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JÓNAS BJARNASON, TF3JB. 

 

Starfsemi félagsins Íslenskir radíóamatörar gekk vel á starfsárinu 

2022/23. Frá því opinberum sóttvarnaraðgerðum vegna heims-

faraldurs var aflétt vorið 2022, rataði starfsemin fljótt í eðlilegt horf 

þökk sé samhentri stjórn og áhugasömum félagsmönnum.  

 

Hér verður ekki sérstaklega fjallað um einstök störf stjórnar ÍRA á starfsárinu, þar sem þeim 

eru gerð ágæt skil annarsstaðar í skýrslunni. Þó langar mig að nefna örfá atriði [að mestu] í 

tímaröð, sem staðið hafa upp úr á starfsárinu 2022/23.  

 

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 Fjarskipta-

stofu til amatörleyfis, var haldið samtímis á þremur stöðum á landinu; í Háskólanum í 

Reykjavík, Fjölbrautarskóla Norðurlands Vestra á Sauðárkróki og í Grunnskóla Raufarhafnar. 

Nítján þátttakendur voru skráðir í upphafi. Þar af skráðu fjórtán sig til prófs en 12 mættu í 

prófin og náðu 11 fullnægjandi árangri, 9 til G-leyfis og 2 til N-leyfis.  

 

Ánægjulegt er að geta um jákvæða afgreiðslu Fjarskiptastofu 13. maí á ósk félagsins um 

endurnýjun tímabundinna aukinna heimilda á 6 metra bandi. Gildistími var 4 mánuðir, til 31. 

september. G-leyfishöfum var heimilt að nota allt að 1kW og N-leyfishöfum allt að 100W. 

Gildistími var mánuði lengri sumarið 2022 en 2021, eða út september. Ennfremur var mikil 

ánægja með afgreiðslu FST á óskum félagsins um tímabundnar auknar aflheimildir [og 

sérheimildir] á 4 metrum, 60 metrum og 160 metrum, sbr. umfjöllun í 11. kafla skýrslunnar. 

 

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 veisluhöldum verið frestað. Þetta var sérlega vel heppnaður viðburður. Í 

boði var heitt súkkulaði, kaffi og gosdrykkir, íslenskar pönnukökur og vöfflur með þeyttum 

rjóma og marsípan rjómaterta, auk fleira góðgætis. Alls mættu 57 félagsmenn og gestir í 

Skeljanes þennan sólríka sumardag. Mikill fjöldi barst af kveðjum frá félagsmönnum sem  

voru í sumarfríi eða staddir erlendis, auk kveðja frá samstarfsaðilum heima og erlendis. 

 

Glæsileg vetrardagskrá ÍRA 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 verkefninu. Um var að ræða 7 erindi, 2 félagsfundi, 4 námskeið,  

laugardagsopnun og 5 sunnudagsopnanir, auk fyrstu miðvikudagsopnunarinnar sem var 

„Dömukvöld“ – sérstaklega sett upp fyrir YL amatörana okkar. Flóamarkaður og jólakaffi 

voru ennfremur hluti vetrardagskrár. Alls sóttu á 5. hundrað félagsmenn og gestir þessa 

viðburði. Vetrardagskrá félagsins hafði síðast verið í boði árið 2019 en fella þurfti niður 

nýbyrjaða dagskrá í febrúar 2020 vegna Covid-19 faraldursins.  

 

Flóamarkaður ÍRA að hausti fór fram í Skeljanesi sunnudaginn 9. október. Í fyrsta skipti var 

viðburðurinn haldinn samtímis yfir netið. Notað var forritið „Google Meet“ og voru 

félagsmenn veftengdir á Vesturlandi, Vestfjörðum, Norðurlandi, Austurlandi og á 

höfuðborgarsvæðinu. Markaðurinn var tvískiptur. 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 
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netið. Margir gerðu reyfarakaup. Alls tóku 47 félagar þátt í viðburðinum, þar af 39 í 

félagsaðstöðu og 8 veftengdir. Flóamarkaður var síðast á dagskrá 8. mars 2020, en þurfti að 

fella niður þá vegna Covid-19 faraldursins. 

 

Síðasti viðburður á vetrardagskrá var jólakaffi ÍRA, viðhafnarkaffi. Það fór fram 15. desember 

2022 og var jafnframt síðasti opnunardagur félagsaðstöðunnar á árinu. Kvöldið heppnaðist vel. 

Mikil ánægja – allir hressir og umræður á báðum hæðum. Skemmtilegur endir á metnaðarfullri 

vetrardagskrá. Alls mættu 33 félagsmenn og 1 gestur í Skeljanes. Þessi vinsæli viðburður var 

síðast haldinn árið 2019, en fella þurfti niður jólakaffið niður árin 2020 og 2021 vegna Covid-

19 faraldursins.  

 

ÍRA berast gjafir á hverju starfsári og er gerð grein fyrir þeim í 15. kafla skýrslunnar. Hér ber 

sérstaklega að geta um og þakka tvær veglegar gjafir sem félaginu bárust í sumar. Annars 

vegar nýja Dell ferðatölvu sem Elín Sigurðardóttir, TF2EQ ungmenna fulltrúi ÍRA tók á móti 

í Króatíu 13. ágúst. Gjöfin var formlega afhent á stjórnarfundi í félaginu 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 var um að ræða 10 metra háan loftnetsturn sem 

Benedikt Sveinsson, TF3T gaf félaginu 22. ágúst. Um er að ræða 4 þrístrendar áleiningar. 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 frá Pro.Sis.Tel. af gerðinni PST-2501D. Notaður verður 

framangreindur turn sem félagið fékk að gjöf. Georg Magnússon, TF2LL flutti turneiningarnar  

til frágangs heim í Borgarfjörð (þar sem hann býr og hefur góða verkstæðisaðstöðu). Þann 23. 

nóvember flutti Georg einingarnar aftur í Skeljanes og var hann 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 fimm 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). 

 

Starfsárinu 2022/23 er lokið og fráfarandi stjórn skilar stolt af sér þessari viðamiklu skýrslu 

um starfsemina. Líkt og fyrri ár, hefur fjöldi félagsmanna komið að starfinu. Allt þetta fólk á 

miklar þakkir skildar fyrir framlag í þágu ÍRA og í þágu áhugamálsins.  

 

Stjórn ÍRA og embættismenn áttu samskipti og samstarf við fjölmarga á starfsárinu. Eðlilega 

eru okkar 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.  

 

Að lokum vil ég sérstaklega þakka samstarfsmönnum mínum í stjórn ÍRA, hverjum og einum 

fyrir frábært samstarf og ánægjulega persónulega viðkynningu í öllum samskiptum er varða 

málefni félagsins. Það er erfitt að hugsa sér betri samstarfsmenn 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. 

 

Reykjavík 19. febrúar 2023, 

 

Jónas Bjarnason, TF3JB, 

formaður ÍRA. 
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1. Stjórn, embættismenn og fundir 
 

AÐALFUNDUR, STJÓRN, EMBÆTTISMENN, FUNDIR OG NEFNDIR. 

 
1.1 AÐALFUNDUR OG STJÓRN. 

Aðalfundur ÍRA 2022 var haldinn sunnudaginn 20. febrúar í fundarsal safnaðarheimilis 

Neskirkju við Hagatorg í Reykjavík. Embættismenn fundarins voru kjörnir þeir Vilhjálmur Í. 

Sigurjónsson, TF3VS fundarstjóri og Sæmundur E. Þorsteinsson, TF3UA fundarritari. 

Vetrarveður og ófærð á vegum gerði það að verkum að færri mættu en ella, en alls mættu 21 

félagi á fundarstað. Fundur var settur kl. 13:00 og slitið kl. 14:33. 

 

Í samræmi við 22. gr. 

félagslaga fór fram 

kjör í stjórn fyrir 

starfsárið 2022-2023. 

Einn var í kjöri til 

formanns, Jónas 

Bjarnason, TF3JB og 

var hann endurkjör-

inn með lófaklappi.  

 

Georg Kulp, TF3GZ 

og Georg Magnús-

son, TF2LL voru 

kjörnir til setu í 

stjórn til 2 ára. Vara-

menn til 1 árs voru 

endurkjörnir þeir 

Sæmundur E. Þor-

steinsson, TF3UA og 

Heimir Konráðsson, 

TF1EIN. Fyrir sitja í 

stjórn Jón Björnsson, 

TF3PW og Guð-

mundur Sigurðsson, 

TF3GS sem sitja sitt 

síðara starfsár 2022- 

2023. Stjórn var þannig endurkjörin nema Óskar Sverrisson, TF3DC sem ekki gaf kost á sér 

og var Georg Magnússon, TF2LL kjörin í hans stað. Félagsgjald var samþykkt kr. 7.000 fyrir 

árið 2022/23, sem er hækkun um 500 krónur frá fyrra ári.  

 

Stjórnarskiptafundur var haldinn í Skeljanesi 8. mars. Í beinu framhaldi, var haldinn 1. fundur 

nýrrar stjórnar sem skipti með sér verkum. Ný stjórn ÍRA var þannig skipuð á starfsárinu 

2022/23:  

 

Jónas Bjarnason, TF3JB, formaður.  

Georg Magnússon, TF2LL, varaformaður. 

Guðmundur Sigurðsson, TF3GS, ritari.  

Jón Björnsson, TF3PW, gjaldkeri. 

Georg Kulp, TF3GZ, meðstjórnandi.  

Sæmundur E. Þorsteinsson, TF3UA og Heimir Kornráðsson, TF1EIN voru kosnir varamenn á 

aðalfundi. 

Jónas Bjarnason TF3JB formaður ÍRA flutti skýrslu stjórnar fyrir starfsárið 2021/22 á aðalfundi 
20. febrúar 2022. Ljósmynd: TF3JON. 
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Formaður og varamenn eru kjörnir til eins árs á aðalfundi. Fundargerð aðalfundar og önnur 

fundargögn voru birt í 2. tbl. CQ TF, 2022 sem kom út 3. apríl. 

 

Svipmyndir frá aðalfundi 2022. 

Aðalfundur ÍRA 2022. Fremsta röð: Kristján Benediktsson TF3KB, Andrés Þórarinsson TF1AM og Eiður Kristinn Magnússon 
TF1EM. Önnur röð: Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB, Hinrik Vilhjálmsson TF3VH, Anna Henriksdóttir TF3VB og Vilhjálmur Í. 
Sigurjónsson TF3VS. Þriðja röð: Hrafnkell Sigurðsson TF8KY, Ólafur Örn Ólafsson TF1OL, Mathías Hagvaag TF3MH og 
Benedikt Sveinsson TF3T. Fjórða röð: Gísli Gissur Ófeigsson TF3G og Baldvin Þórarinsson TF3-Ø33. Ljósmynd: TF3JON. 

Aðalfundur ÍRA 2022. Fundarstjóri var kjörinn Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF3VS og sést hér í ræðupúlti. Aðrir á mynd: Jónas 
Bjarnason TF3JB formaður, Óskar Sverrisson TF3DC varaformaður, Georg Kulp TF3GZ meðstjórnandi, Sæmundur E. 
Þorsteinsson TF3UA kjörinn ritari fundarins og Jón Björnsson TF3PW gjaldkeri. Ljósmynd: TF3JON. 
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Mynd úr fundarsal. Kristján Benediktsson TF3KB ávarpar fundinn. 

Anna Henriksdóttir TF3VB og Hinrik Vilhjálmsson TF3VH. Mynd: TF3JON. Andrés Þórarinsson TF1AM. Wilhelm Sigurðsson 
TF3AWS fylgist með. Ljósmynd: TF3JON. 

Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY, umsjónarmaður Páskaleika og VHF/UHF leika ÍRA afhenti verðlaun og viðurkenningarnar, einnig 
fyrir Einar Kjartansson, TF3EK umsjónarmann TF útileika félagsins sem hafði boðað forföll. 
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Afhending verðlauna og viðurkenninga fyrir fjarskiptaviðburði ÍRA. Frá vinstri: Eiður Kristinn Magnússon TF1EM viðurkenning 
fyrir 5. sæti í TF útileikunum. Hrafnkell Sigurðsson TF8KY viðurkenning fyrir 2. sæti í Páskaleikunum og fyrir 3. sæti í TF 
útileikunum. Andrés Þórarinsson TF1AM verðlaunaplatti og viðurkenning fyrir 1. sæti í TF útileikunum. Ólafur Örn Ólafsson 
TF1OL verðlaun fyrir 1. sæti í Páskaleikunum og 1. sæti í VHF/UHF leikunum. Óskar Sverrisson TF3DC keppnisstjóri TF3ÍRA, 
viðurkenning fyrir 4. sæti TF3IRA í TF útileikunum. Ljósmynd: TF3JON. 

 

Gögn sem lögð voru fram í aðalfundarmöppu 20. febrúar 2022 ásamt skriffærum: 

 

▪ Skýrsla um starfsemi ÍRA 2021/22. 

▪ Dagskrá fundarins skv. 19. gr. félagslaga; sérprentun. 

▪ Lög ÍRA; sérprentun. 

▪ Listi yfir viðtakendur verðlauna og viðurkenninga ársins 2021. 

▪ Áritaður ársreikningur félagssjóðs fyrir starfsárið 2021. 

▪ Ávarpsbréf til nýrra félagsmanna, 3. útg. 2022. 

▪ Nýtt kynningarrit um amatör radíó og ÍRA, 1. útg. 2022. 
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1.2 STJÓRNARFUNDIR. 

Stjórn ÍRA hélt alls 7 formlega fundi á starfsárinu 2022/23, auk stjórnarskiptafundar. Fyrsti 

fundur (fundur 1/2022) var haldinn 8. mars og síðasti fundurinn (fundur 7/2023) var haldinn 

18. janúar 2023. Allir fundir (utan fjarfundar) voru haldnir í félagsaðstöðunni í Skeljanesi.  

 

Auk formlegra stjórnarfunda sem eru taldir upp í meðfylgjandi töflu, voru haldnir óformlegir 

fundir stjórnarmanna sín á milli og/eða með embættismönnum, eftir þörfum. 

 

Í samræmi við ákvæði í 9. gr. félagslaga1 voru samþykktar fundargerðir stjórnar hengdar upp 

á tilkynningatöflu í félagsaðstöðu og birtar í CQ TF, auk þess að vera til birtingar á heimasíðu. 

Þá eru fundargerðir starfsársins 2022/23 birtar í Viðauka-A með skýrslu þessari. Eftir aðalfund 

er ársskýrslan aðgengileg á rafrænu formi á heimasíðu félagsins. Fundargerðir stjórnar eru 

birtar á heimasíðu ÍRA (opnunarsíðu neðst til hægri). 

 
Yfirlit yfir fundi stjórnar ÍRA á starfsárinu 2022/23. 

 STJÓRNARFUNDIR DAGSETNING  FUNDARSTAÐUR 

Stjórnarskiptafundur 8. mars Fjarfundur 

Fundur  1/2022 8. mars Fjarfundur 

Fundur  2/2022 19. maí Skeljanes 

Fundur  3/2022 10. ágúst Skeljanes 

Fundur  4/2022 1. september Skeljanes 

Fundur  5/2022 6. október Skeljanes 

Fundur  6/2022 10. nóvember Skeljanes 

Fundur  7/2023 18. janúar  Skeljanes 

 

 
1 9. grein laga (hluti greinarinnar sem m.a. varðar fundargerðir): „Ritari sér til þess að bréfleg erindi fái afgreiðslu, 

sinnir fundargerðum og heldur gögnum til haga. Skrifi aðrir í nafni félagsins er þeim skylt að láta ritara í té eintak. 

Ritari sér til þess að afrit af fundargerðum og erindum sem varða marga liggi jafnóðum fyrir í félagsaðstöðu“. 

Frá 3. stjórnarfundi 10. ágúst 2022. Frá vinstri: TF2LL, TF!EIN, TF3UA, TF3JB, TF3PW, TF3KX (gestur) og TF3GS. Á myndina 
vantar TF3GZ sem einnig var á fundinum. Ljósmynd: TF3JON. 
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Frá 3. stjórnarfundi í ágúst 2022. Frá vinstri: TF3JB, TF3PW, TF3GZ og TF3KX (gestur á fundinum). Ljósmynd: TF3JON. 

 

1.2.1 Orðsendingar formanns til stjórnar. 

Á starfsárinu 2022/23 var haldið áfram þeirri nýbreytni sem byrjað var með á starfsárinu 

2020/21; að formaður sendi orðsendingar til stjórnarmanna í tölvupósti um það sem efst er á 

baugi í félaginu – eftir því sem málefni kölluðu eftir. Upphaflegt markmið var að halda stjórn 

upplýstri vegna faraldursins, þar sem stjórnarmenn áttu þess ekki kost að hittast í félags-

aðstöðunni á opnunarkvöldum eins og var fyrir Covid-19. 

 

Þetta fyrirkomulag hefur líkað vel og var því haldið áfram á starfsárinu 2022/23. 

Orðsendingarnar hafa reynst vera farvegur fyrir aukið og virkt samráð innan stjórnar. Þær eru 

einnig prentaðar út og afhentar í möppu með fundargögnum á næsta stjórnarfundi. Formið er 

ein A4 blaðsíða í hvert skipti. Á starfsárinu 2022/23; 20. febrúar 2022 til 19. febrúar 2023 voru 

sendar alls 205 orðsendingar af þessu tagi til stjórnarmanna ÍRA, sbr. meðfylgjandi töflu. 

 
Orðsendingar formanns til stjórnarmanna ÍRA á milli stjórnarfunda 20.2.2022-19.2.2023.  

MÁN. / ÁR FJÖLDI DAGSETNING ORÐSENDINGA 

Febrúar 2022 11 3/7/13/16/18/21/23/24/25/27. og 28. febrúar. 

Mars 2022 15 3/5/9/10/11/13/15/20/22/23/25/27/28/29. og 31. mars. 

Apríl 2022 9 2/4/5/7/8/9/11/18. og 19. apríl. 

Maí 2022 7 22/23/24/25/26/30/ og 30. [sama dag] maí. 

Júní 2022 25 1/2/3/4/5/6/7/9/10/11/13/14/15/16/18/19/21/22/23/24/25/26/27/28. og 29. júní. 

Júlí 2022 22 1/3/4/5/6/7/8/8 [sama dag] 9/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/26/27. og 31. júlí. 

Ágúst 2022 22 2/4/5/8/9/11/12/14/15/16/17/18/19/21/22/23/23 [sama dag] 24/25/26/27. og 28. ágúst. 

Sept. 2022 19 1/2/4/5/6/7/8/9/14/16/19/22/23/24/25/27/28/29. og 30. september. 

Október 2022 17 2/3/4/7/8/10/11/13/14/15/16/19/21/23/25/26. og 29. október. 

Nóv. 2022 17 1/2/3/4/5/8/9/11/15/18/21/22/23/24/26/28. og 29. nóvember. 

Des. 2022 14 2/5/6/8/11/12/13/16/17/21/23/26/28. og 30. desember. 

Janúar 2023 19 1/2/4/5/9/12/13/16/19/19/20/22/24/25/26/27/29/30. og 31. janúar. 

Febrúar 2023 8 1/3/4/5/7/8/14. og 18. febrúar. 
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Líkt og sjá má í töflunni að framan, er mismunandi eftir mánuðum hversu margar orðsendingar 

eru sendar til stjórnarmanna enda mestmegnis háð starfsemi félagsins. Þó kemur fyrir að 

jafnvel eru sendar tvær orðsendingar sama mánaðardag (en er frekar sjaldan). 

