þetta verkefni.
Erindin er í ferli hjá fyrirtækjunum og er beðið svara. 

13. Önnur mál.
a. Tillaga varaformanns, TF2LL þess efnis að loftnetsefni

við aðstöðu félagsins í Skeljanesi verði boðið til gjafar
en verði svo hent ef enginn vill þiggja. 

Samþykkt samhljóða að loftnetsturnar félagsins sem ekki
seldust á flóamarkaði félagsins 9. október s.l. og Fritzel loftnet 
varði gefið þeim félagsmönnum sem eftir því leita. Héðan í frá 
verði öllum gjöfum af þessu tagi til félagsins hafnað. 

Eldri turninn hefur legið fyrir utan Skeljanes frá því í lok
nóvember 2018 og sá nýrri frá því um miðjan júlí 2019.
Fritzel netið var tekið niður á sama tíma og eldri turninn (í
nóvember 2018).
b. Truflanir í Bláfjöllum sem koma inn á tíðnina 156.800

MHz.
Ritari, TF3GS upplýsti að Fjarskiptastofa hafi haft sam -

band við hann og TF1A vegna truflana sem koma inn á
tíðnina 158.800 MHz (Rás 16 á skipatíðni). Hins vegar
bendi ekkert til að okkar búnaður í Bláfjöllum sé ástæðan.
c. Skipan ritstjóra CQ TF.

Skipan Sæmundar E. Þorsteinssonar, TF3A sem nýs
ritstjóra CQ TF [a.m.k. fyrst um sinn] var samþykkt
samhljóða.

14. Næsti fundur stjórnar.
Samþykkt að halda næsta fund stjórnar fimmtudag 26.
janúar 2023

15. Fundarslit.
Formaður, TF3JB sleit fundi kl. 19:30.

Fundargerð ritaði
Guðmundur Sigurðsson TF3GS

Ritari ÍRA

CQ TF janúar 2023 52

EFNIS-
YFIRLIT

 Af vettvangi félagsmanna, örsaga.
Svo háttar til, að stundum gleymist eitt og annað. Fyrir

allmörgum árum fékk ágætur leyfishafi lánaðan heima -

smíðaðan 21 MHz 0,25 W CW QRP sendi hjá Vilhjálmi

Þ. Kjartanssyni, TF3DX. Eftir að hafa notað sendinn í

einhvern tíma, var honum komið fyrir á góðum stað þar

til að því kæmi að skila gripnum. En þegar mikið er að

gera gleymist eitt og annað, sér í lagi þegar hluturinn

blasir ekki við í hillu eða í skúffu sem er opnuð annað

slagið.

Síðan var það í október 2022 að viðkomandi rakst á

sendinn heima hjá sér og ákvað, að nú yrði ekki beðið

lengur. Hann kom með hann í Skeljanes næsta fimmtu -

dagskvöld og bað um að honum yrði komið til Villa.

TF3JB tók að sér að koma tækinu til skila og 26. október

var slegið á þráðinn. Villi brást vel við (eins og alltaf) og

erindið var borið upp. Það fyrsta sem hann sagði var

„Jáááá... þetta skyldi þó ekki vera prótótýpan af 21 MHz

nýliðasendinum sem ég hannaði 1975 og er búinn að

leita að í mörg ár?“

Til að gera langa sögu stutta, þá varð símtalið stutt og

u.þ.b. 20 mínútum seinna var hann mættur í bílskúrinn

hjá JB. Og, það reyndist vera prótótýpan sem um var að

ræða og Villi varð mjög glaður eins og sjá má á ljós -

myndinni.

Þess má geta að margir íslenskir nýliðar smíðuðu

þennan sendi sem Villi hannaði á árabilinu 1975–76 og

þótt útgangsaflið væri aðeins um ¼ úr watti, voru menn

með góð DX sambönd enda 15 m mjög skemmtilegt

band þegar það er opið.

TF3DX gægist spenntur í pokann …

… og viti menn, þetta reyndist vera sá rétti!



Til umfjöllunar: HF DX

Basics: for Radio Amateurs.

Höfundur: Steve Telenius-

Lowe, PJ4DX (G4JVG). 

Útgefandi: Radio Society of

Great Britain (RSGB).

Útgáfa: 1. útgáfa (15.7.2022).

Blaðsíðufjöldi: 124.

Brot: 17.4 x 24cm. Einnig í

boði á stafrænu formi.