 

Hér fyrir neðan er sýnishorn af „einnar“ blaðsíðu orðsendingu formanns til stjórnar sem send 

var til stjórnarmanna í tölvupósti 11. október 2022. 
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1.3 EMBÆTTISMENN. 

Trúnaðarmenn félagsins á starfsárinu 2022/23 voru 24 talsins og sinntu alls 43 embættum. Þar 

af voru 8 kosnir á aðalfundi 2022. Af þessum átta voru 5 kosnir í stjórn, þ.e. formaður (TF3JB) 

og tveir varamenn til eins árs (TF1EIN og TF3UA) og tveir aðalmenn til tveggja ára (TF2LL 

og TF3GZ). Tveir aðalmenn voru fyrir í stjórn sátu sitt síðara tímabil í stjórn á starfsárinu 

2022/23 (TF3GS og TF3PW). Ennfremur voru kosnir 2 skoðunarmenn reikninga (TF3HK og 

TF3Y) og 1 til vara (TF3VS) á aðalfundinum, allir til eins árs. 

 

Stjórn ÍRA framlengdi skipan félagsmanna sem önnuðust alls 31 embætti innan félagsins á 

starfsárinu. Ástæða var fyrirhuguð endurskoðun embættismannakerfis félagsins. Tillaga um 

verkefnið hafði verið samþykkt á 4. stjórnarfundi fyrra starfsárs (2020/21) 8. september 2020 

samkvæmt eftirfarandi bókun: „Stjórn hefur hug á að boða alla embættismenn ÍRA til viðtals 

og fara yfir starfið. Stjórn hefur til skoðunar, að eiga árlega fund með þessum aðilum sem 

vinna dýrmæt störf fyrir félagið. Möguleg útfærsla er að viðtöl fari fram t.d. á 2-3 

laugardögum. Formanni er falin nánari útfærsla“.  

 

Hugmynd að verkefninu hafði verið kynnt á 3. stjórnarfundi 2 mánuðum fyrr (18.7.2020). Á 

þessum tíma óraði engan fyrir hve kóranafaraldurinn átti eftir að verða langvinnur. Að því kom 

þess vegna, að samþykkja frestun verkefnisins vegna faraldursins. Það var gert á stjórnarfundi 

5/2021; 24.11.2020.  

 

Á fyrsta fundi nýrrar stjórnar starfsárið 2021/22 (25.3.2021) var samþykkt að á meðan endur-

skoðun embættismannakerfis félagsins standi yfir, muni skipan embættismanna (frá fyrra 

tímabili) gilda. Vegna faraldursins reyndist hins vegar ekki unnt að hefja endurskoðunina og 

var því litið til starfsársins, 2022/23 með framkvæmd. 

 

Á 2. fundi nýrrar stjórnar 2022/23 var óbreytt skipan embættismanna framlengd þann 19. maí 

[2022] enda Covid-19 faraldurinn genginn yfir. 

 

Til upprifjunar, komu eftirfarandi atriði fram í upphaflegu minnisblaði formanns til stjórnar, 

sem lagt var fram á stjórnarfundi 4/2020; þann 8. september: 

 
 

Mismunandi er hve lengi embættismenn sinna trúnaðarstörfum fyrir félagið í tilteknum embættum eða nefndum, 
enda áhugi og tími aflögu til að sinna félagsmálum mismunandi eftir aðstæðum hvers og eins. Undirritaður er þeirrar 
skoðunar, að mikilvægt sé að hafa festu í störfum félagsins og hrófla ekki við embættisskipan ef félagsmaður er 
ánægður í embætti og stjórn félagsins álítur að störf hans í nafni félagsins séu vel úr hendi leyst. 
 

Á hinn bóginn finnst mér hafa ríkt ákveðið sambandsleysi í samskiptum okkar við embættismenn félagsins sem 
þarf að lagfæra. Í því sambandi verður mér hugsað til fyrsta fundar sem nokkru sinni hafði verið haldinn með stjórn 
ÍRA og prófnefnd, sem við héldum 18. ágúst 2009. Sá fundur var afar vel heppnaður. 
 

Sú reynsla sem þá fékkst, hefur smám saman mótast í huga mér í þá veru, að taka upp þessa aðferð hvað varðar 
önnur embætti félagsins. Ég er sannfærður um, að það geti orðið félaginu til framdráttar. Leyfi mér því að leggja 
fram eftirtaldar tillögur til stjórnar félagsins í dag: 
 

● Stefnt er að endurskoðun á embættismannakerfi félagsins og gera breytingar, reynist þess þörf. 
 

● Með það að markmiði, mun stjórn m.a. eiga fundi á tímabilinu með sérhverjum embættismanna um 
hans/hennar verksvið. 
 

● Á meðan endurskoðun stendur yfir, mun skipan embættismanna (frá fyrra tímabili) gilda áfram, uns niðurstaða 
liggur fyrir. 
 

Til skýringar: Í 9. gr. laga er ákvæði um að skiptingu stjórnar og setningu aðstoðarmanna skuli vera lokið svo fljótt 
sem auðið er og tilkynnt félagsmönnum og PFS. Fyrra ákvæði greinarinnar hefur verið uppfyllt. Hér er aðeins átt 
við skipan aðstoðarmanna. 
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Af ýmsum ástæðum tókst ekki að hrinda hrinda endurskoðun embættismannakerfisins í 

framkvæmd á starfsárinu 2022/23. Upp komu m.a. efasemdir um að rétta aðferðin væri að 

kalla embættismenn persónulega til fundar í félagsaðstöðunni; e.t.v. mundi nægja að senda 

tölvupóst. 

 

Engu að síður var útfærsla þessara mikilvægu starfa rædd innan og utan stjórnarfunda. Menn 

eru t.d. sammála um, að samin verði erindisbréf þar sem fram kemur til hvers er ætlast af 

viðkomandi embættismanni. Hér er átt við texta sem ekki má þó vera lengri en svo að hann 

rúmist u.þ.b. á hálfri A4 blaðsíðu.  

 

Það er mikilvægt fyrir félagið og viðkomandi félagsmann að ljóst hvers sé ætlast til af honum 

eða henni. Hér kemur m.a. til sá þáttur þegar verkefni skarast og „sammengi“ verkefna falla 

innan tveggja (eða fleiri) embætta. Það er því mikilvægt að semja erindisbréf í samráði við 

embættismenn og aðlaga að stefnu stjórnar, eftir umsögn þeirra.  

  

Stjórnarmenn eru einhuga um, að mikilvægt sé að hafa samband við hvern og einn þeirra 

félagsmann sem tekið hafa að sér embætti, ekki bara einu sinni heldur með eðlilegu millibili. 

Rætt hefur verið um, að sett verði í lög félagsins að varaformaður annist samskipti við 

embættismenn og eru stjórnarmenn eru sammála um það.  

 

Í lögum ÍRA (19. gr.) er tiltekið, hvaða mál skuli tekin fyrir á aðalfundi. Í 6. undirlið segir: 

„Aðrir embættismenn gefa skýrslu um starfsemi sinna embætta“. Árum saman hafa nánast 

verið teljandi á fingrum annarrar handar þeir embættismenn, sem hafa kvatt sér hljóðs á 

aðalfundi og flutt fregnir af sérsviðum sínum á starfsárinu. Verði framangreind breyting gerð 

á lögunum má hugsa sér, að varaformaður gæti aðstoðað embættismenn við skýrslugerð til 

undirbúnings fyrir flutning á aðalfundi. Loks má spinna hugmyndina áfram á þann veg, að 

skýrslur embættismanna verði í framtíðinni hluti af skýrslu félagsins fyrir hvert starfsár. 

 

 
 

Vilhjálmur Þór Kjartansson TF3DX þáverandi formaður prófnefndar ÍRA flytur skýrslu nefndarinnar á aðalfundi ÍRA 2020. Hann 
er einn af þeim embættismönnum félagsins sem ætíð gaf greinargóða skýrslu á aðalfundum. Ljósmynd. TF3JON. 
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Kristján 
Benediktsson 

TF3KB 
IARU/NRAU 

tengiliður ÍRA flytur 
skýrslu embættis 
síns á aðalfundi 

2021. Líkt og 
Vilhjálmur, er hann 

einn af þeim 
embættismönnum 

félagsins sem ætíð 
gefa skýrslu á 

aðalfundum. 

 

Markmiðið með embættiskerfi ÍRA er að dreifa verkefnum til að sérhæfðir félagar geti annast 

daglega útfærslu/afgreiðslu tilgreindra mála/erinda og geti m.a. verið stjórn til ráðgjafar við 

ákvarðanatöku. Við endurskoðun, er sjálfsagt að líta til fyrirkomulags hjá systurfélögum ÍRA 

í nágrannalöndum. Markmiðið hlýtur ávallt að vera að efla starfsemi félagsins samhliða því að 

auka vegsemd og virðingu með faglegri aðkomu sem byggir á hefðum áhugamálsins. 

 

1.3.1 Embætti með stoð í lögum. 

Embætti í félaginu sem eiga sér stoð í lögum með tilheyrandi ákvæðum, varða sérstaklega 

stjórn (9. grein) og skoðunarmenn (20. grein). Önnur embætti með tilheyrandi sérákvæðum 

eru alls fimm: Prófnefnd, EMC nefnd, QSL stjóri, ritstjóri CQ TF og vefstjóri. Hér fyrir neðan 

er tilvísan í viðkomandi lagagreinar og á næstu síðu er heildarlisti yfir embættismenn ÍRA 

starfsárið 2022/23. 

 

▪ Prófnefnd. Nefndin er skipuð 5 mönnum. Sérákvæði er um leyfisbréf og útskiptingu, 

sbr. 24. gr.2 Líkt og fram kemur í greininni velur nefndin sér sjálf formann. 
 

▪ EMC nefnd. Nefndin er skipuð 3 mönnum. Sérákvæði er um útskiptingu, sbr. 25. gr.3 

Líkt og fram kemur í greininni velur nefndin sér sjálf formann. 
 

▪ QSL stjóri. Sérákvæði er um fjármál, sbr. 26. gr.4  
 

▪ Ritstjóri CQ TF. Sérákvæði er um umsjón með söfnum blaðanna, sbr. 27. gr.5 
 

▪ Vefstjóri. Sérákvæði er um uppfærslur vefsins, sbr. 28. gr.6 

 
2 24. grein. Hlutverk prófnefndar félagsins: (1) Halda próf sem ÍRA er falin umsjón með. (2) Veita upplýsingar um 

prófkröfur og námsefni. Í prófnefnd sitja 5 menn, G-leyfishafar að meirihluta, skipaðir af stjórn. Til að stuðla að 

festu í störfum nefndarinnar skal skipta út einum manni á ári hið mesta. Nefndin velur sér formann. 

3 25. grein. Hlutverk EMC-nefndar félagsins (e. Electro Magnetic Compatibility): (1) Vera félagsmönnum til 

aðstoðar um EMC málefni, þ.á.m. truflanir. (2) Fjalla um EMC mál fyrir hönd félagsins sem geta komið frá Póst- 

og fjarskiptastofnun, IARU eða öðrum. (3) Starfa með stjórnvöldum að úrlausn EMC mála sem tengjast 

radíóamatörum, óski þau slíks samstarfs. (4) Stuðla að fræðslu félagsmanna um EMC. Í EMC nefnd sitja þrír menn 

skipaðir af stjórn. Til að stuðla að festu í störfum nefndarinnar skal skipta út einum manni á ári hið mesta. Nefndin 

velur sér formann. 
4 26. grein. Reka skal QSL þjónustu fyrir félagsmenn. QSL stjóri er skipaður af stjórn og fer með fjármál 

þjónustunnar. Reksturinn skal kostaður af hóflegu gjaldi á útsend kort. 

5 27. grein. Félagið skal halda úti blaði með heitinu CQ TF. Minniháttar útgáfu blaðsins má auðkenna sem fréttabréf. 

Stjórn skipar ritstjóra. Hann sér til þess að haldið sé saman tveimur söfnum blaðanna, annað aðgengilegt 

félagsmönnum, en hitt í vörslu ritstjóra á hverjum tíma. 

6 28. grein. Félagið skal halda úti vefsíðu með heitinu „ira.is“. Stjórn skipar vefstjóra. Hann sér til þess að efni 

vefsins sé uppfært eftir þörfum og aðgengilegt félagsmönnum á hverjum tíma. 
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EMBÆTTISMENN ÍRA 2022/23; MYNDIR Í STAFRÓFSRÖÐ EFTIR KALLMERKJUM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embættismenn ÍRA starfsárið 2022/23; breytingar. 

 

04.3.2022: Óskar Sverrisson, TF3DC hætti í ritnefnd CQ TF. 

24.9.2022: Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB hætti sem ritstjóri CQ TF. 

4.10.2022: Óskar Sverrisson, TF3DC hætti sem keppnisstjóri TF3IRA. 

6.11.2022; Sæmundur E. Þorsteinsson, TF3UA tók við embætti ritstjóra CQ TF.  

Ari Þórólfur, TF1A.       Heimir, TF1EIN.              Elín, TF2EQ.    Óskar, TF3DC.    Vilhjálmur Þór, TF3DX. 

Einar, TF3EK.       Gísli, TF3G.             Guðmundur, TF3GS.        Georg, TF3GZ.          Haukur, TF3HK. 

Kristinn, TF3KX.       Jónas, TF3JB.                Kristján, TF3KB.   Mathías, TF3MH.          Jón, TF3PW. 

Sigurbjörn Þór, TF3SB      Sæmundur, TF3UA        Vilhjálmur, TF3VS             Sigurður, TF3WS                 Yngvi, TF3Y 

Ölvir Styrr, TF3WZ           Brynjólfur, TF5B                Hrafnkell, TF8KY              Árni Freyr, TF8RN 
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Stjórn og embættismenn ÍRA starfsárið 2022/23. 

EMBÆTTI NAFN  KALLMERKI LEYFISBRÉF 

Kjörnir á aðalfundi 

Formaður Jónas Bjarnason TF3JB 80 

Varaformaður Georg Magnússon TF2LL 309 

Ritari Guðmundur Sigurðsson TF3GS 251 

Gjaldkeri Jón Björnsson TF3PW 451 

Meðstjórnandi Georg Kulp TF3GZ 301 

Varamaður Sæmundur E. Þorsteinsson TF3UA 90 

Varamaður Heimir Konráðsson TF1EIN 177 

Skoðunarmaður reikninga Yngvi Harðarson TF3Y 89 

Skoðunarmaður reikninga Haukur Konráðsson TF3HK 215 

Skoðunarmaður reikninga, til vara Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF3VS 235 

Skipaðir af stjórn 

Prófnefnd, formaður Kristinn Andersen TF3KX 91 

 - prófnefnd Vilhjálmur Þór Kjartansson TF3DX 44 

 - prófnefnd Einar Kjartansson TF3EK 308 

 - prófnefnd Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF3VS 235 

 - prófnefnd Yngvi Harðarson TF3Y 89 

EMC nefnd, formaður Sæmundur E.  Þorsteinsson TF3UA 90 

- EMC nefnd Gísli Gissur Ófeigsson TF3G 105 

- EMC nefnd Yngvi Harðarson TF3Y 89 

Ritstjóri CQ TF og form. ritnefndar Sigurbjörn Þór Bjarnason (til 24.9.2022) TF3SB 69 

Ritstjóri CQ TF og form. ritnefndar Sæmundur E. Þorsteinsson (frá 10.11.2022) TF3SB 90 

 - ritnefnd Jónas Bjarnason TF3JB 80 

 - ritnefnd Óskar Sverrisson (til 4.3.2022) TF3DC 99 

 - ritnefnd Sæmundur E. Þorsteinsson (frá 28.12.2022) TF3UA 90 

 - ritnefnd Vilhjálmur Ívar Sigurjónsson TF3VS 235 

Vefstjóri Ölvir Styrr Sveinsson TF3WZ 438 

 - Aðstoðarvefstjóri Jón Björnsson TF3PW 451 

Viðurkenningastjóri Brynjólfur Jónsson TF5B 125 

VHF stjóri Guðmundur Sigurðsson TF3GS 251 

Stöðvarstjóri félagsstöðvar Jónas Bjarnason TF3JB 80 

Keppnisstjóri félagsstöðvar Óskar Sverrisson (til 4.10.2022) TF3DC 99 

QSL stjóri TF ÍRA QSL Bureau Mathías Hagvaag TF3MH 411 

Páskaleikar, umsjónarmaður Hrafnkell Sigurðsson TF8KY 423 

VHF leikar, umsjónarmaður Hrafnkell Sigurðsson TF8KY 423 

TF útileikar, umsjónarmaður Einar Kjartansson TF3EK 308 

Umsjónarmaður námskeiða Jón Björnsson TF3PW 451 

Umsjónarmaður félagsaðstöðu Mathías Hagvaag TF3MH 411 

Umsjónarmaður endurvarpa Guðmundur Sigurðsson TF3GS 251 

 - umsjónarmaður endurvarpa Sigurður Harðarson TF3WS 218 

 - umsjónarmaður endurvarpa Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A 174 

FST tengiliður Jónas Bjarnason TF3JB 80 

Neyðarfjarskipti, tengiliður Jónas Bjarnason  TF3JB 80 

IARU/NRAU tengiliður Kristján Benediktsson TF3KB 41 

Ungmennafulltrúi Elín Sigurðardóttir TF2EQ 434 

YOTA verkefnisstjóri Elín Sigurðardóttir TF2EQ 434 

 - YOTA aðstoðarverkefnisstjóri Árni Freyr Rúnarsson TF8RN 447 
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1.4 STARFSHÓPAR, NEFNDIR OG FUNDIR INNANLANDS. 

Sérstakir starfshópar eða nefndir [innanlands] voru ekki skipaðar á starfsárinu 2022/23. Hins 

vegar voru verkefni á vegum félagsins til úrvinnslu hjá fastanefndum og einstökum 

embættismönnum. Eftirtaldir embættismenn voru sérstakir gestir á fundum stjórnar þar sem 

málaflokkar þeim tilheyrandi voru ræddir:  

 

▪ Stjórnarfundur nr. 3 / 10. ágúst 2022. Kristinn Andersen, TF3KX formaður prófnefndar 

ÍRA vegna námskeiðs- og prófamála og  Jón Svavarsson, TF3JON vegna sérverkefnis 

varðandi 75 ára afmælisfagnað ÍRA 28. ágúst 2022.  

▪ Stjórnarfundur nr. 4 / 1. september 2022. Elín Sigurðardóttir, TF2EQ ungmennafulltrúi 

ÍRA vegna umfjöllunar um málaflokkinn, auk formlegrar afhendingar gjafar til ÍRA 

frá systurfélagi okkar í Króatíu, Hrvatski Radioamaterski Savez (HRS). 

▪ Stjórnarfundur nr. 5 / 6. október 2022: Vilhjálmur Í. Sigurjónsson, TF3VS vegna 

sérverkefnis á flóamarkaði ÍRA 2022. 

▪ Stjórnarfundur nr. 6 / 10. nóvember 2022: Kristján Benediktsson, TF3KB IARU/ 

NRAU tengiliður ÍRA vegna árlegs fundar Nordisk Radio Amatør Union, NRAU þann 

22. október 2022 og vegna millifundur IARU Svæðis 1 í Friedrichshafen 22.-24. júní. 

 

Stjórnarfundur nr. 3 / 10. ágúst 2022, 5. liður: „Námskeið ÍRA til amatörprófs vorið 2022“. 

Gestir: Kristinn Andersen, TF3KX og Jón Svavarsson, TF3JON. 