Verð: £11.99 / £9.99 (félagsmenn RSGB).

HF DX Basics er áhugaverð bók sem opnar sýn inn í

spennandi heim DX-fjarskipta á stuttbylgju (HF).

Hún er skrifuð með nýja leyfishafa í huga og þá sem

t.d. eru að koma aftur að fjarskiptum á HF, eftir hlé frá 

áhugamálinu.   

Höfundur sýnir fram á að amatörar þurfi hvorki stór

loftnet né mikið afl til að ná eftirsóknarverðum sam -

bönd um um allan heim. Veittar eru leiðbeiningar um

hvernig ná má hámarksárangri með því að setja upp

loftnet sem henta aðstæðum hvers og eins og hvernig

skynsamlegt er að bera sig að, við val á notuðu eða

nýju sendiviðtæki (e. transceiver). Stuttbylgjuböndin

eru kynnt og eiginleikar þeirra skýrðir á einföldu

máli, þ.á m. við hverju megi búast á hverju þeirra.

Höfundur útskýrir einnig vel hvernig ná má árangri

þegar kös er á tíðninni (e. pile-up) og hvernig unnið

er, þegar sendi- og móttökutíðnir fara ekki saman (e.

split working). Settar eru fram ráðleggingar til þeirra

sem hafa áhuga á QRP (allt að 5W sendiafl) og

hvernig hámarka má fjölda staðfestinga (QSL) eftir

að sam bönd um er náð. 

Bókin skiptist í 10 kafla. Í fyrstu þremur þeirra er

stuttlega farið yfir grundvallarhugtök og skilgreining -

ar, s.s. tegund útgeislunar (mótun), tíðnisviðin [tíðni

og bylgjulengd], amatörböndin, DXCC viður kenn -

ingar, rafrænar fjarskiptadagbækur og vefsvæði, s.s.

LoTW (Logbook of The World).

Í 4. kafla er farið yfir sendi-/móttökustöðvar. M.a.

útskýrt SDR (e. Software Defined Radio), umfjöllun

um gæði viðtækja, mismunandi afl sendis og þegar

unnið er frá tímabundnum aðsetursstað, úr bifreið eða 

með burðarstöð. Rætt er um kostnað og hvort skyn -

sam legt sé að festa kaup á nýrri eða notaðri stöð og

komið inn á kosti þess að hafa innbyggða loftnets -

aðlögunarrás. Einnig er fjallað um búnað sem vinnur

á truflunum [í viðtöku], kosti þess þegar stöð er búin

tveimur viðtækjum, auk þess sem DSP (e. Digital

Signal Processing) og DNR búnaður (Digital Noise

Reduction) er útskýrður. 

Í 5. kafla er fjallað um loftnet og farið yfir kosti

láréttra og lóðréttra neta. Vel er útskýrt hvaða loftnet

henta best miðað við tilteknar aðstæður. Fjallað er um

tvípóla (e. dipoles) og fæðingu þeirra (Balun), G5RV

loftnet, stangarloftnet (e. verticals), L-loftnet, fjöl -

banda loftnet sem eru í boði á markaði, lykkjur (e.

full-wave antennas), Yagi loftnet og önnur stefnuvirk

net sem jöfnum höndum má smíða eða kaupa á

markaði.

Í 6. kafla er farið yfir amatörböndin á 160, 80, 60,

40, 30, 20, 17, 15, 12, 10 og 6 metrum með tilliti til

eiginleika og útbreiðslu þegar litið er til fjarskipta yfir 

lengri vegalengdir (DX).

Í 7.-9. kafla er kynnt hvernig finna má DX-stöðvar á 

böndunum auk þess sem skilyrðaspár eru útskýrðar.

Einnig er fjallað um það sem skiptir máli í fjarskiptum 

á tali (SSB), s.s. hljóðnema og höfuðtól (heyrnartól

með áfastri hljóðnemaspöng), ALC (e. Automatic

Level Control), bandvídd, talpressun (e. speech

processing) og margt fleira.

Í 10. kafla er umfjöllun um allt sem viðkemur staf -

rænum sendingum (FT4 og FT8). Kaflinn er aðgengi -

legur og sýnir hve auðvelt er að fara í loftið á þessari

tegund mótunar. Í 11. kafla eru síðan leiðbeiningar til

þeirra sem vinna frá sjaldgæfum/eftirsóknarverðum

kallmerkjum.  