Í inngangi kynnti formaður, TF3JB efnisatriði í greininni: 

„Tímamót í námskeiðshaldi til amatörprófs; nýr ágangi í sögu 

námskeiða og prófa“ sem birtist í 3. tbl. CQ TF sem kom út 2. júlí. 

Niðurstaða var að námskeiðið tókst með ágætum og vel gekk að 

fá fólk til að leiðbeina. Bæði var um stað- og fjarnám í boði í HR 

sem gekk mjög vel. Alls voru 14 skráður til prófs, 12 mætti í prófið 

og 11 náðu ýmist N- eða G-leyfum. 

 

Hann skýrði ennfremur frá heimsókn þátttakenda sem náðu prófi til amatörleyfis í Skeljanes 

16. júlí. Í skipulagi vornámskeiðs ÍRA 2022 sem lauk með prófi Fjarskiptastofu til amatör-

leyfis 21. maí var gert ráð fyrir sérstökum degi (eftir prófið) í félagsaðstöðu ÍRA í Skeljanesi. 

Þar segir m.a.: „Farið í félagsaðstöðu ÍRA og fjarskiptaherbergi og loftnet skoðuð. Nemendur 

gera prufuútsendingar undir nafni TF3IRA með stöðvarstjóra. Útfært síðar með tíma“. 

 

Af ýmsum ástæðum frestaðist þessi dagur þar til 16. júlí kl. 10:00. Sendur var tölvupóstur á 

þá sem stóðust próf (alls 11 manns) með boði um að mæta í Skeljanes með viku fyrirvara. Svör 

bárust frá 6 sem ýmist voru erlendis eða í sumarfríi innanlands þannig að ljóst var að mest 5 

mundu geta mætt.  

 

Engu að síður var ákveðið að halda sig við auglýstan dag og mættu tveir nýir leyfishafar í 

Skeljanes, Antonia Sabrina Stevens, TF3ST og Guðmundur Veturliði Einarsson, TF3VL. Jón 

Björnsson, TF3PW umsjónarmaður námskeiða félagsins og Jónas Bjarnason, TF3JB formaður 

ÍRA tóku á móti nýjum leyfishöfum með dagskrá dagsins, auk þess sem Kristján Benediktsson 

mætti á staðinn og tók ljósmyndir.  

 

Að lokum var rætt um framhald verkefnisins. Niðurstöður voru m.a. að skoða þurfi kosti og 

galla við stað- og fjarkennslu í ljósi reynslunnar. Menn eru sammála um, að stefna að næsta 

námskeiði vorið 2023. Prófnefnd mun nota tímann og yfirfara námsefni til þess tíma. Fara þarf 

yfir lista leiðbeinenda með hliðsjón af því að sumir vilja hætta og því þarf að finna nýja til að 

fylla upp í skarðið.  

 

Frábært var að fá Kristinn Andersen, TF3KX formann prófnefndar til skrafs og ráðagerða um 

námskeiðin, fyrirkomulag og námsefnið og þakkaði formaður Kristni fyrir að koma á fundinn. 

Jón Svavarsson, TF3JON var einnig mættur á fundinn. Verkefni hans var að taka ljósmynd af 

Kristinn, TF3KX.     Jón, TF3JON. 
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stjórn ÍRA 2022/23 en það síðara var að ræða um veitingar á 75 ára afmælisfagnaði ÍRA 28. 

ágúst en Jón mun annast og sérlaga heitt súkkulaði sem verður í boði, einstakt að gæðum. 

 

Stjórnarfundur Nr. 4 / 1. sept. 2022, 11. liður: „Vegleg gjöf til ungmennastarfs ÍRA mótt. 
12. ágúst“. Gestur: Elín Sigurðardóttir, TF2EQ ungmennafulltrúi ÍRA. 

Elín Sigurðardóttir, TF2EQ ungmennafulltrúi ÍRA sótti 10. sumarbúðir YOTA 

í Króatíu í ágúst. Hún mætti á fundinn og skýrði m.a. frá ungmennastarfinu sem 

fer fram í sumarbúðaverkefni IARU Svæðis-1. Hún var fulltrúi ÍRA í 

sumarbúðum IARU Svæðis 1 sem haldnar voru í borginni Karlovac í Króatíu 

6.-13. ágúst s.l. Þar veitti hún viðtöku fartölvu að gjöf til ungmennastarfs ÍRA 

12. ágúst.  

 

Í lok dvalar var fulltrúum 25 landsfélaga IARU Svæðis 1 sem viðstaddir voru í 

Karlovac, afhent vegleg gjöf til ungmennastarfs 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 stjórnarfundinn með tölvuna ásamt sérstöku gjafabréfi HRS til félagsins 

 

Undir dagskrárliðnum var rætt um YOTA málefni innan IARU Svæðis 1 en einnig um sam-

vinnu á milli norðurlandafélaganna. Elín er í góðu sambandi við forsvarsfólk ungmenna-

starfsins innan IARU og Norðurlandanna. Í lok umfjöllunarinnar samþykkt stjórn ÍRA sér-

stakar þakkir til HRS fyrir veglega gjöf til ungmennastarfs félagsins. Ennfremur voru sam-

þykktar þakkir til Elínar fyrir að takast á hendur ferðalagið til Króatíu án aðkomu félagssjóðs. 

 

Stjórnarfundur nr. 5 / 6. október 2022, 6. dagskrárliður:  „Flóamarkaður sunnudag 9. 
október“. Gestur: Vilhjálmur Í. Sigurjónsson, TF3VS vegna flóamarkaðar. 

Fyrirhugað var að ræða við Vilhjálm um fyrirkomulag í 

salnum í Skeljanesi vegna uppstillingar á markaðnum, hvoru-

tveggja hvað varðar félagsmenn á staðnum og félagsmenn í 

fjartengingu yfir netið, auk þess að ræða um nauðsynlegar 

leiðbeiningar til beggja hópa sem vilja selja/kaupa tæki/búnað 

á markaðnum.  

 

Vilhjálmur átti hins vegar ekki heimangengt þegar kom að 

fundi, en sendi skilaboð með tillögum um viðburðinn sem og 

tillögur frá Hinrik Vilhjálmssyni, TF3VH sem mun annast tæknistjórn vegna félagsmanna sem 

verða tengdir yfir netið. Vilhjálmur tekur að sér að vera uppboðshaldari á flóamarkaðnum. 

 

Stjórnarfundur nr. 6 / 10. nóvember 2022, 9. og 10. liðir: „Millifundur IARU Svæðis 1 í 

Friedrichshafen 22.-24. júní“ og „Fundur NRAU 2022“. Gestur: Kristján Benediktsson, 

TF3KB IARU/NRAU tengiliður ÍRA. 

Kristján Benediktsson, TF3KB mætti á fundinn og gaf greinagott yfirlit yfir 

millifund IARU Svæðis 1 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.  

 

Kristján sat ennfremur fund Nordisk Radio Amatør Union, NRAU sem haldinn 

var yfir netið 22. október 2022. Hann fór yfir efni fundarins og svaraði 

spurningum. Stjórnarmönnum hafði verið send fundargerð NRAU fundarins 

fyrir fundinn. Sjá nánari umfjöllun í kafla 1.5.4. 

  

Elín, TF2EQ. 

Vilhjálmur, TF3VS.    Hinrik, TF3VH. 

Kristján TF3KB 
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1.5 STARFSHÓPAR, NEFNDIR OG FUNDIR ERLENDIS. 

Á starfsárinu 2022/23 voru ekki sóttir fundir erlendis á vegum ÍRA, ef frá er talin ferð Elínar 

Sigurðardóttur, TF2EQ til Króatíu og ferð Ara Þórólfs Jóhannessonar, TF1A á Ham Radio 

sýninguna í Friedrichshafen. Báðar ferðir voru farnar án aðkomu félagssjóðs ÍRA. 

 

Almennt séð komst ekki jafnvægi á ný á fundarhöld radíóamatöra á starfsárinu – þar sem 

faraldurinn var víða um lönd til vandræða fram eftir árinu 2022. Þó var efnt til alþjóðlegra 

sýninga; Dayton Hamvention (í Bandaríkjunum), Ham Radio Friedrichshafen (í Þýskalandi) 

og Tokyo Ham Fair (í Japan) – en aðsókn var minni en fyrir faraldurinn. 

 

Samskipti á milli fulltrúa landsfélaga radíóamatöra um heiminn á fundum sem varða áhuga-

málið héldu því áfram [að mestu] á fjarfundum yfir netið og gekk það ágætlega. Fulltrúar í 

starfshópum og nefndum 2022/23 voru: Jónas Bjarnason, TF3JB formaður, Georg Magnús-

son, TF2LL varaformaður, Kristján Benediktsson, TF3KB NRAU/IARU tengiliður, Elín 

Sigurðardóttir, TF2EQ ungmennafulltrúi og Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A. 

 

 

 

1.5.1 Nordisk Radio Amatør Union (NRAU); TF2LL og TF3JB. 

NRAU er sameiginlegur vettvangur landsfélaga radíóamatöra á Norðurlöndunum. Aðildar-

félög eru Experimenterende Danske Radioamatører, EDR (Danmörku), Føroyskir 

Radioamatørar FRA (Færeyjum), Íslenskir radíóamatörar ÍRA (Íslandi), Norsk Radio Relæ 

Liga NRRL (Noregi), Suomen Radioamatööriliitto SRAL (Finnlandi) og Föreningen Sveriges 

Sändareamatörer, SSA (Svíþjóð). Samtökin voru stofnuð árið 1935 af Norðurlandafélögunum 

fjórum, EDR, NRRL, SRAL og SSA. ÍRA og FRA gerðust aðilar síðar, eftir að ÍRA var 

stofnað 1946 og FRA 1965. 

 

Í hugum íslenskra radíóamatöra er NRAU þekktast fyrir að halda Scandinavian 

Activity Contest (SAC) keppnirnar, en aðrar keppnir á vegum NRAU eru 

NRAU-Baltic keppnirnar og NRAU Activity keppnirnar (NAC) sem eru 

mánaðarlegar á 28, 50, 70, 144, 432 og 1296 MHz og á 2.3 GHz. 

 

Á starfsárinu 2022/23 voru Jónas Bjarnason, TF3JB og Georg Magnússon, 

TF2LL fulltrúar ÍRA í stjórn og varastjórn Nordisk Radio Amatør Union.7 

Skipan formanns og varaformanns í þessi embætti hjá NRAU fylgist að við 

skipan stjórnar ÍRA hverju sinni.  

 

Tveir formlegir fundir voru haldnir í stjórn NRAU á starfsárinu 2022/23. Báðir voru fjarfundir 

sem voru haldnir yfir netið. Kristján Benediktsson, TF3KB IARU/NRAU tengiliður ÍRA sat 

báða, í júní og október 2022. Sjá umfjöllun undir kafla 1.5.4 í skýrslunni. 

  

 
7 Heiti NRAU á ensku: Nordic Radio Amateur Union. 

Jónas Bjarnason               Georg Magnússon              Kristján Benediktsson    Ari Þórólfur Jóhannesson  Elín Sigurðardóttir 
TF3JB                               TF2LL                                 TF3KB                            TF1A                               TF2EQ 
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1.5.2 IARU Svæði 1, fastanefnd um neyðarfjarskipti; TF3JB. 

Á starfsárinu 2022/23 var Jónas Bjarnason, TF3JB fulltrúi ÍRA í fastanefnd IARU Svæðis 1 

um neyðarfjarskipti. Fulltrúar alls 48 landsfélaga í IARU Svæði 1 eiga sæti í nefndinni.  

 

Nefndin heldur árlega form-

legan fund sem er í tengslum við 

Ham Radio sýninguna í 

Friedrichshafen í Þýskalandi.  

 

Fyrirhuguðum fundi starfsárs-

ins í júní 2022 var aflýst vegna 

Covid-19 (líkt og 2020 og 2021), 

en þess í stað voru haldnir 

samráðsfundir yfir netið.  

 

TF3JB sat fundi í fasta-

nefndinni í janúar, júní og 

október 2022. Fundirnir voru 

allir haldnir yfir netið og tók 

hver fundur á bilinu þrjár til 

fjórar klukkustundir.  

 

Fundirnir eru fróðlegir og flytja fulltrúar landsfélaganna skýrslur um starfsemina, m.a. um 

fyrirkomulag og samvinnu radíóamatöra þegar þörf er fyrir neyðarfjarskipti. Helstu nýjungar 

hafa verið að virkjun QO-100 / OSCAR 100 gervitunglsins, sem verður algengari með hverju 

árinu sem líður og notkun JS8 stafrænnar útgeislunar hvað varðar hluta neyðarfjarskipta. 

 
Neyðarfjarskiptastjóri IARU Svæðis 1 fer fyrir fastanefndinni. Hlutverk neyðafjarskiptastjóra 

er í meginatriðum skilgreint í sjö liðum: 

 
1. Að halda saman og uppfæra upplýsingar um 

neyðarfjarskiptagetu aðildarfélaganna. 
2. Að vinna sem miðstöð upplýsinga um 

neyðarfjarskiptagetu innan svæðisins gagn-

vart alþjóðasamtökum og notendum (svo 

sem Rauða krossinum).  

3. Að sinna/annast samvinnu við IARU Svæði 

2 og 3 um málefni sem varða neyðar-

fjarskipti.  

4. Að undirbúa og hafa á takteinum almennar  

leiðbeiningar um neyðarfjarskipti radíó-

amatöra. 

5. Að birta og dreifa upplýsingum um 

neyðaratburði þar sem radíóamatörþjón-

ustan hefur haft aðkomu. 

6. Að standa fyrir fundum (þegar telst 

nauðsynlegt) til að ræða meginatriði og 

málefni sem varða neyðarfjarskipti radíó-

amatöra.  

7. Að standa fyrir æfingum til að kynna og efla 

alþjóðaneyðarfjarskipti, m.a. með því að 

tengja saman neyðarfjarskipti radíóamatöra í 

mismunandi þjóðlöndum.  

 

 

 
Skjámynd af hluta fundarmanna á fjarfundi í fastanefnd IARU Svæðis 1 um 
neyðarfjarskipti 29. janúar 2022. TF3JB sést efst til vinstri. 

IARU Emergency Telecommunications Guide er 
meginrit fyrir landsfélög Svæðis 1 hvað varðar 
neyðarfjarskipti. Ritið er alls 94 bls. að stærð og er 
fáanlegt á ensku, spænsku, portúgölsku og 
rúmensku. Vefslóð: https://www.iaru-r1.org/ 
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1.5.3 NOTA, YOTA og fleira; TF2EQ. 

Á starfsárinu 2022/23 tók Elín Sigurðardóttir, TF2EQ ungmennafulltrúi ÍRA þátt í starfi í 

nefndum ungmennastarfs hjá systurfélögum ÍRA á Norðurlöndunum og í ungmennastarfinu 

innan IARU Svæðis 1. Alls á 101 landsfélag radíóamatöra í svæði 1 fulltrúa í ungmennastarfinu. 

Þátttaka Elínar var takmörkuð við fjarfundi yfir netið, nema í ágúst 2022 þegar hún ferðaðist til 

Króatíu frá Hollandi (þar sem hún stundar háskólanám) til að taka þátt í sumarbúðum 

„Youngsters On The Air“ verkefnisins, en þetta er 10. árið sem efnt var til sumarbúða IARU 

Svæðis 1 á vegum YOTA. Um 80 þátttakendur voru 6.-13. ágúst (2022) í sumarbúðunum – frá  

25 landsfélögum innan svæðis 1. 

 

Sumarbúðirnar í Króatíu voru 

þær fyrstu og einu sem voru 

haldnar sumarið 2022, enda 

Covid-19 faraldurinn enn til 

vandræða í mörgum löndum 

IARU Svæðis 1. Að sögn 

Elínar, er þess þó að vænta að 

t.d. norræna starfið innan 

NOTA (Nordics On The Air) 

muni rétta við á árinu 2023. 

 

Í lok dvalar í Króatíu var 

fulltrúum 25 landsfélaga 

IARU Svæðis 1 sem viðstaddir 

voru í Karlovac, afhent vegleg 

gjöf til ungmennastarfs 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 síðan 

á stjórnarfund í ÍRA þann 1. 

september með tölvuna ásamt 

sérstöku gjafabréfi HRS til 

félagsins. 

 

Stjórn ÍRA samþykkti þakkir 

til HRS fyrir veglega gjöf til 

ungmennastarfs félagsins á 

fundi sínum þann 1. septem-

ber. Ennfremur voru sam-

þykktar sérstakar þakkir til 

Elínar fyrir að takast á hendur 

ferðalagið til Króatíu án 

aðkomu félagssjóðs. 

 

Elín hefur virkjað TF3YOTA frá Skeljanesi árlega árlega frá því YOTA verkefni IARU Svæðis 

1 hófst í desember 2018, en desember er svokallaður „YOTA mánuður“ í ungmennastarfinu. 

Elín náði ekki að starfrækja kallmerkið TF3YOTA frá Skeljanesi í desember 2022 þar sem hún 

kom ekki til landsins í jólafrí eins og venjulega.   

  

Mynd frá fjarskiptaaðstöðu 9A22YOTA í sumarbúðunum. Yfirleitt eru 3 stöðvar í 
gangi samtímis. 

Skeljanesi 1. september. Elín Sigurðardóttir TF2EQ ungmennafulltrúi ÍRA heldur á 
nýju Dell Vostro fartölvunni.  

Til vinstri: Mynd af gjafa-
bréfi Hrvatski Radioama-
terski Savez (HRS) til ÍRA. 
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1.5.4 Fjarfundir IARU Svæðis 1 og NRAU; TF3KB.  

Kristján Benediktsson, IARU/NRAU tengiliður ÍRA tók þátt í þremur fundum yfir netið fyrir 

hönd ÍRA á starfsárinu 2022/23. Það voru:  

 

▪ Millifundur IARU Svæðis 1, haldinn í Friedrichshafen og yfir netið 22.-24. júní. 

▪ Árlegur fundur NRAU, haldinn yfir netið 2. október. 

▪ Vinnufundur IARU Svæðis 1, haldinn yfir netið 24. nóvember um skipulag alþjóða-

samtaka radíóamatöra. 

 

Millifundur í IARU Svæði 1. Að þessu sinni var fundurinn haldinn samhliða Ham Radio 

sýningunni í Friedrichshafen. Hann hófst 22. júní og lauk 24. júní. Vegna Covid-19 (sem enn 

herjaði í sumum löndum í Svæði 1 á þeim tíma) var ákveðið að hafa fundinn samtímis í 

fundarsal í Friedrichshafen og yfir netið.  

 

Kristján tók þátt þátt í fundinum yfir netið. Hann ritaði greinargóða frásögn í 4. tbl. CQ TF 

2022; bls. 37. Vefslóð: http://www.ira.is/wp-content/uploads/2022/10/CQTF-4-2022.pdf 

 

Þess má geta til fróðleiks, að á milli ráðstefna IARU svæðis 1 [sem eru haldnar á 3 ára fresti] 

eru haldnir svokallað ir „millifundir“ (e. interim metings). Þeir hafa yfirleitt verið haldnir í 

Vínarborg í Austurríki og var síðasti fundur haldinn þar 26.-28. apríl 2019. Kristján sótti þann 

fund fyrir ÍRA (án kostnaðar fyrir félagssjóð ÍRA) samanber greinargóða skýrslu hans í 3. tbl. 

CQ TF 2019, bls. 28. Vefslóð: https://tinyurl.com/CQTF-3-2019 

 

Fundur NRAU.  

Fundur Nordisk Radio Amatør Union 

(NRAU) var haldinn 22. október 2022. Líkt 

og á fyrra starfsári, var fundurinn haldinn yfir 

netið (vegna Covid-19 faraldursins).  

 

Á fundinum hittast 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 proposal: Open for 

emerging radio amateurs, by their choice of study, to help defining where amateur radio is 

heading?”. Upplýsingar á heimasíðu NRAU: https://www.nrau.net/ 

Mynd úr fundarsal í Friedrichshafen 22. júní 2022. Mats Espling SM6EAN, ritari IARU Svæðis 1 og Sylvain Azarian F4GKR, 
formaður framkvæmdastjórnar IRAU Svæðis 1. Ljósmynd: IARU Svæði 1. 

http://www.ira.is/wp-content/uploads/2022/10/CQTF-4-2022.pdf
https://tinyurl.com/CQTF-3-2019
https://www.nrau.net/
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1.5.5 QO-100 fundur í Friedrichshafen; TF1A. 

Peter, DB2OS og Nina, DL2GRC stóðu fyrir QO-

100 fundi í Friecrichshafen sem var hugsaður fyrir 

notendur gervitunglsins. Þetta var í annað skipti 

sem efnt hefur verið til fundar af þessu tagi. Ari 

Þórólfur Jóhannesson, TF1A sagði, að viðburð-

urinn hafi verið mjög vel heppnaður. Nær 100 

radíóamatörar hafi mætt og  umræður hafi verið 

nytsamlegar. Fundur stóð yfir frá hádegi 25. júní 

til kl. 18. Um kvöldið hittist hópurinn síðan í 

sameiginlegum kvöldverði.  

 

Annar skipuleggjenda var Nina 

Riehtmüller, DL2GRC sem er 

mikill Íslandsvinur og heimsótti 

Skeljanes m.a. 5. september 2019.  

 

Hún hefur tekið þátt í kvennastarfi 

innan amatörhreyfingarinnar og 

þekkir þær konur sem hafa verið 

hvað virkastar í því frá Íslandi; m.a. 

TF3VB, TF3VD og TF2EQ.  

 

Þess má geta, að Nina hafði  

sambönd frá TF3IRA um „Es’Hail-

2/P4A“ / Oscar 100 gervitunglið í 

ferðinni 5. september 2019 og varð 

þar með fyrsti YL radíóamatörinn 

sem hafði samband um tunglið frá 

Íslandi.  

 

 

 

 

 

Skeljanesi 5. september 2019. 
Nina Riehtmüller DL2GRC.  

Henni á hægri hönd er Ari Þórólfur 
Jóhannesson TF1A og á vinstri hönd,  

Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF3VS.  

 
 
 
 
 

Ari fékk það nýjasta á 
sýningunni lánað til Íslands;  

DXTO M4-EX transverter fyrir 
QO-100.Tækið vinnur 

sjálfstætt og breytir merkjum 
á 28 MHz upp á 2.4 GHz og 

frá 10.5 GHz niður á 28 MHz  
þannig að tölva er óþörf. 

Á myndinni tekur hann við 
DXTO M4-EX 

„transverter‘num“ á Ham 
Radio sýningunni í 

Friedrichshafen 25. júní. 

Þátttakendur í QO-100 fundinum 25. júní 2022. Ari og XYL Villa eru aftast á 
myndinni, fyrir miðju. Nina er fremst á myndinni fyrir miðju. 
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ÚR FÉLAGSSTARFINU. 

 

Forsíða fyrsta tölublaðs CQ TF á starfsárinu 2022/23; 2. tbl. 2022. Það kom út þann 3. apríl 

og var alls 44 blaðsíður að stærð. Forsíðumyndin er frá afhendingu verðlauna og viður-

kenninga fyrir fjarskiptaviðburði félagsins sem voru til afhendingar á aðalfundi ÍRA 2022.  
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2. Félagsaðstaðan í Skeljanesi 
 

FUNDARSALUR, FJARSKIPTAHERBERGI, KORTASTOFA OG UMHVERFI. 

 

Aðsókn félagsmanna og gesta að félagsaðstöðunni í Skeljanesi var góð á starfsárinu 2022/23, 

þrátt fyrir að Covid-19 faraldurinn væri til trafala allt til vors 2022. Þar til yfir lauk var þó hægt 

að bjóða upp á „opið hús“ og takmarkaðan aðgang að fjarskiptaherbergi og QSL stofu á 2. 

hæð. Frá því opinberum sóttvarnaaðgerðum vegna heimsfaraldurs var formlega aflétt rataði  

starfsemi félagsins fljótlega í eðlilegt horf.  

 

Þann 7. júlí hófst flutningur erinda á ný – í fyrsta skipti í tvö og hálft ár. En þá voru afhent 

verðlaun og viðurkenningar fyrir páskaleikana 2022 (auk viðurkenninga frá 2021). Hrafnkell 

Sigurðsson, TF8KY afhendi verðlaunin og sagði frá páskaleikum ársins og Benedikt 

Sveinsson, TF3T sagði frá uppbyggingu TF3D við Stokkseyri. Arngrímur Jóhannsson, 

TF5AD heimsótti félagið síðan 18. ágúst með erindi og 28. ágúst var afmælisfagnaður vegna 

75 ára afmælis félagsins haldinn í Skeljanesi. Og þann 3. september mætti Ari Þórólfur 

Jóhannesson, TF1A mætti síðan í hús með laugardagskynningu. 

 

Starfsemin hófst síðan af fullum krafti þegar vetrardagskrá ÍRA fyrir tímabilið október-

desember hófst, en alls voru 23 viðburðir í boði. Nánari umfjöllun má sjá í næsta kafla (3. 

kafla skýrslunnar). 

 

Í þessum kafla er farið yfir það helsta sem varðar félagsaðstöðuna, svo sem húsnæði og 

fjarskiptaaðstöðu, þ.m.t. loftnet. Umfjöllunin skiptist í framkvæmdir í fundarsal,  

fjarskiptaherbergi, sem og aðrar framkvæmdir í húsnæði félagsins, sérgreindar gjafir til 

TF3IRA, ásamt yfirliti yfir vinnu sem innt var af hendi utanhúss í Skeljanesi. Umfjöllun er í 

tímaröð þar sem því verður við komið. 

 

2.1 Framkvæmdir í fundarsal. 

Eftir töluverðar breytingar í salnum árin 2018-2020 þurfti eingöngu að uppfæra möppur í 

tímaritahillum á starfsárinu 2022/23. Fyrirkomulag er þannig, að fimm árgangar af hverju 

tímariti eru hafðir í hillu. Í ár var árgangur 2017 færður í geymslu en merkt ný mappa fyrir 

2022. Þannig að tímarit áranna 2018-2021 liggja frammi, auk tímarita ársins 2022. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd af 
tímaritahillum 

félagsins í 
fundarsal í 
Skeljanesi. 
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ÍRA berast tímarit frá alls 11 landsfélögum 

radíóamatöra. Þar af eru sjö á pappír: Frá 

ARRL, RSGB, DARC, REF, ARI, USKA og 

JARL og fjórum rafrænt: Frá SSA, NRRL, 

EDR og SRAL.  

 

Fimm árgangar (árin 2018, 2018, 2019, 2020 

og 2022) eru aðgengilegir í félagsaðstöðunni 

á prentuðu formi. Það eru QST, RadCom, CQ 

DL, Radio REF og JARL News.8 Norrænu 

tímaritin koma í dag út á rafrænu formi, en 

sum þeirra voru prentuð til ársins 2013-2015, 

samanber meðfylgjandi töflu. Hjá okkur, líkt 

og systurfélögunum á Norðurlöndum, var CQ 

TF síðast prentað til dreifingar á pappír í apríl 

2012.9  

 

Viðbót við tímarit sem eru á boðstólum í 

félagsaðstöðunni í Skeljanesi á starfsárinu 

2022/23 var HBradio, sem er félagsblað 

landsfélags radíóamatöra í Sviss, USKA.10 

Það kemur út 6 sinnum á ári. 

 

Þetta lesefni stendur félagsmönnum til boða öll fimmtudagskvöld, en rafrænn aðgangur að 

Norrænu blöðunum er í boði á borðtölvu í fjarskiptaherbergi á 2. hæð. Félagsmenn geta 

ennfremur lesið Norrænu tímaritin í eigin tölvum með aðgengi gegnum heimasíðu félagsins. 

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

TÍMARIT ÚTGEFANDI TUNGA ÚTGÁFUTÍÐNI PRENTÁRGANGAR RAFRÆN 

QST ARRL, American Radio Relay League Enska 1 x mánuði 2018/19/20/21/22 - 

RadCom RSGB, Radio Society of Great Britain Enska 1 x mánuði 2018/19/20/21/22 - 

CQ DL DARC, Deutscher Amateur-Radio-Club e.V. Þýska 1 x mánuði 2018/19/20/21/22 - 

Radio REF REF, Reseau des Emetteurs Francais Franska 1 x mánuði 2018/19/20/21/22 - 

HBradio USKA, Union Schweizerischer Kurzwellen Amateure Þý/fr/ít. 6 x ári 2021/22 Frá 2021 

Radio Rivista ARI, Associazione Radioamatori Italiani Ítalska 1 x mánuði 2018/19/20/21/22 - 

QTC SSA, Föreningen Sveriges Sändareamatörer Sænska 1 x mánuði 2012-13-14-15 (til 2016) Frá 2016 

Amatör Radio NRRL, Norsk Radio Relæ Liga Norska 6 x ári 2014/15/16/17 (til 2018) Frá 2018 

OZ EDR, Experimenterende Danske Radioamatörer Danska 6 x ári 2008/09/10/11/12 (út 2012) Frá 2013 

Radioamatööri SRAL, Suomen Radioamatooriliitto Finnska 1 x mánuði 2009/10/11/12/13 (til 2013) Frá 2013 

JARL News JARL, Japan Amateur Radio League Japanska 4 x ári 2018/19/20/21/22 - 

CQ TF ÍRA, Íslenskir radíóamatörar Íslenska 4 x ári 2018/19/20/21/22 Frá 2012 

 

 

 
8 JARL News berst ársfjórðungslega á prentuðu formi. 
9 Eitt af forgangsverkefnum nýrrar stjórnar sem kosin var á aðalfundi 2018 var að hefja á ný útgáfu félagsblaðsins 

CQ TF sem þá hafði ekki komið út í fimm ár. Útgáfa CQ TF var hafin því á ný með 1. tölublaði 2018 sem kom út 

aðeins um 6 vikum eftir aðalfund, eða 29. apríl 2018. Samþykkt var gerð á stjórnarfundi þann 11. júní 2018 að rétt 

væri að ráðast í prentum 25 eintaka hvers tölublaðs CQ TF sem kemur út. Samþykktir af þessu tagi hafa síðan verið 

gerðir á 1. stjórnarfundi nýrrar stjórnar eftir aðalfund og var svo einnig á þessu starfsári, þ.e. 8. mars 2022.   
10Það var Ralf Doerendahl, HB9GKR sem heimsótti Skeljanes í september 2021 og tók eftir, að félagsblað 

landsfélags radíóamatöra í Sviss (USKA) HBradio, var ekki á boðstólum fyrir félagsmenn ÍRA. Ralf, sem m.a. er 

vefstjóri USKA, ræddi við stjórn félagsins eftir að heim kom þar sem ákveðið var að að senda ÍRA mánaðarlega 

eintak af HBrado frá og með desemberhefti 2021. Þakkir góðar til USKA. 

Robert Haddow, VE3RXH kom í heimsókn í Skeljanes 25. 
ágúst 2022. Hann færði félaginu prentuð eintök árganga 2021 
og 2022 af kanadíska félagsblaðinu, „The Canadian Amateur“. 
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2.1.1 Orgel flutt í Skeljanes. 

Gamalt sveitaorgel var flutt og 

komið fyrir í salnum í Skeljanesi 

7. september. Um er að ræða 

hljóðfæri sem er ættað frá 

Ólafsfirði og er á vegum Odds 

Helgasonar forsvarsmanns ORG 

ehf., Ættfræðiþjónustunnar sem 

deilir með okkur afnotum að 

salnum. Um er að ræða tíma-

bundna vistun í húsnæðinu.  

 

Að sögn Odds Helgasonar, er 

hljóðfærið í ágætu standi og er 

félagsmönnum heimilt að nota 

það að vild. 

 

2.1.2 Og það varð ljós. 

11. apríl var ánægjulegur dagur í 

Skeljanesi. Húseigandi (Borgin) 

sendi okkur rafvirkja á staðinn, 

frábæran fagmann og afkasta-

mikinn. Viðkomandi var mættur árdegis þann dag og tóku fulltrúar ÍRA á móti honum og 

útskýrðu hvar þurfti að lagfæra lýsingu og rafleiðslur. Eftir að hafa skoðað aðstæður hvarf 

hann á braut til að afla efnis og var mættur innan klukkustundar [með nauðsynlegt efni] og 

lauk verkefninu um eftirmiðdaginn. 

 

Hvílíkur munur. Lýsing komin á bæði tveggja peru „fluorescent“ ljósastæðin í loftinu í 

ganginum niðri og á lampastæðin sem eru til hliðar og uppi á 2. hæð. Einnig var gengið frá og 

tengd lýsing í fordyrið (sem hafði verið ljóslaust lengi) – auk þess það sem var hvað mest 

áríðandi – að útidyraljósið var gert virkt með nýrri 125W kvikasilfursperu.  

 

Ennfremur var skipt um perur í ljósastæðinu fyrir ofan spegil á snyrtingu í kjallaranum. En 

það kom á daginn, að lykill að herberginu er varðveittur hjá Ættfræðiþjónustunni ORG og er 

tillaga til skoðunar þess efnis að herbergið verði notað sem „dömusnyrting“.  

Heiðar hjá Raflýsingu gaf sér stund meðan smellt var mynd af þessum frábæra fagmanni í salnum í Skeljanesi. 
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2.1.3 Leki í kjallara. 

Samband var haft við félagið 4. apríl frá Borginni og 

voru skilaboðin þess efnis að rigningarvatn hafi flætt 

inn í kjallarann í Skeljanesi, en hafði mikil úrkoma 

verið dagana á undan.  

 

Þegar var farið á staðinn blasti við að það er verk að 

vinna í geymsluherberginu okkar í kjallaranum í 

Skeljanesi samanber meðfylgjandi myndir. 

 

Áður hefur flætt inn í kjallarann og er ástæðan 

ófullnægjandi lögn fyrir fráflæði í rigningartíð, að 

sögn þeirra sem til þekkja. 

 

2.1.4 Leki í fundarsal. 

Í tvígang bar á leka í fundarsal-

num í Skeljanesi á starfsárinu. 

Annars vegar 11. júní og 16. 

ágúst. Í bæði skiptin fyrir ofan 

tímaritahillur félagsins eftir 

mikla rigningartíð. Vitað var af 

ummerkjum um leka yfir stóra 

fundarborðinu, sem líklega mun 

hafa orðið 2016 eða 2017 en 

virtist ekki hafa lekið nú. 

 

Þann 18. ágúst var drifið í að 

mála yfir skemmdirnar á loftinu í 

sama lit og er á loftflísunum. 

Farið var í málningarverslun 

Flügger í Reykjavík með eina 

flísina (sem fallið hafði í gólfið 

vegna lekans í júní). Þar var flísin 

skönnuð og blandaður réttur litur. 

Í framhaldi var málað yfir 

„skemmdirnar“ á loftinu. Eftirá  

lítur loftið betur út, samanber 

meðfylgjandi myndir. Borgin var 

látin vita af af lekanum og  hefur 

málið til athugunar. 

Myndin sýnir skemmd fyrir ofan stóra fundarborðið sem líklega varð árið 2016 
eða 2017. Ekki varð vart við leka þar nú. 

Myndin sýnir skemmd í loftinu fyrir ofan tímaritahillur félagsins. 
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Mynd eftir að búið var að mála yfir skemmdina fyrir ofan bókahillurnar  

Mynd eftir að búið var að mála yfir skelluna yfir stóra fundarborðinu. 

 

 

 

 

 

 

Til öryggis var komið 
fyrir tveimur stálfötum 

úr eldhúsinu upp á 
bókaskápinn ef færi  

að rigna á ný áður  
en búið væri að 

komast fyrir lekann  
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2.2 Loftnetsturn; gjöf til ÍRA. 

Benedikt Sveinsson, TF3T gaf félaginu 12 metra háan loftnetsturn þann 22. 

ágúst. Um er að ræða 4 þrístrendar áleiningar með sæti fyrir rótor og 

sérsmíðað botnstykki. Georg Kulp, TF3GZ fór ásamt Benedikt í Álfsnes eftir 

vinnu 22. ágúst. Þeir skrúfuðu turninn í sundur og flutti Georg einingarnar í 

Skeljanes. Benedikt ætlar að smíða nýja botneiningu og hafa þeir Georg 

Magnússon, TF2LL verið í sambandi um verkefnið. Þakkir til Benedikts fyrir 

frábært framlag í þágu félagsins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georg Kulp TF3GZ 

kominn í Skeljanes 

með farminn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einingarnar losaðar 

af kerrunni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einingunum raðað  

upp við húsið í 

Skeljanesi.  

Þakkir til Georgs 

fyrir flutninginn.  

Benedikt, TF3T. 
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2.3 Vinnu lokið við loftnet fyrir 160 metra bandið. 

Veðrið framan af árinu 2022 var ekki alltaf heppilegt til loftnetavinnu þegar 

tími gafst á frídögum eða um helgar. En á sumardaginn fyrsta, 21. apríl mætti 

Georg Kulp, TF3GZ í Skeljanes og gekk endanlega frá endafæddu 

hálfbylgjuloftneti félagsstöðvarinnar fyrir 160 metra bandið. 

 

Hann hafði flutt 6 metra langt vatnsrör á staðinn 28. nóvember (2021) og 

þann dag og 4. desember fór tími í að eigintíðnistilla loftnetið og var 

loftnetsvírinn áfram festur í 4 metra hátt vatnsrör, því þegar þeirri vinnu var 

lokið þurfti frá að hverfa (4. desember) vegna þess að myrkur var að skella á. 

 

Aðstæður voru hins vegar ákjósanlegar fimm mánuðum síðar, þann 21. apríl; logn og 10°C 

hiti þegar hafist var handa og kom Georg fyrir 6 metra rörinu með áfastri talíu til að hægt sé 

að slaka vírnum niður, ef aðstæður kalla á. Þar með er verkefnið í höfn. Sérstakar þakkir til 

Georgs, TF3GZ fyrir frábært vinnuframlag. 
 

Myndin var tekin þegar TF3GZ vann að eigintíðnistillingu 160 metra loftnets félagsstöðvarinnar 4. desember 2021. 

 

2.3.1 OptiBeam loftnet TF3IRA í lag. 

Snemmsumars varð vart bilun í OptiBeam Yagi loftneti félagsins, OB4-2Ø OWA. Menn töldu 

líklegt að hluti fæðilínunnar – þ.e. RG-213 „skott“ sem tengt er við „Hardline 1/2“ kapalinn 

frá Andrews – væri „sökudólgurinn“.  

 

Benedikt Sveinsson, TF3T kleif turninn 14. júlí og niðurstaða hans var eftirfarandi: „Ég kíkti 

upp í turn og coaxinn er skemmdur, nagast í sundur; líklega fullur af vatni…best væri að skipta 

um hann alveg út við 

loftnet. Næst best að 

klippa þarna og tengja 

nýtt skott“ 

 

 

 
 

Á myndinni má greinilega  
sjá skemmdina á kóaxkápunni 
og að skermingin er sködduð  

og lituð af spansgrænu. 
Ljósmynd: TF3T. 