Niðurstaða: Fræðandi, áhugaverð og vel skrifuð bók

fyrir nýja radíóamatöra sem langar til að hafa DX-

sambönd og fyrir þá sem e.t.v. hafa tekið sér frí frá

áhugamálinu um tíma og eru aftur að koma að

áhugamálinu. Gott letur, vandaðar skýringarmyndir,

töflur og ljósmyndir (þar sem það á við) gera bókina

markvissa og áhugaverða aflestrar. 

73 de Óskar / TF3DC
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Bókahorn ÍRA

Óskar Sverrisson, TF3DC



Ég vil byrja á að þakka góð viðbrögð við skrifum um

viðurkenningar í CQ TF. Það er ljóst, að margir eru að

velta fyrir sér hinum ýmsu diplómum. Mér virðist

flestir hafa áhuga þeim sem eru hvað þekktastar, t.d.

DXCC, WAZ, WAS, WPX og IOTA sem er gott mál.

Margir nefna jafnframt að þeir eigi t.d. mikið af kort -

um frá Evrópu og að þá langi til að nota þau til að

sækja um diplómur.

Til að koma til móts við þennan hóp er mér ánægja

að kynna tvær viðurkenningar frá Evrópu, þ.e. frá

Póllandi og frá Grikklandi. Og fyrir þá sem eiga

staðfest DX sambönd frá Asíu er kynnt skemmtileg

diplóma frá Suður-Kóreu.

European Union SP Award

„European Union SP Award“ gerir kröfur um stað fest

sambönd við aðra radíóamatöra í a.m.k. 25 lönd um

Evrópusambandsins (af  27). Forskeytin eru: CT, DL,

EA, EI, ES, F, G, HA, I, LX, LY, LZ, OE, OH, OK,

OM, ON, OZ, PA, S5, SM, SP, SV, YL, YO, ZC4/5B4 

og 9H. Notast er við GCR lista og gilda bæði

pappírskort og LoTW staðfestingar. Sambönd á öllum 

böndum og öllum tegundum útgeislunar gilda frá 1.

janúar 2004. Sambönd þurfa að hafa farið fram á sama 

bandi. Kostnaður er €5.00. Ef umsókn er send í pósti

skal láta fylgja með áritað umslag og $2.00 fyrir

póstkostnaði. eQSL sambönd gilda ekki fyrir þessa

diplómu. Utanáskrift: Award Manager PZK, P.O. Box 

54, 85-613 BYDGOSZCZ 13, Poland. Vefslóð á

umsóknareyðublað: https://awards.pzk.org.pl/files/Aplikacja_p_1.pdf

RAAG Award

„RAAG Award“ gerir kröfur um staðfest sambönd við

aðra radíóamatöra í a.m.k. 7 af 9 kallsvæðum  Grikk -

lands. Þau eru: SV1 (Mið-Grikkland); SV2 (Mace -

donia); SV3 Peloponnese; SV4 (Thessaly); SV5

(Sode cannese); SV6 (Epirus); SV7 (Austur Mace -

donia – Thrace); SV8 (Grísku eyjarnar); og SV9 (Krít). 

Notast er við GCR lista  og gilda pappírskort, LoTW

og eQSL staðfestingar. Sambönd á öllum böndum og

öllum tegundum útgeislunar eru tekin gild. Kostnaður

er €10.00 og er innifalinn póstkostnaður til Íslands.

Greiðsluupplýsingar:  https://raag.org/product/raag-award/  Senda

má umsókn á þetta veffang: raag-hq@raag.org 

HLA Award

 „HLA Award“ er gefið út í alls 5 flokkum. K-flokkur:

5 HL QSL; O-flokkur: 10 HL QSL; R-flokkur: 20 HL

QSL; E-flokkur: 30 HL QSL; og A-flokkur: 50 HL

QSL. Uppfærslumiðar eru fáanlegir, sem og fyrir hver 

50 umfram QSL í eigu umsækjanda. Notast er við

GCR lista  og gilda bæði pappírskort og LoTW

staðfestingar (ekki eQSL). Sambönd á öllum böndum

og öllum tegundum útgeislunar eru tekin gild frá 1.

mars 1959. Sambönd við HL9 forskeyti gilda ekki.