Georg, TF3GZ. 
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Benedikt kleif turninn á ný 25. ágúst eftir að hafa klippt út 

skemmdina á skottinu sem fæðir OptiBeam Yagi loftnetið. 

Þakkir til Benedikts fyrir góða aðstoð.  

 

Myndin var tekin í salnum í Skeljanesi þar sem hann 

undirbjó viðgerð á kóaxinum. Ljósmynd: TF3PW 

 

2.3.2 Loftnet fyrir QO-100 fjarskipti. 

Svokallað „IceConeFeed v2” loftnet barst félaginu 5. 

október. Loftnetið er til festingar á „trjónuna“ í 

loftnetadiski TF3IRA fyrir fjarskipti um QO-100 

gervitunglið og bætir merkið í sendingu. 

 

Framleiðandi er Dr. Patrick Nolle, DC8PAT. Loftnetið 

kostaði kr. 18.263 með öllum gjöldum til landsins. Vefslóð: 
https://nolle.engineering/en/ice-cone-feed/ 
 

 

2.3.3 Nýtt OptiBeam loftnet og rótor fyrir TF3IRA. 

Fjórði fundur í stjórn ÍRA 2022/23 var haldinn í Skeljanesi 1. september. Á fundinum var gerð 

samþykkt um kaup á nýju loftneti og rótor fyrir félagsstöðina TF3IRA. Lofnetið er frá 

OptiBeam, gerð OBDYA9-A fyrir fjögur bönd, 17, 15, 12 og 10 metra. Rótorinn er frá 

Pro.Sis.Tel. af gerð PST-2501D. 

 

Fram kom á fundinum, að húseigandi hefur staðfest fyrri heimild til uppsetningar á turni fyrir 

nýtt loftnet í austurhluta portsins í Skeljanesi (við enda gömlu skemmunnar). Notaður verður 

10 metra hár turn sem félagið fékk að gjöf frá TF3T og TF2LL hefur gert upp. 

 

Báðir framleiðendur veita okkur bestu afsláttarkjör. Heildarverð á loftneti, balun, rótor og 

stýrikapli er 450 þúsund krónur komið til landsins. ÍRA mun á móti selja búnað í eigu 

félagsins, m.a. á flóamarkaði í Skeljanesi 9. október. Áætlað er, að nettókostnaður félagssjóðs 

muni nema um 200 þúsund krónum. 

 

TF3T undirbýr ferð upp í turninn 25. ágúst. 

Mynd frá kynningu Ara Þórólfs Jóhannessonar TF1A á búnaði til að hafa sambönd um „Es’hail 2“ / QO-100 gervitunglið sem 
haldin var í Skeljanesi laugardaginn 3. september. Á myndinni er Ari einmitt að kynna og heldur á „IceConeFeed v2“ loftnetinu. 

https://nolle.engineering/en/ice-cone-feed/
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Þetta fyrirkomulag tryggir áframhaldandi nýtingu á Yagi loftneti félagsins á 20 metrum, auk 

þess sem við bætist nýtt Yagi loftnet fyrir 17, 15, 12 og 10 metrana. Fyrr á árinu var lokið við 

uppsetningu loftnets fyrir 160 metra og í framhaldi verður sett upp vírloftnet fyrir 80 metrana 

(sem keypt var 2019). Stefnt er að því að koma nýjum loftnetum upp fyrir veturinn. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Rótorinn er frá ítalska framleiðandanum  
Pro.Sis.Tel. af gerð PST-2501D. 

Félagið hefur góða reynslu af rótor frá  
sama framleiðanda sem er af gerðinni PST-61  

og er við 4 elementa OB4-20OWA OptiBeam loftnetið. 
Það loftnet og rótor hefur reynst mjög  

vel í fimm ár; var sett upp 25. nóvember 2018.  

 

2.3.4 Undirbúningsvinna vegna fyrirhugaðrar uppsetningar loftnetsturns. 

Stjórnarmenn ÍRA sem áttu heimangengt mættu í vettvangsvinnu í Skeljanes fimmtudag 8. 

ágúst kl. 19:00, til að skoða aðstæður og undirbúa ákvarðanatöku um kaup á nýju loftneti og 

rótor. Þeir sem mættu: Georg TF2LL, Georg TF3GZ, Jónas TF3JB og Sæmundur TF3UA. 

Verkefnið var nánar til tekið, að skoða tvo turna félagsins sem eru geymdir ónotaðir á staðnum 

og hins vegar, að finna staðsetningu [hugsanlega fyrir annan hvorn þeirra] í portinu bak við 

húsið í Skeljanesi. 
 

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. 
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Báðir turnarnir voru skoðaðir. Sá fyrri liggur utan 

við bárujárnsvegginn (gengt bílastæðinu) í 

Skeljanesi og er 9 metra hár. Hinn liggur innan 

bárujárnsveggjarins og er 11 metra hár. Georg, 

TF2LL hefur góða reynslu í þessum málum og telur 

ókosti beggja vega meira en kosti. Sá lægri er 

boginn og hinn er mjór og þarf líklega stögun. Í 

umræðum á staðnum kom fram, að TF3T hafi nefnt 

fyrir ca. hálfu ári að félagið gæti átt kost á 10 metra 

háum turni í hans eigu, sem sé veglegri en sá sem er 

9 metrar og liggur utan veggjar. Georg (TF3GZ) tók 

að sér að ræða við TF3T og hitti hann í félags-

aðstöðunni þegar hann mætti kl. 20 (sama kvöld). 

Benedikt staðfesti ÍRA geti fengið turninn sem er 

geymdur í Álfsnesi. Hann bauðst til að skrúfa hann 

í sundur. Þá megi flytja einingarnar á kerru  í 

Skeljanes. (Álfsnes er nes á Kjalarnesi í Reykjavík. 

Þar nærri eru Leiruvogur og Kollafjörður). Næst var 

skoðuð hugsanleg staðsetning austanmegin við 

skemmuna í portinu sem er í raun mjög hagstæður 

fyrir turn. Þarna er steypt plan (sem má bora niður 

í fyrir festingar) og nær planið næstum upp að 

steyptum vegg (135cm háum og 25cm breiðum). 

En ofan á vegginn er fest nokkuð há járngirðing 

sem skilur að portið og malbikaðan akveg út að 

skolpdælustöðinni (en gangstígurinn er 

sjávarmegin við akveginn). Georg (TF2LL) sagðist 

sjá fyrir sér að bora mætti bæði ofan í steypta planið 

og setja stífur út í vegginn. 

 

TF3GZ og TF3UA mældu vegalengdina frá turni inn í fjarskiptaherbergi TF3IRA. Miðað er 

við að festa „Hard-line“ kapal efst á vegg skemmunnar sem leið liggur, uns komið ca. til móts 

við hinn turninn og taka þvert yfir þakið – og leiða „Hard-line“ og stýrikapalinn yfir í húsið 

og upp í „sjakk“ – með því að nota stálvírinn sem þar er strengdur á milli (og flytur kaplana 

frá 4 el. Yagi loftnetinu). Niðurstaðan var að að við þurfum 75 metra langa kapla. 

Georg TF3GZ og Sæmundur TF3UA taka fram gamla loftnetsturninn sem er 9 metra hár.Ljósmynd: TF3KB. 

Georg TF3GZ og Sæmundur TF3UA taka fram gamla 
loftnetsturninn sem er 9 metra hár.Ljósmynd: TF3KB. 
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Hugmyndin er að staðsetja nýja turninn við vegginn þar sem bláa borðið stendur með stífum til beggja hliða. 

Afstaða í vestur – séð úr meiri fjarlægð. Neðri mynd: Afstaðan í suður – séð frá portinu. 
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2.3.5 Nýi turninn 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 Georg 

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 

veggfestingunni til að undirbúa það að 

reisa turninn, en þá kom í ljós að 

nýlega hafði verið flutt og sett niður 

járnadót og bárujárnsplötur á staðinn 

sem hindrað 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).  

 

Turneiningarnar tvær (5m hvor) eins og nýjar. Að baki Georgs glittir í rótorinn og topp-leguna. 

 

Nærri þeim stað þar sem félagið hefur fengið leyfi til að reisa nýja turninn eru m.a. 

númerslausar bifreiðar sem þarna hafa lengi verið geymdar. Ennfremur er kofaskrifli þar líka. 

Bæði bílarnir og kofinn hindra nokkuð aðgengi að staaðnum. Georg telur hinsvegar, að ef 

kofinn verður færður séu okkur allir vegir færir ásamt því að færa járnadótið og 

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

 

Þann 23. nóvember var því ekki unnið neitt á staðnum, annað en að afferma turneiningar, 

veggfestingar, „hard-line“ fæðilínu og stýrikapal, auk sjórnkassans fyrir Pro.Sis.Tel rótorinn. 

Það dót var flutt til geymslu í QSL herbergi félagsins. 

 

Í portinu í Skeljanesi. Georg TF2LL á trukknum með löngu kerruna; búinn 
að afferma turneiningarnar. 
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Turninn er nú samsettur úr 

tveimur fimm 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 

toppleguna (þar fyrir ofan).  

 

Sérstakar þakkir til Georgs fyrir 

alla þessa vinnu og ekki síst, 

vönduð og fagleg vinnubrö gð.   

 
 
 
 

Myndin er af nýju veggvestingunni sem  
Georg, TF2LL smíðaði. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Járnadótið og bárujárnsplöturnar  
sem getið er um að ofan.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Myndin sýnir aðstæðurnar  
Betur úr fjarlægð. 
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2.3.6 Fæðilínur og stýrikaplar festir upp. 

Georg Kulp, TF3GZ gerði góða ferð í Skeljanes 6. september. Verkefni dagsins var að festa 

upp á ný fæðilínur og stýrikapla fyrir M2 VHF og UHF Yagi loftnet félagsins, formagnara frá 

SSB-Electronic og Yaesu G-5400B rótorinn. 

 

Þessir kaplar hafa 

samám saman verið að 

losna úr festingunum við 

þakrennuna á húsinu og 

lágu undir skemmdum 

ef ekkert hefði verið að 

gert (einmitt nú), en 

flutningslínurnar voru 

settar upp fyrir 12 árum 

þannig að í raun hafa 

festingarnar staðið sig 

vel. 

 

Georg mætti með stóran 

stiga á staðinn. Veður 

var eins og best verður á 

kostið, logn og 14°C hiti 

og tókst að ljúka 

verkefninu skömmu 

fyrir kl. 18. Í leiðinni var 

skipt um plastpoka sem 

er utan um LNB á 

gervihnattadiski félags-

ins til bráðabirgða, en 

þessi hluti búnaðarins 

verður uppfærður 

fljótlega. Bestu þakkir 

til Georgs fyrir vel 

unnið verk.  

Verkið u.þ.b. hálfnað. Kaplarnir voru skoðaðir gaumgæfilega áður en þeir voru festir upp á 
ný og var ekki annað að sjá en þeir væru óskemmdir. 

Verkið nánast í höfn. Sjá má hvar kaplarnir eru teknir inn í fjarskiptaherbergi TF3IRA. 

Í leiðinni var skipt um plastpoka sem er til verndar og pakkar LNB búnaðinum við gervihnattadiskinn. 
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2.4 Aðrar framkvæmdir í húsnæði félagsins. 

Lengi hefur vantað upplýsingaskilti við inngang í húsið í Skeljanesi, þar sem settar eru fram 

upplýsingar um opnunardaga og opnunartíma félagsaðstöðunnar.  

 

Úr þess var bætt 24. maí og var miði límdur inn á gluggann í útihurðinni og á rúðuna til hliðar 

samanber meðfylgjandi ljósmynd. Upplýsingar eru bæði á íslensku og ensku. Ennfremur er 

birt GSM símanúmer sem hringja má í ef gestur/gestir þurfa að hafa samband við félagið.  

 

Þriðja upplýsingaskiltið var sett upp við inngang í fundarsalinn á 2. hæð. 

 

2.5 Snyrt til við Skeljanes. 

Þegar unnið var við björgun loftnetsvirkis TF3IRA 12.-15. janúar (2022) þurfti að klippa hluta 

úr bárujárnsgirðingunni sjávarmegin þar sem turninn er reistur þétt upp við girðinguna. Þarna 

er vinsæll göngustígur og mikil umferð af fólki, alla dag ársins. Því var talið nauðsynlegt að 

loka bilinu aftur við fyrsta tækifæri. 

 

Bárujárnsgirðingin fyrir breytingu 7. mars. 
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Þann 7. mars gafst tími til að drífa verkefnið af og mætti Georg Kulp, TF3GZ á staðinn um 

hádegisbilið og rúmri klukkustund síðar var búið að brúa bilið og bárujárnsgirðingin á ný 

skammlaus. Þakkir til Georgs fyrir þarft og vel unnið verk. 

 

 

Síðustu handtökin við að brúa bilið. Næsta verkefni verður (þegar veður leyfir) að mála yfir veggjakrotið. 

 

Í framhaldi var málað yfir vegginn 9. júní. Það var gert um leið og málað var yfir veggjakort 

á langa langa bárujárnsveggnum sem snýr að bílastæðinu.   

TF3GZ mættur á staðinn á vinnubílnum. 
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2.5.1 Járnadót við Skeljanes fjarlægt. 

Georg Magnússon, TF2LL sótti járndót í 

portið bak við Skeljanes 30. maí. Síðustu ár 

(fyrir Covid-19) auglýsti félagið nokkrum 

sinnum að félagsmenn gætu fengið 

járnastangir o.þ.h. sem hafði safnast í 

portið á bak við húsið, sérstaklega á 

tímabilinu frá 2009-2013 en fáir höfðu 

áhuga. Eins og Georg orðaði það sjálfur þá 

mætti hann á svæðið og „...sótti slatta“. 

 

Georg mætti á ný í Skeljanes 3. júní og sótti 

þá það sem eftir var. Þakkir til Georgs fyrir 

gott frumkvæði að hreinsun í portinu. 

Verkefnið var vel tímasett hjá Georg því 

nokkrum vikum síðar, 16. ágúst, barst 

erindi frá Borginni (til leigjenda í 

Skeljanesi) þess efnis, að fyrirhuguð væri 

hreinsun og tiltekt í portinu á bak við húsið 

í Skeljanesi. Erindinu var svarað strax og 

skýrt frá því að ekkert dót væri á vegum 

ÍRA í portinu.  

Járndótið komið á pallinn hjá Georg 30. maí.  

Ljósmynd: TF2LL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dótið komið á 

kerruna 3. júní. 
Ljósmynd: TF2LL. 

 

2.5.2 Málað yfir veggjakrot. 

Drifið var í því að mála langa bárujárnsgrindverkið við húsið í Skeljanesi föstudaginn 1. apríl. 

„Veggjakrotið er fyrr á ferðinni í ár (2022)“ sagði Baldvin Þórarinsson, TF3-Ø33 sem hefur 

fylgst með umhverfinu hjá okkur og séð um að mála yfir ósómann. Baldvin átti ekki 

heimangengt, en var með í ráðum þegar 2 hressir félagar mættu á staðinn síðdegis og unnu 

gott verk, samanber meðfylgjandi ljósmyndir. 
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Skeljanesi 1. apríl. Bárujárnsveggurinn áður en hafist var handa við yfirmálun. 

 

2.5.3 Bárujárnsveggurinn heill á ný. 

Í nokkur misseri hafði verið óbrúað bil í langa bárujárnsveggnum sem snýr að bílastæðinu í 

Skeljanesi. Líklega hefur það fylgt framkvæmdum þegar Kajakklúbburinn (sem hefur aðstöðu 

í Skeljanesi) var að gera opnanlegt hlið í vegginn.  

 

Georg Kulp, TF3GZ átti lausan tíma sunnudaginn 

4. apríl og skrapp í Skeljanes og brúaði bilið í 

veggnum. Þakkir til Georgs fyrir vel unnið verk. 
 

 
 

Verkefni vel úr hendi leyst hjá Georg. 
 Nýja bárujárnsplatan sem hylur bilið  

sem var í veggnum verður máluð  
við fyrsta tækifæri. 

Skeljanesi 1. apríl. Verkefninu lokið. Sólin farin að skína og mun snyrtilegra að líta yfir vegginn. 
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2.5.4 Aftur málað yfir veggjakrot.  

Drifið var í að mála langa bárujárnsvegginn við húsið í Skeljanesi fimmtudaginn 9. júní. „Þetta 

er svipað og í fyrra“ sagði Baldvin Þórarinsson, TF3-Ø33 sem hefur fylgst með umhverfinu 

hjá okkur og séð um að mála yfir ósómann. 

 

Baldvin átti ekki heimangengt þegar ráðist var í verkið, en var með í ráðum. Jón Ingvar 

Óskarsson, TF1JI og Jónas Bjarnason, TF3JB mættu á staðinn og luku verkefninu fljótt og vel. 

 

 

 

 

ÚR FÉLAGSSTARFINU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TF3HQ er eitt af kallmerkjum ÍRA.  

Það er notað í IARU HF World 

Championship keppninni  

sem haldin er árlega, 2. helgina í júlí.  

Sótt var um kallmerkið 16. febrúar 2010 

og TF3HQ sett í fyrsta skipti í loftið í 

keppninni 10.-11. júlí sama ár.  

Skeljanesi 9. júní. Bárujárnsveggurinn áður en hafist var handa við yfirmálun. 

Skeljanesi 9. júní . Verkefninu lokið. Mun snyrtilegra að líta yfir vegginn. 
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ÚR FÉLAGSSTARFINU. 

 

40. TF útileikarnir fóru fram um verslunarmannahelgina, 3.-5. ágúst 2019. Þátttaka var ágæt, 

eða alls 14 stöðvar sem voru í loftinu, samanborið við 15 árið áður (2018). 

Í tilefni þess að haldið var upp á 40 ára afmæli útileikanna var glæsilegur verðlaunabikar í boði  

fyrir 1. sætið. Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY var með langbestan árangur í leikunum og fékk 

hann bikarinn afhentan ásamt viðurkenningarskjali í Skeljanesi 17. október 2019. 

Jónas Bjarnason TF3JB, formaður ÍRA, afhenti Hrafnkeli Sigurðssyni TF8KY glæsilegan verðlaunabikar og verðlaunaskjal fyrir 
bestan árangur í TF útileikunum 2019. Ljósmynd: TF3JON. 

Verðlaun og viðurkenningar í TF útileikunum 2019. 
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3. Vetrardagskrá og viðburðir í Skeljanesi 
 

 

ERINDI - 75 ÁRA AFMÆLISFAGNAÐUR - FLÓAMARKAÐUR - JÓLAKAFFI 

 

3.1 YFIRLIT 

Eftir að opinberum sóttvarnaaðgerðum vegna Covid-19 heimsfaraldurs var aflétt vorið 2022, 

rataði starfsemi ÍRA í eðlilegt horf og náðist að bjóða upp á nokkra viðburði í Skeljanesi á 

tímabilinu frá 7. júlí til 3. september. Síðan tók ný og þétt vetrardagskrá við fyrir tímabilið frá 

6. október til 15. desember. Vegna þessa er 3. kafli skýrslunnar tvískiptur, annars vegar er sagt 

frá viðburðum í boði í júlí-september og hins vegar í október-desember. 

 

 

Viðburðir í júlí-ágúst, kafli 3.2. 
▪ 7. júlí.  „Afhending verðlauna og viðurkenninga í Páskaleikunum 2022“ (TF8KY). 

▪ 7. júlí.  „Kynning á uppbyggingu keppnisstöðvarinnar TF3D við Stokkseyri“ (TF3T). 

▪ 18. ágúst.  „Erindi um flutning á sinfóníunni SOS á Akureyri í febrúar 2022“ (TF5AD). 

▪ 28. ágúst.  75 ára afmælisfagnaður ÍRA í Skeljanesi (í umsjá stjórnar ÍRA). 

▪ 3. september.  „Kynning á búnaði til fjarskipta um QO-100 gervitunglið“ (TF1A). 

 

Vetrardagskrá í október-desember, kafli 3.3. 
▪ 6. október.  Verðlaunaafhendingar í VHF/UHF og TF útileikunum 2022 (TF8KY/TF3EK). 

▪ 9. október.  Flóamarkaður ÍRA 2022 (TF3HV/TF3VS/stjórn ÍRA). 

▪ 12. október.  YL kvöld í Skeljanesi (TF3VB/TF3VD). 

▪ 13. október.  Erindi. „TF3D framhald; undirbúningur CQ WW SSB keppninnar 2022“ (TF3T). 

▪ 20. október.  Erindi: „Fjarskiptaævintýri á Grænlandi“ (TF3WS). 

▪ 27. október.  Erindi: „Fjarstýring á amatörstöð yfir netið“ (TF3OM). 

▪ 3. nóvember.  Erindi: „Amatörpróf og undirbúningur fyrir þau“ (TF3KX). 

▪ 10.  nóvember.  Félagsfundur. „Uppbygging TF3IRA í Skeljanesi“ (sjá fundargerð í Viðauka-A). 

▪ 17.  nóvember.  Erindi. „Fjarhlustun á HF með Airspy+DiscoverySDR“ (TF8KY). 

▪ 24.  nóvember.  Erindi: Skipulag alþjóðasamtaka radíóamatöra“ (TF3KB). 

▪ 1. desember.  Félagsfundur. „VHF og UHF málefni“ (sjá fundargerð í Viðauka-A). 

▪ 8. desember.  Erindi. „APRS (Automatic Packet Reporting System)“ (TF3GS). 

▪ 15. desember.  Jólakaffi ÍRA. Opið hús, viðhafnarkaffi (í umsjá stjórnar ÍRA). 

 

Gerð er grein fyrir öðru efni sem var á vetrardagskrá, s.s. laugardags- og sunnudagsopnunum 

og námskeiðum í næsta kafla (4. kafla).  
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3.1.1 Afhending verðlauna og viðurkenninga í Páskaleikunum – 7. júlí. 

Jónas Bjarnson, TF3JB formaður ÍRA setti dagskrána kl. 20:30 og bauð menn velkomna. Hann 

lýsti yfir ánægju fyrir hönd stjórnar félagsins að á ný var boðað til dagskrár með erindum í 

félagsaðstöðunni eftir u.þ.b. tveggja og hálfs árs hlé vegna Covid-19 faraldursins. 

 

Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY umsjónarmaður Páskaleika ÍRA flutti skemmtilegt og fróðlegt 

yfirlit um leikana, sem fram fóru 15.-17. apríl. Þátttaka var ágæt og var 21 TF kallmerki skráð 

en dagbókarupplýsingar voru sendar inn fyrir 18 kallmerki.  

 

 

Næst fór fram afhending verðlauna og viðurkenninga sem Georg Magnússon, TF2LL 

varaformaður ÍRA annaðist.  

 

 

 

 

Hrafnkell Sigurðsson TF8KY flutti skemmtilegt og fróðlegt yfirlit um Páskaleikana 2022. 

Glæsilegir verðlaunagripir voru til afhendingar fyrir fyrstu þrjú sætin í Páskaleikum ÍRA 2022. 
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Hrafnkell Sigurðsson TF8KY tók við verðlaunagrip félagsins fyrir 1. sæti í Páskaleikum ÍRA 2022. 

Andrés Þórarinsson TF1AM tók við verðlaunagrip félags-
ins fyrir 2. sæti í Páskaleikum ÍRA 2022. 

Óðinn Þór Hallgrímsson TF2MSN tók við verðlaunagrip félagsins 
fyrir 3. sæti í Páskaleikum ÍRA 2022. Hann fékk ennfremur afhent 
viðurkenningarskjal fyrir fjölda sambanda í leikunum. 

Óðinn Þór Hallgrímsson TF2MSN fékk viðurkenningar-
skjal fyrir fjölda sambanda í Páskaleikunum ÍRA 2022. 

Einar Kjartansson TF3EK tók við viðurkenningarskali félagsins 
fyrir 2. sætið í TF útileikum ÍRA árið 2021. 
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3.1.2 Erindi. Kynning TF3T á uppbyggingu TF3D við Stokkseyri – 7. júlí. 

Benedikt Sveinsson, TF3T flutti áhugavert erindi um uppbyggingu stöðvar þeirra Guðmundar 

Sveinssonar, TF3SG (bróður hans); keppnisstöðvarinnar TF3D, sem er staðsett við Stokkseyri. 

 

Benedikt hreif viðstadda með sér inn í heim loftnetahönnunar, loftnetasmíða og uppbyggingar 

nútíma keppnisstöðvar í alþjóðlegum keppnum. Stórskemmtilegt, fróðlegt og eftirminnilegt 

erindi. Bestu þakkir til fyrirlesara, félagsmanna og gesta. Alls sóttu 30 félagar og 2 gestir 

viðburðinn í Skeljanesi. 

 

 

 

 

Benedikt Sveinsson TF3T sýndi fjölmargar glærur með erindi sínu, m.a. þessa sem sýnir heildarplan fyrir TF3D. 

Planið fyrir TF3D er fyrir nokkur ár fram í tímann. Benedikt sýndi glæru með planinu fyrir árið í ár og 2023 
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Andrés Þórarinsson TF1AM, Wilhelm Sigurðsson TF3AWS, Guðmundur Sveinsson TF3SG og Hans Konrad 
Kristjánsson TF3FG. 

Að lokinni dagskrá í Skeljanesi 7. júlí. Frá vinstri: Benedikt Sveinsson TF3T, Georg Magnússon TF2LL, 
Hrafnkell Sigurðsson TF8KY, Yngvi Harðarson TF3Y og Jónas Bjarnason TF3JB. Ljósmyndir: TF3KB. 

Óskar Sverrisson TF3DC, Einar Kjartansson TF3EK (standandi), Óðinn Þór Hallgrímsson og Sigmundur 
Karlsson TF3VE. 
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3.1.3 Erindi um flutning Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands og TF5AD á sinfóníunni SOS 

eftir Jón Hlöðver Áskelsson í Hofi á Akureyri í febrúar 2022. 

 

Arngrímur Jóhannsson, 

TF5AD var sérstakur 

gestur ÍRA í Skeljanesi 18. 

ágúst. Hann sagði frá 

flutningi Sinfóníuhljóm-

sveitar Norðurlands og 

hans á sinfóníunni SOS 

eftir Jón Hlöðver Áskels-

son sem fram fór í 

menningarhúsinu Hofi á 

Akureyri í febrúar s.l. 

 

Hann sýndi okkur mynd 

frá viðburðinum. Afar 

áhrifamikið var að sjá og 

heyra flutning verksins og 

hóflega háa tóna mors-

merkjanna hljóma í bak-

grunni – og í innskots-

mynd  sást Arngrímur 

senda  mors og neðst birtust 

stafirnir á „rúllandi“ 

textaskrá. 

 

Arngrímur sagðist vilja 

þakka þeim Sigurði 

Harðarsyni, TF3WS sem 

var honum til aðstoðar og 

lánaði M.P. Pedersen lykil-

inn. Einnig, Hrafnkeli 

Sigurðssyni, TF8KY sem 

smíðaði tækið sem þýðir 

merkin frá lyklinum og 

sendir áfram til birtingar. 

Arngrímur gat þess, að hann 

hafi í hyggju að færa ÍRA 

heimildarmynd frá tónleik-

unum sem er í vinnslu. 

 

Arngrímur byrjaði þó erindi sitt mun framar í 

tíma, eða upp úr árinu 1961 þegar hann gekkst 

undir próf til amatörleyfis og sagði að sér væri 

sérstaklega minnisstætt smíðaprófið sem 

Ríkharður Sumarliðason, TF3RS annaðist á 

Sölvhólsgötunni fyrir hönd Landssímans. 

Hann sagði að amatörprófið hafi verið góður 

undirbúningur undir loftskeytaprófið sem 

hann tók árið 1968. 
 
 
 

Plakat frá tónleikunum í Hofi  
á Akureyri 13. febrúar 2022. 

Arngrímur Jóhannsson TF5AD skýrði frá undirbúningi flutnings Sinfóníuhljómsveitar 
Norðurlands og hans á sinfóníunni SOS eftir Jón Hlöðver Áskelsson sem fram fór í 
menningarhúsinu Hofi á Akureyri í febrúar 2022. Ljósmynd: TF3JON. 

Arngrímur skýrði frá tækinu sem Hrafnkell Sigurðsson TF8KY smíðaði og þýddi mors-
merkin sem hann sendi frá Pedersen handlyklinum og birtust á “rúllandi” textaskrá á 
tónleikunum. Ljósmynd: TF3JON. 
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Hann sagði okkur einnig 

frá öðru áhugamáli sínu, 

sem er flugið. Hann tók 

flugmannspróf árið 1966 

og sýndi okkur m.a. stutta 

mynd af flugi á svifflug-

vél sinni. Að lokum fengu 

viðstaddir að spreyta sig á 

að senda merki á morsi frá 

handlyklinum gegnum 

“morsvélina” frá TF8KY 

og birtust stafirnir sam-

tímis á tjaldinu. 

 

Sérstakir þakkir til Arn-

gríms fyrir að heimsækja 

okkur í Skeljanes. Erindið 

var mjög áhugavert, vel 

flutt og veitti góða innsýn 

í umfjöllunarefnið. Hann 

er hress og spaugsamur og 

segir afar skemmtilega frá. 

Það kunnu menn að meta 

og var lengi klappað þegar 

hann lauk máli sínu.  

 

Alls mættu 27 félagar í 

Skeljanes þetta milda 

síðsumarkvöld í vestur-

bænum í Reykjavík. 

 

Ljósmyndir: TF3JON og 

TF3KB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mynd úr fjarskiptaherbergi TF3IRA. Frá vinstri: Sigurður Harðarson TF3WS, Arngrímur 
Jóhannsson TF5AD, Jónas Bjarnason TF3JB og Hrafnkell Sigurðsson TF8KY.  

Þegar menn færðu sig upp á næstu hæð var komið við í herbergi TF ÍRA QSL stofunnar 
og kynnti Mathías Hagvaag TF3MH QSL stjóri fyrir honum starfsemina. Arngrímur 
sagðist hlakka til að fá skráð hólf hjá Mathíasi með sínu kallmerki, þar sem hann hafi 
nýlega fest kaup á ICOM IC-7300 stöð og væri við að komast í loftið. 

TF5AD í fjarskiptaherbergi TF3IRA. Arngrímur var mjög hrifinn af aðstöðunni og hafði 
hug á að “taka í lykil” á 20 metrunum – en eins og sjá má á skjánum (hægra megin á 
myndinni) voru ekki mörg merki á bandinu enda K-gildið um 5. Hann ætlar því að taka 
nokkur sambönd frá félagsstöðinni næst þegar hann kemur í heimsókn til borgarinnar. 
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3.1.4 75 ára afmæli ÍRA, veisluhöld 28. ágúst 2022. 

Félagið Íslenskir radíóamatörar, ÍRA var stofnað í Reykjavík 14. ágúst 1946. 75 ár voru liðin 

frá stofnun þess í fyrra (2021). Vegna Covid-19 faraldursins var veisluhöldum frestað þar til 

sunnudaginn 28. ágúst 2022. 

 

Þann dag var opið 

hús í Skeljanesi og 

var félagsmönnum 

og fjölskyldum 

þeirra boðið að líta 

við og þiggja heitt 

súkkulaði, kaffi og 

gosdrykki, íslenskar 

pönnukökur og 

vöfflur með þeyttum 

rjóma og marsípan 

rjómatertu, auk fleira 

góðgætis. 

 

Þegar dagurinn rann 

upp þann 28. ágúst, 

var hæglætisveður þennan síðsumarsdag í vesturbænum í Reykjavík. Alls mættu 57 félagsmenn 

og gestir þennan í Skeljanes. Að auki barst mikill fjöldi af kveðjum frá félagsmönnum sem 

annaðhvort voru staddir erlendis eða í sumarfríi innanlands, auk samstarfsaðila. 

 

Þakkir til allra, og sérstaklega til stjórnarmanna ÍRA sem önnuðust allan undirbúning og 

framreiðslu þjóðlegra veitinga. Það voru þeir Jón Björnsson TF3PW, Sæmundur E. 

Þorsteinsson TF3UA, Georg Magnússon TF2LL og Jón Svavarsson, TF3JON sem lagaði heitt 

súkkulaði, einstakt að gæðum. Síðast en ekki síst, þakkir til þeirra TF3JON, TF3KB, TF3KX 

og TF3PW fyrir ljósmyndir. 

Jónas Bjarnason TF3JB formaður ÍRA bauð gestum að gjöra svo vel þegar hann skar fyrstu sneiðina af tertunni. Mynd: TF3JON. 

Veisluborðið á afmæliskaffi félagsins í Skeljanesi 28. ágúst. Ljósmynd: TF3JON. 
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Stefán Arndal TF3SA og Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB. Ljósmynd: TF3KX. 

Mathías Hagvaag TF3MH, Óðinn Þór Hallgrímsson TF2MSN, Sigurður Elíasson TF3-041 og Eiður Kristinn 
Magnússon TF1EM. Ljósmynd: TF3KX. 

Ralf Doerendahl HB9GKR, Peter Ens HB9RYV, Wilhelm Sigurðsson TF3AWS og Sigurður Smári Hreins-
son TF8SM. Ljósmynd: TF3KX. 
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Yngvi Harðarson TF3Y og Kristján Benediktsson TF3KB. Ljósmynd: TF3JON. 

 

Elín Sigurðardóttir TF2EQ og Erla Halldórsdóttir (XYL TF3KX). Ljósmynd: TF3KX. 

Haukur Konráðsson TF3HK og Arnlaugur Guðmundsson TF3RD. Ljósmynd: TF3JON. 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georg Magnússon TF2LL, Svana Björnsdóttir (XYL TF3UA) og Sigurður Smári Hreinsson TF8SM. Ljós-
mynd: TF3JON. 

Kristinn Andersen TF3KX, Sæmundur E. Þorsteinsson TF3UA, Georg Magnússon TF2LL, Jón Svavars-
son TF3JON og Jón G. Guðmundsson TF3LM. Ljósmynd TF3PW. 

Piotr Ostapiuk og Georg Kulp, TF3GZ. Ljósmynd: TF3JON. 
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Jón Björnsson TF3PW, Sæmundur E. Þorsteinsson TF3UA og Þór Eysteinsson. Ljósmynd: TF3KX. 

Tekið á móti góðum gjöfum í fjarskiptaherbergi TF3IRA frá systurfélagi ÍRA í Sviss, USKA í tilefni 75 ára 
afmælisins. Frá vinstri: Peter Ens HB9RYV, Jónas Bjarnason TF3JB formaður ÍRA og Ralf Doerendahl 
HB9GKR. Ljósmynd: TF3JON. 

Jón G. Guðmundsson TF3LM, Jón E. Guðmundsson TF8KW og Benedikt Sveinsson TF3T. Mynd: TF3KX. 
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Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A og Sigurður Smári Hreinsson TF8SM. Ljósmynd: TF3KX. 

Hans Konrad Kristjánsson TF3FB. Mynd: TF3KX. Bernhard M. Svavarsson TF3BS. Mynd: TF3KX. 

Óðinn Þór Hallgrímsson TF2MSN, Sigmundur Karlsson TF3VE og Jón Svavarsson TF3JON. Mynd: TF3KB. 
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3.1.5 Afhending verðlauna í VHF/UHF leikunum og TF útileikunum – 6. október. 

Fyrsta opnunarkvöld félagsins samkvæmt nýrri vetrardagskrá var 6. október. Dagskrá var sett 

kl. 20:30 og fluttu þeir Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY umsjónarmaður VHF/UHF leikanna og 

Einar Kjartansson, TF3EK umsjónarmaður TF útileikanna stutt erindi um viðburðina. Að því 

loknu voru afhent verðlaun og viðurkenningar. 

 

Vel heppnað og skemmtilegt fimmtudagskvöld í Skeljanesi. Þakkir til Hrafnkels og Einars 

fyrir afbragðsgóð erindi og hamingjuóskir til félagsmanna sem voru að taka á móti verðlaunum 

og viðurkenningum. Alls voru 30 manns í húsi í Skeljanesi þetta ágæta haustkvöld í 

vesturbænum í Reykjavík. 

 

 
 

Hrafnkell Sigurðsson TF8KY umsjónarmaður VHF/UHF leikanna flutti stutt erindi um helstu niðurstöður. 

Heimir Konráðsson TF1EIN og Hlynur Heimisson. 
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Einar Kjartansson TF3EK umsjónarmaður TF útileikanna flutti stutt erindi um helstu niðurstöður. 

 
 
 
 
 

Hrafnkell Sigurðsson TF8KY hlaut verðlaunagripi 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. Á myndinni tekur hann á móti 

viðurkenningarskjali  í UHF/UHF leikunum úr hendi Jóns Björnssonar TF3PW, gjaldkera ÍRA. 
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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 hann á móti viðurkenningarskjali úr hendi Einars Kjartanssonar TF3EK. 
 
Einar Kjartansson TF3EK hlaut viðurkenningarskjal ÍRA fyrir 2. sætið í TF útileikunum. Hann tók við skjalinu úr hendi Jóns 
Björnssonar TF3PW, gjaldkera ÍRA. 
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3.1.6 Flóamarkaður ÍRA að hausti 2022 – 9. október. 

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 höfuð-

borgarsvæðinu. 

Baldvin Þórarinsson TF3-Ø33 lítur yfir tæki og búnað í salnum 

 

Markaðurinn var tvískiptur. Annars vegar var tækjum og búnaði stillt upp til sölu (eða gefins) 

í félagsaðstöðunni og hins vegar fór fram uppboð samtímis á staðnum og yfir netið. Boðin 

voru 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, TF3VS uppboðshaldara og Hinriks Vilhjálmssonar, TF3VH tæknistjóra sem 

stóðu sig með afbrigðum vel. 

 

Þorvaldur Bjarnason TF3TB skoðar tæki og búnað. 
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Á vegum félagsins var boðinn upp og seldur eftirtalinn búnaður í eigu ÍRA:  

 

Alinco DX-70; Bearcat BC-210; Dentron 1kW HF RF magnari; Hallicrafters S-86; HyEndFed 

loftnet f. 30 og 40 m. og 80-40-20-10m; Icom HM-103; Kenwood TS-830S, TR-7625 + RM-

76 og R-300; Lafayette 99-26411 SWR/PWR mælir (2 stk.) og Antenna Impedance Meter; 

Linksys Cisco SR2024 Switch (2 stk.); MFJ Versa Tuner; MFJ-901B; M.P. Pedersen 

morslykill; Philco Corp. RF magnari VHF/UHF; Radionette Kurér; Radio Shack 21-534 

SWR/PWR mælir; Realistic DX-160; Stamford Electronics PI AA-51 Audio Analyzer og PI 

AG-51 Test Oscillator; SteppIR 3E 3el Yagi loftnet og BigIR vertical 80-10m; Tokyo HY-

Power HL-45B; Yaesu FT-101ZD, FT-1000MP, FV-101Z, FC-902, YD-148, SP-8, 5 Yaesu 

merki og ZG 200W RF magnari. Sjá nánar upplýsingar á næstu blaðsíðu. Félagssjóður ÍRA 

fékk 321.500 krónur í tekjur af uppboðinu. 