Kostnaður er $10.00 eða 20 IRC. Greiðslu upp lýs -

ingar: HL0HQ@hanmail.net  Aðrar upplýsingar, vefslóð: 

https://www.karl.or.kr/eng/01/01.php

Með ósk um gott gengi,

73 de TF5B.
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Viðurkenningar radíóamatöra

Brynjólfur Jónsson TF5B, viðurkenningastjóri ÍRA

https://awards.pzk.org.pl/files/Aplikacja_p_1.pdf
https://raag.org/product/raag-award/
mailto:raag-hq@raag.org
mailto:HL0HQ@hanmail.net
https://www.karl.or.kr/eng/01/01.php


Í eftirfarandi töflu hafa verið teknar saman upplýs -

ingar um helstu alþjóðlegar DX keppnir á tímabilinu

febrúar, mars og apríl 2023. Hafa þarf í huga að ýmsir

minni viðburðir fara fram nánast um hverja helgi sem

ekki eru taldir til hér. 

Eftirfarandi vefsíða birtir nánari upplýsingar, auk

þess að sýna vefslóð inn á heimasíðu hverrar keppni á

netinu þar sem er að finna tæmandi upplýsingar.

 Vefslóð: https://www.contestcalendar.com/weeklycont.php
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Helstu DX keppnir í febrúar–apríl 2023

DAGSETN. TÍMI HEITI KEPPNI MÓTUN BÖND SKILABOÐ (TF)

FEBRÚAR 2023

4.-5. feb. 12:00-12:00 F9AA Cup, CW CW 80-10M RST + raðnúmer

4.-5. feb. 12:00-23:59 Mexico RTTY International Contest RTTY 80-10M RST + raðnúmer

11.-12. feb. 00:00-23:59 CQ WW RTTY WPX Contest RTTY 80-10M RST + raðnúmer

11.-12. feb. 12:00-12:00 Dutch PACC Contest CW/SSB 160-10M RS(T) + raðnúmer

18.-19. feb. 00:00-24:00 ARRL DX I‘nal DX Conterst, CW CW 160-10M RST + afl sendis

24.-26. feb. 22:00-22:00 CQ-160 Meter Contest, SSB SSB 160M RS + CQ svæði (TF=40)

25.-26. feb. 06:00-18:00 REF Contest, SSB SSB 80-10M RS + raðnúmer

25.-26. feb. 13:00-13:00 UBA DX Contest, CW CW 80-10M RST + raðnúmer

MARS 2023

4.-5. mars 00:00-24:00 ARRL I‘nal DX Contest, SSB SSB 160-10M RS + afl sendis

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

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

18.-19. mars 12:00-12:00 Russian DX Contest CW/SSB 160-10M RS(T) + raðnúmer

18.-20. mars 02:00-01:59 BARTG HF RTTY Contest RTTY 80-10M RST + raðnúmer +GMT (1)

25.-26. mars 00:00-23:59 CQ WW WPX Contest; SSB SSB 160-10M RST + raðnúmer

APRÍL 2023

1.-2. apríl 15:00-14:59 SP DX Contest CW/SSB 160-10M RST + raðnúmer

14.-15. apríl 21:00-21:00 Holyland DX Contest CW/SSB 160-10M RST + raðnúmer

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

15.-16. apríl 09:00-23:00 CQMM DX Contest CW 80-10M RST + EU (2)

22.-23. apríl 12:00-12:00 SP DX RTTY Contest RTTY 80-10M RST + raðnúmer

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

(1) Gefa þarf upp 4 tölustafi

(2) Skammstöfun fyrir meginland. TF stöðvar nota EU.

Hátíðarkvöldverður
Í tilefni af 20 ára afmæli SYLRA verður hátíðarkvöldverður

19. ágúst 2023 í Tívolí í Kaupmannahöfn. 
Nánari upplýsingar eru á sylra.is

Anna TF3VB og Vala TF3VD

https://www.contestcalendar.com/weeklycont.php
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FUNDARBOÐ

AÐALFUNDUR ÍRA 2023

Með tilvísan til 17. gr. félagslaga er hér með boðað til aðalfundar ÍRA
sunnudaginn 19. febrúar 2023.

Fundurinn verður haldinn í fundarsal 
safnaðarheimilis Neskirkju við Hagatorg í Reykjavík 

og hefst stundvíslega kl. 14:00. 
Dagskrá er samkvæmt 19. gr. félagslaga.

Fyrir hönd stjórnar,
Jónas Bjarnason, TF3JB,

formaður ÍRA
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