 

 
 
 
 
 

Yngvi Harðarson TF3Y, 
Smári Hreinsson TF8SM, 

Hrafnkell Sigurðsson TF8KY, 
Wilhelm Sigurðsson 

TF3AWS, Jón E. 
Guðmundsson TF8KW, 

Sigurður Elíasson  
TF3-Ø44 og Benedikt 

Sveinsson, TF3T. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hrafnkell Sigurðsson TF8KY, 
Jón E. Guðmundsson 

TF8KW, Georg Kulp og 
Smári Hreinsson TF8SM. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sæmundur E. Þorsteinsson 
TF3UA, Hinrik Vilhjálmsson 

TF3VH tæknistjóri, Vilhjálmur 
Í. Sigurjónsson TF3VS 

uppboðshaldari og Garðar 
Valberg Sveinsson TF8YY. 
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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); 50Ω / 75Ω 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. Innbyggður 3x loftnetaskiptari, mælar. 

Yaesu YD-148 borðhljóðnemi; bæði fyrir 600 Orm eða 50 Ohm. 

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. 

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 Oscillator (grid-dipper). 

 

6. TÖLVUBÚNAÐUR. 

2 stk. Linksys Cisco SR2024 24-port 10/100/1000 Gigabit 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 – þrístrendur álturn, 11m. hár. 
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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 Óskarsson 

TF3AO, Ægir Þór Ólafsson 

TF2CT, Hans Konrad 

Kristjánsson TF3FG og Smári 

Hreinsson TF8SM. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ársæll Óskarsson TF3AO og 

Svanur Hjálmarsson TF3AB. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þorvaldur Bjarnason TF3TB, 

Jón E. Guðmundsson TF8KW 

og Óskar Sverrisson TF3DC. 
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3.1.7 YL kvöld ÍRA í Skeljanesi – 12. október. 

Anna Henriksdóttir, TF3VB og Vala Dröfn Hauksdóttir, TF3VD voru í forsvari fyrir fyrsta 

YL kvöld ÍRA 12. október. Hugmyndin var 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 miðvikudaginn 12. október, þær Anna Henriks-

dóttir TF3VB, Vala Dröfn Hauksdóttir TF3VD og Guðrún Hannesdóttir TF3GD af níu 

kvenamatörum sem eru skráðir leyfishafar í ÍRA. Þær voru samt mjög ánægðar með að hittast 

og hugmyndin er að efna til hliðstæðra funda í Skeljanesi 2-3 sinnum á ári. 

 

 
 

3.1.8 TF3D framhaldserindi; undirbúningur fyrir CQ WW DX SSB keppnina“ 13. október 

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 um uppbyggingu stöðvarinnar þann 7. júlí s.l. 

 

Flestir þeirra sem höfðu mætt á fyrri hluta erindisins voru mættir á ný og urðu ekki fyrir 

vonbrigðum. Benedikt segir mjög 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 þar á staðnum ásamt 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. Til viðbótar eru 

skilyrðaspár hagstæðar. 

 Anna Henriksdóttir TF3VB, Guðrún Hannesdóttir TF3GD og Vala Dröfn Hauksdóttir TF3VD í Skeljanesi 12. október. 



70 
 

Þakkir til Benedikts fyrir gæðaerindi og skemmtilega innsýn í heim stórra loftneta og búnaðar 

sem svo fáir okkar 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. 

 

Benedikt skýrði vel loftnetin sem eru til ráðstöfunar hjá TF3D við Stokkseyri. 

 

3.1.9 Erindi. „Fjarskiptaævintýri á Grænlandi“ – 20. október. 

Sigurður Harðarson, TF3WS heimsótti félagið í Skeljanes 20. október með erindið: 

„Fjarskiptaævintýri á Grænlandi“. 

 

Sigurður hefur ártaugareynslu 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. 

Erindi Benedikts Sveinssonar TF3T hófst í pontu í Skeljanesi 13. október.. 
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Sigurður Harðarson TF3WS í pontu í Skeljanesi 20. október. 

 

Siggi fór með okkur upp á Grænlandsjökul í máli og myndum og útskýrði afar vel erfiðar 

aðstæður á jöklinum og hvernig hann fór að því að leysa verkefnið. Sigurður, sem er afburða 

sögumaður segir skemmtilega 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 fimmtudagskvöld. Alls mættu 33 félagar og 3 gestir 

í Skeljanes þetta ágæta haustkvöld í vesturbænum í Reykjavík. 

 

 

 

 

 

 

Sigurður sýndi okkur margar glærur og ljósmyndir frá verkefninu á Grænlandi. 
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Slegið á létta strengi. Frá vinstri: Heimir Konráðsson TF1EIN, Guðlaugur Ingason TF3GN, Árni Þór Ómarsson 
TF3CE (standandi), Georg Kulp TF3GZ og Ágúst H. Bjarnason TF3OM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristján Benediktsson TF3KB, Andrés Þórarinsson TF1AM, Guðjón Egilsson TF3WO og Benedikt Guðnason TF3TNT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilhelm Sigurðsson TF3AWS og Þorvaldur Bjarnason TF3TB. 
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Tveir góðir. Sigurður Harðarson TF3WS og Andrés Þórarinsson TF1AM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einar Ríkharðsson (sonur Ríkharðs Sumarliðasonar TF3RS) og Jón G. Guðmundsson TF3LM. 

Að loknu erindi fengu menn sér kaffi og var rætt áfram fram undir kl. 23. Frá Vinstri: Árni Þór Ómarsson 
TF3CE, Jón G. Guðmundsson TF3LM, Sveinn Goði Sveinsson TF3ID, Mathías Hagvaag TF3MH (bak 
í myndavél), Sigurður Harðarson TF3WS og Georg Kulp TF3GZ. 
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3.1.10 Erindi TF3OM: „Fjarstýring á amatörstöð yfir netið“ – 27. október. 

Flutningur á erindinu sem skráð var á 27. október frestaðist vegna bilunar í fjarbúnaði. 

Mynd af TF3OM í „sjakknum“ við sumarhúsið skammt frá Geysi í Haukadal. Hann notar Kenwood TS-480 stöð og tengibúnað 
frá RemoteRig. Stöðin er með laustengdu stjórnborði, þannig að RF hlutinn er hafður í sumarhúsinu og stjórnborðið heima. 
Kosturinn við þetta fyrirkomulag er, að ekki þarf sérstaka tölvu í sveitinni. Sambærilegt fyrirkomulag sé í boði fyrir fleiri gerðir af 
stöðvum sem eru með laustengd stjórnborð, t.d. Icom IC-7100. Hefðbundnar stöðvar þurfa hins vegar flestar tölvur á báðum 
endum. Ljósmynd: TF3OM. 

 

3.1.11 Erindi TF3KX: „Amatörpróf og undirbúningur fyrir það“ – 3. nóvember. 

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 amatörleyfis. Hann ræddi m.a. 

um reglugerðina og um námsefnið og tók dæmi um efni á íslensku á heimasíðu 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 sam-

tímis á 3 stöðum á landinu, sem er til þess fallið að jafna aðstöðu manna burtséð frá búsetu. 

 

Kristinn Andersen TF3KX byrjar flutning á erindi sínu í Skeljanesi 3. nóvember. 
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Kristinn fór vel yfir, ræddi og skýrði prófkröfur HAREC (Harmonised Amateur Radio 

Examination Certificate) sem eru notaðar hér á landi (líkt og annarsstaðar í heiminum) og fram 

kom m.a., að amatör radíó er eina áhugamálið sem hefur réttarstöðu samkvæmt 

alþjóðasamningum. 

Ein glærum Kristins sem kallaði á jákvæðar og skemmtilegar umræður í sal. 

 

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 nám-

skeið 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, sem próf og 

undirbúningur fyrir þau er. 

Sérstakar þakkir til Kristins 

Andersen, TF3KX fyrir 

fróðlegt og vel undirbúið 

erindi um þennan mikil-

væga málaflokk. Alls mættu 

26 félagar og 1 gestur í 

Skeljanes þetta ágæta 

fimmtudagskvöld. 

. 

Hans Konrad Kristjánsson TF3FG, Jón Björnsson TF3PW, Einar Kjartansson TF3EK 

og Georg Kulp TF3GZ. 

Mathías Hagvaag TF3MH, Árni Freyr Rúnarsson TF8RN, Kristján Benediktsson 
TF3KB, Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF3VS og Kristinn Andersen TF3KX. 
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Bernhard M. Svavarsson 
TF3BS og Þorvaldur 

Bjarnason TF3TB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ágúst H. Bjarnason TF3OM 
og Georg Kulp. Myndir: 

TF3JB og TF3KB. 

 

3.1.12 Félagsfundur: „Uppbygging TF3IRA í Skeljanesi“ – 10. nóvember. 

Fyrri félagsfundur ÍRA að hausti þann 10. nóvember var settur stundvíslega kl. 20:30. 

Fundarstjóri var kjörinn TF3JB og fundarritari TF3UA. Tvö mál voru á dagskrá, erindið 

„Uppbygging TF3IRA í Skeljanesi“ og liðurinn „Önnur félagsmál“. 

 

Kl. 20:35 hófst erindi kvöldsins sem Jónas Bjarnason, TF3JB flutti fyrir hönd stjórnar og 

skiptist í fimm hluta: 

 
1. Sagan. 

2. Stöðugreining. 

3. Markmið: Uppbygging, markmið og greining á núverandi stöðu. 

4. Uppfylling markmiða – lýsing verkefna. 

5. Að lokum. 

 

Flutningur 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: http://www.ira.is/erindid-uppbygging-tf3ira-i-skeljanesi-flutt-10-november-2022/ 

 

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 fjarhagsstöðu 

Borgarinnar nú um stundir. Einnig veltu menn fyrir sér reglugerðarmálum, m.a. 70cm 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 

http://www.ira.is/erindid-uppbygging-tf3ira-i-skeljanesi-flutt-10-november-2022/
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mætingu. Fundargerð verður til birtingar í 1. tbl. CQ TF 2023. Vel heppnað fimmtudagskvöld. 

Alls mættu 22 félagsmenn og 1 gestur í Skeljanes í hlýju vetrarveðri í vesturbænum í 

Reykjavík. Fundargerð er birt í Viðauka-A. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Síðasta glæran  
og kaffihlé  

gert á  
félagsfundinum. 

Ljósmynd: TF3DC. 

Eftir setningu félagsfundar flutti Jónas Bjarnason TF3JB erindi fyrir hönd stjórnar um uppbyggingu félagsstöðvarinnar TF3IRA. 

 Í heild voru viðstaddir ánægðir með stefnu stjórnar félagsins í málefnum félagsstöðvarinnar. 
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Þorvaldur Bjarnason TF3TB og Kristján Benediktsson TF3KB. Fjær: Óskar Sverrisson TF3DC og Yngvi 
Harðarson TF3Y. 

Guðmundur Sigurðsson TF3GS, Mathías Hagvaag (bak í myndavél), Georg Magnússon TF2LL og Benedikt 
Sveinsson TF3T. 

Yngvi Harðarson TF3Y og Thomas K. Zicarelli, KA1IS. Fjær: Björgvin Víglundsson TF3BOI og Kristján 
Benediktsson TF3KB. Ljósmyndir: TF3DC, TF3JB og TF3KB. 
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3.1.13 Erindi TF8KY: „Fjarhlustun á HF með Airspy+DiscoverySDR“ – 17. nóvember. 

Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY mætti í Skeljanes 17. nóvember með erindið „Fjarhlustun á HF 

með Airspy+DiscoverySDR“. 

 

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 rammaloftnet, m.a. RAØSMS (WellGood loop), „Wideband Active Loop“ með 

formagnara frá LZ1AQ og heimasmíðuð 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 Eliminator tækið náði stundum að að bæta S/N hlutfallið verulega, en ekki 

voru gerðar tilraunir með 

uppsetningu 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. Fyrirkomulag var þó ekki gallalaust í fyrstu m.a. vegna seinkunar (e. latency), auk 

þess sem móttaka átti til að frjósa. 

Hrafnkell Sigurðsson TF8KY byrjar flutning erindi sínu í félagsaðstöðu ÍRA 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. 
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Fyrirkomulagið var endurskoðað í sumar 

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 

software“) náðist mikið betri stöðugleiki 

(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 var sýnt myndskeið 

með hljóðskrám sem var afar áhugavert. 

Þegar Keli byrjaði erindið leyfði hann 

okkur að sjá og heyra merki á 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 

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 

afar 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. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Guðmundur Birgir Pálsson 
TF3AK sýndi félagsmönnum  

sama kvöld, nýja 
 “magnetíska lúppu” frá Looper 

Systems af gerðinni  
“MLA-T PRO  

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

 Óskar Sverrisson TF3DC, Hrafnkell Sigurðsson TF8KY og 
Georg Kulp TF3GZ. 

Kristján Benediktsson TF3KB og Andrés Þórarinsson TF1AM. 

Fremst á mynd: Yngvi Harðarson TF3Y og Eiður Kristinn Magnús-
son TF1EM. Fjær: Benedikt Sveinsson TF3T, Hans Konrad 
Kristjánsson TF3FG og Óðinn Þór Hallgrímsson TF2MSN. 

Óðinn Þór Hallgrímsson TF2MSN og Sigmundur Karlsson TF3VE. 
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3.1.14 Erindi TF3KB: „Skipulag alþjóðasamtaka radíóamatöra“ – 24. nóvember. 

Kristján Benediktsson, TF3KB mætti í Skeljanes 24. nóvember með erindið: „Skipulag 

alþjóðasamtaka radíóamatöra“. 

 

Kristján Benediktsson TF3KB byrjar erindi sitt “Skipulag alþjóðasamtaka radíóamatöra” fimmtudaginn 24. nóvember. 

 

Hann 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 radíóamatöra og 

stjórnun málaflokksins, þ.e. 

Alþjóðafjarskiptasambandið 

(ITU) og svæðisbundnu 

fjarskiptasamböndin, þ.á.m. 

það evrópska, CEPT. 

 

Kristján kynnti skilgreiningu 

amatörradíóþjónustunnar 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 radíó-

tækni, radíósamskiptum og 

reglugerðum sem þarf að 

uppfylla til að öðlast amatör-

leyfi. Þessar kröfur hafa sterka 

réttarstöðu samkvæmt alþjóða-

samningum. 

 

Hann kynnti vel og útskýrði 

skipulag alþjóðasamtaka landsfélaga radíóamatöra, „International Amateur Radio Union, 

IARU“ og skiptinguna í svæði I, II og III sem er sama skipting og innan ITU. Hann útskýrði 

Fram kom m.a. að landfræðileg svæðaskipting ITU og IARU er sú sama. 

Kristján útskýrði undirbúningsvinnu sem fram fer m.a. hjá IARU vegna tíðni-

ákvörðunarráðstefnu ITU (WRC) sem fram fer í lok árs 2023. 
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aðdraganda að 

stofnun IARU árið 

1925 og mikilvægi 

samtakanna í að 

tryggja og viðhalda 

hagsmunum okkar 

samhliða því að 

vinna að framtíðar-

sýn fyrir áhuga-

málið. 

 

Kristján opnaði 

okkur sýn inn í 

viðamikil störf 

IARU og þau 

verkefni sem við 

þekkjum úr nærum-

hverfinu, þ.e. innan okkar svæðis (Svæðis 1) þar sem starfsemin er byggð upp á vinnu 

fastanefnda, starfshópa og embætta með aðgreind verksvið. Hann útskýrði einnig uppbyggingu 

starfsins innan svæðisins, m.a. ráðstefnur 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, yfir-

gripsmikið og vand-

að erindi. Kristján 

bauð upp á spurning-

ar og svaraði sam-

hliða flutningi 

erindisins (og á eftir) 

sem kom mjög vel út. 

Umræður héldu 

áfram til kl. 23 þegar 

staðurinn  var yfir-

gefinn. Alls mættu 

19 félagar og 2 

gestir í Skeljanes þetta ágæta vetrarkvöld í vesturbænum í Reykjavík. 

 

  

Mathías Hagvaag TF3MH, Kristján Benediktsson TF3KB, Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF3VS og 

Wilhelm Sigurðsson TF3AWS. 

Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF3VS, Mathías Hagvaag TF3MH, Þorvaldur Bjarnason TF3TB, Hans 
Konrad Kristjánsson TF3FG, Sveinn Goði Sveinsson TF3ID og Georg Kulp TF3GZ. 

Sveinn Goði Sveinsson TF3ID og Georg Kulp TF3GZ. 
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3.1.15 Félagsfundur ÍRA um „VHF og UHF málefni“ – 1. desember. 

 

 

Vetrardagskrá ÍRA hélt áfram 1. desember. Að þessu sinni var komið að félagsfundi sem var 

settur stundvíslega kl. 20:30. 

 

Eftirfarandi tillaga að dagskrá var lögð fram og samþykkt 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 kjörinn 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. 

 

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. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jónas Bjarnason TF3JB  
kynnti hluta af glærunum  

staðsettur úti í sal. 

Guðmundur Sigurðsson TF3GS upplýsir fundarmenn um stafvarpa og internetgáttir í metrabylgjusviðinu (VHF). 
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Fyrirspurnir voru afgreiddar jafn óðum og í lokin var töluvert rætt um neyðarfjarskipti, sem 

var áhugaverð umræða. Menn voru einnig áhugasamir 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) verði 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. Fundargerð er birt í Viðauka A. Vefslóð á 

glærur: http://www.ira.is/wp-content/uploads/2022/12/IRA-erindi-1.des_.2022.pdf 

 

 

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 vesturbænum í Reykjavík. 

 

Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF3VS fundarstjóri hafði margt fróðlegt að leggja til málanna. 

Benedikt Sveinsson TF3T sagði okkur frá fyrsta EME sambandinu frá TF árið 2010. 

http://www.ira.is/wp-content/uploads/2022/12/IRA-erindi-1.des_.2022.pdf
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Sérstakir gestir félagsins fimmtudagskvöldið 1. desember: Heather M. Nixon NØADN og Gerald W. „Wayne“ Nixon NØAD í fjarskiptaherbergi 
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). 
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3.1.16 Erindi TF3GS: „APRS; Automatic Packet Reporting System“ – 8. desember. 

Guðmundur Sigurðsson, TF3GS mætti í Skeljanes 8. desember með erindið: „APRS Automatic 

Packet Reporting System; sjálfvirkt skilaboða- og ferilvöktunarkerfi“. 

Hann sagði okkur á lifandi hátt frá APRS sem var fundið var upp og þróað af bandarískum 

radíóamatör, Robert E. Bruinga, 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 stöðugt í þróun og er í dag m.a. grundvöllur staðarákvörðunarkerfa í flugi og á sjó 

um allan heim. 

Guðmundur Sigurðsson TF3GS byrjar erindi sitt um APRS skilaboða- og ferilvöktunarkerfið. 

Guðmundur ræðir meginhugtök í APRS og vísaði m.a. á skýringarmyndir á glærunni. 
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Guðmundur útskýrði 

vel þau þrenn hugtök 

sem varða kerfið: (1) 

TNC (e. tracker) sem 

ýmist getur verið 

innbyggt í fjarskipta-

stöð eða utanáligg-

jandi; (2) „Digi-

peater“; búnaður sem 

endurvarpar merkinu; 

og (3) „Digipeater/I-

gate“ sem endurvarp-

ar merkinu og sendir 

inn á netið. Hann 

kynnti einnig áhuga-

verðar APRS heim-

asíður á netinu, m.a. 
https://aprs.fi 

Guðmundur 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 

hálendisferðum þegar 

langt er í næstu „I-

gátt“. Í því sambandi 

tók hann dæmi og 

sýndi og útskýrði 

þegar Árni Þór, 

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. 

digipeters) 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 Landeyjum, á 

Vaðlaheiði, Akureyri, í Grindavík og á Úlfljótsfjalli. 

APRS búnaður var fyrst settur upp í fjarskiptaherbergi TF3IRA í Skeljanesi árið 2011, 

síðastliðin fjögur ár (frá 2018) hefur TF3IRA-1Ø verið QRV frá Skeljanesi. 

  

Mikið var spurt út í notagildið sem er vel útskýrt á glærunni. 

Guðmundur kom að lokum inn á núverandi uppbyggingu APRS á Íslandi og sagði frá 

framtíðarhugmyndum APRS hópsins. 

Wilhelm Sigurðsson TF3AWS, Einar Kjartansson TF3EK, Ingimundur Björgvinsson TF4-ØØ5 

(nýr félagsmaður okkar búsettur í Hnífsdal sem bíður eftir að komast á næsta námskeið til 

amatörprófs) og Eiður Kristinn Magnússon TF1EM. Myndir: TF3JB og TF3KB. 

https://aprs.fi/


88 
 

3.1.17 – Jólakaffi ÍRA 2022 – 15. desember. 

Jólakaffi ÍRA 2022 var haldið í félagsaðstöðunni í Skeljanesi fimmtudaginn 15. desember. 

 

Kvöldið heppnaðist stórkostlega vel. 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 tímabilinu undir vetrardagskrána sem hófst í október og þetta 

var síðasti viðburðurinn. 

Þessi vinsæli viðburður var síðast haldinn 

árið 2019 en 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. 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Henriksdóttir TF3VB  

skar fyrstu sneiðina af ístertunni frá Kjörís.  

Ljósmynd: TF3JON. 

Veisluborðið í Skeljanesi 15. desember 2022. Ljósmynd: TF3FG. 
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Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB 

myndar TF3VB. Ljósmynd: TF3JON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höskuldur Elíasson TF3RF, 

 Bjarni Magnússon TF3BM,  

Georg Kulp TF3GZ,  

Sveinn Goði Sveinsson TF3ID og 

Mathías Hagvaag TF3MH. 

Ljósmynd: TF3JON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heimir Konráðsson TF1EIN og  

Jón Björnsson TF3PW  

(fremst á mynd).  

Ljósmynd: TF3JON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gunnar Bergþór Pálsson TF2BE. 

Ljósmynd: TF3JON. 
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Wilhelm Sigurðsson TF3AWS, Georg Kulp TF3GZ, Benedikt Sveinsson TF3T, Heimir Konráðsson 
TF1EIN og Mathías Hagvaag TF3MH. Ljósmynd. TF3JON. 

Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A, Jón G. Guðmundsson TF3LM, Mathías Hagvaag TF3MH og 

Andrés Þórarinsson TF1AM. Fjær: Erling Guðnason TF3E og Gunnar Bergþór Pálsson TF2BE. 

Ljósmynd: TF3JON. 

Bjarni Guðmundsson 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. 
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Andrés Þórarinsson TF1AM. Ljósmynd: TF3JON. 

Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF3VS, 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. 
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Þorvaldur Bjarnason TF3TB, Jónas Bjarnason TF3JB og Hans Konrad Kristjánsson TF3FG. Ljósmynd: TF3KB. 

 

 

ÚR FÉLAGSSTARFINU.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd af QSL kortum félagsins 

 fyrir kallmerkin TF3IRA og TF3W.   

Sveinn Goði Sveinsson TF1ID og Kristján Benediktsson TF3KB. Ljósmynd: TF3JB. 
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4. Vetrardagskrá; aðrir viðburðir 
 

 

LAUGARDAGS- OG SUNNUDAGSOPNANIR, NÁMSKEIÐ 

 

4.0 INNGANGUR 

Í þessum kafla er yfirlit yfir aðra viðburði á vetrardagskrá ÍRA að hausi en erindi (sem voru 

rakin í þriðja kafla). Samhliða er gerð grein fyrir viðburðum sem voru auglýstir sérstaklega. 

Um er um að ræða opnanir félagsaðstöðunnar í Skeljanesi á laugardögum, sunnudögum og 

námskeið (önnur en til amatörprófs). 

 
4.1 Laugardagsopnanir í september-desember. 

▪ 4.1.1  3. september: „Kynning á búnaði til fjarskipta um QO-100 gervitunglið“ (TF1A). 

▪ 4.1.2  5. nóvember „Félagar koma með morslykla í Skeljanes“. (TF3SA/TF3SB). 

 

4.2 Sunnudagsopnanir í október-desember. 

▪ 4.2.1  16. október. „Keppnir og keppnisþátttaka“ (TF3Y). 

▪ 4.2.2  23. október.  „Hagnýtt gildi QRZ.COM, Eham o.fl. heimasíðna á netinu“ (TF3JB). 

▪ 4.2.3  20. nóvember. „Íslenskir radíóamatörar í prentmiðlum í gegnum tíðina“ (TF3VS). 

▪ 4.2.4  27.  nóvember.  „Nýjungar í HF stöðvum á markaði“ (TF3JB). 

▪ 4.2.5  11. desember. „Reglugerðarumhverfi radíóamatöra og WRC-23“ (TF3JB). 

 

4.3 Námskeið í október-desember. 

▪ 4.3.1  20. október.  Námskeið-1 „Fyrstu skrefin“ (TF3DC).11 

▪ 4.3.2  27. október.  Námskeið-2. „Fyrstur skrefin“ (TF3DC). 

▪ 4.3.3  10.  nóvember.  Námskeið-3: „Fyrstu skrefin“ (TF3DX). 

▪ 4.3.4  24.  nóvember.  Námskeið-4 „Fyrstu skrefin“ (TF3DC). 

 

4.1.1 Kynning á búnaði til fjarskipta um QO-100 gervitunglið 5. september. 

Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A var með vel heppnaða kynningu á „Es’hail 2“ / QO-100 

gervitunglinu í Skeljanesi laugardaginn 3. september. Hann kom með eigin ferðastöð sem var 

sett upp í salnum. Ari sýndi okkur hve einfalt það er að hafa fjarskipti um tunglið um 90 cm 

diskloftnet, sem komið var upp 

á standi við glugga (í austur-

hluta salarins) og fljótlega voru 

merkin frá QO-100 farin að 

heyrast. 
 
 
 
 

Ari kynnti m.a. Adalm-Pluto SDR 10mW 
sendi-/viðtækið fyrir 60 MHz til 3,8 GHz  

sem margir nota til til fjarskipta  
um QO-100. Þá er notaður RF magnari  

sem gefur út 20W á 2,4 GHz.  

 
11 “Fyrstu skrefin” eru hugsuð fyrir nýja leyfishafa sem hafa áhuga á að sækja sér leiðbeiningar um 

hvernig best er að standa að því að fara í loftið. Um er að ræða einkatíma með reyndum leyfishafa. 

Leiðbeinandi kynnir í stuttu máli grundvallaratriði og ríkjandi hefðir innan áhugamálsins. Markmiðið 

er að nýr leyfishafi öðlist öryggi í fjarskiptum. Nýr leyfishafi og leiðbeinandi ræða saman þar sem 

spurningum er svarað og að því búnu er farið í loftið í fjarskiptaherbergi félagsins. Tímasetning 

námskeiðs og yfirferð getur að vissu marki verið sveigjanleg með samráði nýs leyfishafa og 

leiðbeinanda. Áríðandi er að áhugasamir skrái sig tímanlega hjá Óskari Sverrissyni, TF3DC í síma 862-

3151 eða með tölvupósti; oskarsv hjá internet.is með góðum fyrirvara. 
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Hann flutti síðan mjög 

fróðlegan inngang um 

búnaðinn og reynslu sína af að 

stunda fjarskipti um tunglið, en 

hann var þá nýkominn úr 

hringferð um landið þar sem 

hann hafði yfir 1000 QSO með 

þeim búnaði sem hann kom 

með í Skeljanes.  

 

Hann kynnti m.a. það nýjasta á 

markaði, sem er DXTO M4-

EX transverter fyrir QO-100 

gervitunglið, en hann fékk 

annað sýningareintakið lánað á 

Ham Radio sýningunni í 

Friedrichshafen sumarið (2022). 

 

Eftir kaffihlé færðu menn sig 

upp í fjarskiptaherbergi 

TF3IRA  þar sem var Kenwood 

TS-2000 stöð félagsins var sett 

í loftið um gervitunglið (sjá 

ljósmyndir). 

 

Bestu þakkir til Ara Þórólfs 

Jóhannessonar, TF1A fyrir afar 

áhugaverðan, fróðlegan og 

skemmtilegan laugardag í 

Skeljanesi.  

 

Alls mættu 12 félagsmenn og 1 

gestur á kynninguna þennan 

sólríka síðsumardag í vestur-

bænum í Reykjavík. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Ari sýndi okkur m.a. DXTO M4-EX 
transverter’ inn, en tækið vinnur sjálfstætt 

og breytir merkjum á 28 MHz upp á 2.4 
GHz og frá 10.5 GHz niður á 28 MHz – 

þannig að tölva er óþörf. 

Ari fjallaði ítarlega um mismunandi gerðir LNB („Low-Noise  block downconverter“) 
sem er hluti af loftnetinu og er staðsett fyrir framan diskinn. 

Ari upplýsti m.a. hvaða aðferð hann notaði þegar hann fékk á sig kös (e. pile-up) 
á hinum ýmsu stöðum á ferð um landið í ágúst 2022 með QO-100 ferðastöðina. 

Þegar hér var komið sögu var búið að “finna” QO-100 og merkin tekin að streyma 

inn á fartölvuna hjá Ara. 
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Eftir kaffihlé var haldið upp í fjarskiptaherbergi TF3IRA. Á myndinni er Ari að stilla inn merkin frá QO-100 á 
Kenwood TS-2000 stöð félagsins. 

Sæmundur E. Þorsteinsson TF3UA tók nokkur sambönd um QO-100. TF3FG fylgist með. 

Hans Konrad Kristjánsson TF3FG tók líka nokkur sambönd um QO-100 gervitunglið. 
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4.1.2 – Félagar mættu í Skeljanes með morslykla. 

Stefán Arndal, TF3SA og Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB stóðu fyrir viðburði á vegum 

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 

orðaði það. Meðal annars: Lyklar frá Vibroplex (buggar, handlyklar og pöllur), M.P. Pedersen 

(handlyklar, mörg eintök), Begali (handlykill og pöllur), Kent (handlykill og pöllur), Hi-Mond 

(handlykill og pöllur), 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 rafmagnslykill og pöllur), Zoomer (Pico 

rafmagnslykill), „commercial“ handlyklar og pöllur af mörgum tegundum, m.a. frá Bretlandi, 

 

Klukkan korter í auglýstan tíma var allt að mestu tilbúið og menn áhugasamir um að skoða það sem komið var á borðin. 
Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB, Reynir Björnsson TF3JL, Kristján Benediktsson TF3KB og Stefán Arndal TF3SA. 

Mæting var góð 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 TF3JL, 
Mathías Hagvaag TF3MH og Stefán Arndal (bak í myndavél). 
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Danmörku, Frakklandi og Rússlandi og síðast, en ekki síst glæsilegur Dyna Manitone hand-

lykill frá Frakklandi. 

 

Frábær laugardagur. 

Skemmtilegt var 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 var að 

upplifa þá miklu 

þekkingu sem félagarnir búa yfir og tengjast búnaði til morsfjarskipta sem lifa góðu lífi á 

amatörböndunum 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. 

 
 

Ásgeir Sigurðsson TF3TV 

smíðaði þennan 

hljóðgjafa (súmmer) 

sérstaklega fyrir 

viðburðinn í Skeljanesi. 

Falleg smíði sem virkaði. 

Sýnishorn af lyklum og pöllum. 

Sýnishorn af lyklum, pöllum, morstæki og hljóðgjafa (súmmer). 
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4.2.1  Sófasunnudagur: „Keppnir og keppnisþátttaka“ 16. október. 

Yngvi Harðarson, TF3Y mætti á „sófasunnudag“ í félagsaðstöðu ÍRA í Skeljanesi 16. október. 

Umræðuþema var: „Keppnir og keppnisþátttaka“. 

 

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?“. Upp frá 

því rúllaði boltinn. 

 

Fjallað var um undirbúning, gerð tékklista og úrvinnslu að keppni lokinni. Rætt um 

keppnisforrit, skilyrði og skilyrðaspár, samskiptatækni, punkta og margfaldara (sem eru 

mismunandi eftir keppnum) og grundvallarspurninguna, hvort er skynsamlegra að fjárfesta 

góðum tækjum eða góðum loftnetum? Allir voru sammála um að loftnet eru númer 1, 2 og 3. 

 

Yngvi sagði að það væri mismunandi hvers vegna menn taki þátt í keppnum. Margir leiti eftir nýjum og/eða sjaldgæfum DX 
samböndum, aðrir keppi bara til að hafa sambönd, en flestir keppi til að ná árangri sem ýmist væri til að ná árangri í viðkomandi 
keppnisflokki eða jafnvel til að keppa við “sig sjálfa” og gera betur heldur en árið áður. Það væri líka algengt að menn prófuðu 
ný loftnet og/eða annan búnað. 

Kristján Benediktsson TF3KB, Ársæll Óskarsson TF3AO, Óskar Sverrisson TF3DC, Wilhelm Sigurðsson TF3AWS, Yngvi 
Harðarson TF3Y, Sæmundur E. Þorsteinsson (bak í myndavél), Benedikt Sveinsson TF3T og Mathías Hagvaag TF3MH. 
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Slegið á létta strengi í umræðunni. Benedikt TF3T sagði m.a. skemmtilega frá loftnetapælingum sem tengjast keppnisstöð hans 
og bróður hans (TF3SG) TF3D, sem staðsett er fyrir utan Stokkseyri. 

 

Rætt var um um 24 klst. keppnir samanborið við 48 klst. keppnir og hvernig skynsamlegast er 

að nýta þátttökutímann, þ.e. að 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 samböndum við aðra leyfishafa í NA á SSB. 

 

Þakkir til Yngva Harðarsonar, TF3Y fyrir að mæta í Skeljanes og veita okkur innsýn 

reynsluboltans 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. 

 

4.2.2  Sófasunnudagur: „Hagnýtt gildi QRZ.COM, Eham.net og fleiri vefja“ 23. október. 

Jónas Bjarnason, TF3JB mætti á „sófasunnudag“ í félagsaðstöðu ÍRA í Skeljanesi 23. október. 

Umræðuþema var: „Hagnýtt gildi QRZ.COM, Eham.net og fleiri vefja fyrir radíóamatöra“. 

 

Farið var yfir efni fyrir radíóamatöra á völdum heimasíðum á netinu, m.a.: QRZ / EHAM / 

DXSUMMIT / CONTESTCALENDAR / ON4KST / CLUBLOG / DXNEWS / 

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 af efni sem er fyrir 

radíóamatöra á netinu. 

 

Alls mættu 12 félagar og 1 

gestur í Skeljanes þennan 

sólríka sunnudag á 

nýbyrjuðum vetri. 

 
 
 
 

Mathías Hagvaag TF3MH,  
Jónas Bjarnason TF3JB og Óskar 

Sverrisson TF3DC.  
Ljósmynd: TF3KB. 
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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 Óskar Sverrisson TF3DC. 

Kristján Benediktsson TF3KB og Hans Konrad Kristjánsson TF3FG. Ljósmynd: TF3DC. 

Jón E. Berg TF5J og Oddur F. Helgason framkvæmdastjóri ORG ehf., ættfræðiþjónustunnar. Ljósmynd: TF3JB 
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4.2.3 Sófasunnudagur: „Íslenskir amatörar í prentmiðlum í gegnum tíðina“ 20. nóvember. 

Vilhjálmur Í. Sigurjónsson, TF3VS mætti á „sófasunnudag“ í félagsaðstöðu ÍRA í Skeljanesi 

20. nóvember. Umræðuþema var: „Íslenskir amatörar í prentmiðlum í gegnum tíðina“. Um 

var að ræða þriðju sunnudagsopnunina af fimm á yfirstandandi vetrardagskrá. 

 

Vilhjálmur hefur skoðað, farið yfir og leitað að upplýsingum um radíóamatöra hér á landi sem 

birst hafa í prentmiðlum frá því í byrjun síðustu aldar. Um er að ræða dagblöðin, en einnig mörg 

tímarit, t.d. Útvarpstíðindi, Vikuna, Æskuna, Skátablaðið Sjómannablað Víking og fleiri. 

 

Fram kemur furðu mikill fróðleikur í þessum miðlum og ótrúlega margt sem viðstaddir höfðu 

ekki vitað af eða séð áður. Til dæmis er mikið um skrif í kringum stofnun ÍRA árið 1946 og 

setningu fyrstu reglugerðarinnar 1947. Og viðtöl við einstaka radíóamatöra (karla og konur) í 

gegnum tíðina, bæði í dagblöðunum og bæjarfréttablöðum, t.d. á Akranesi og í Hafnarfirði. 

 

Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF3VS byrjar flutning í Skeljanesi 20. nóvember. Í fyrsta skipti var notaður skjávarpi á “sófasunnudegi”. 

Jónas Bjarnason TF3JB, Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB, Erling Guðnason TF3E, Mathías Hagvaag TF3MH og Vilhjálmur Í. 

Sigurjónsson TF3VS. 
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Vilhjálmur flutti efnið 

með afbrigðum vel. Í 

fyrsta skipti var 

notaður skjávarpi á 

sófasunnudegi, sem 

kom vel út og birtar 

voru 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. Sigurjóns-

sonar, TF3VS fyrir 

áhugaverða, skemmti-

lega og ekki síst afar 

fróðlega og „lifandi“ 

yfirferð um „sögu 

radíóamatöra“ í meir 

en 100 ár í íslenskum 

prentmiðlum.  

 

Alls mættu 10 félags-

menn og 1 gestur 

þennan regnmilda sunnudagsmorgun í vesturbænum í Reykjavík. 

 

Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB, Kristján Benediktsson TF3KB, Erling Guðnason TF3E og 

Mathías Hagvaag TF3MH. 

Mathías Hagvaag TF3MH, Sæmundur E. Þorsteinsson TF3UA og Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF3VS. 

Vel kom út að nota skjávarpa á sófasunnudegi, samanber myndina hér að ofan. Ljósmyndir: TF3JB og TF3KB. 
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4.2.4 Sófasunnudagur: „Nýjungar í HF stöðvum á markaði“ 27. nóvember. 

Jónas Bjarnason, TF3JB mætti á „sófasunnudag“ í félagsaðstöðu ÍRA í Skeljanesi 27. 

nóvember. Umræðuþema 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 til dagsins í dag. Fram 

kom m.a. að á markaði eru nú 52 mismunandi HF stöðvar fyrir radíóamatöra frá 20 

framleiðendum sem er lítil breyting frá áðurnefndri samantekt árið 2020. 

  

Sófasunnudagur á messutíma í Skeljanesi sunnudag 27. nóvember. Sæmundur E. Þorsteinsson TF3UA, Sveinn Goði 

Sveinsson TF3ID, Mathías Hagvaag 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. 

Guðmundsson TF3LM. Ljósmynd TF3KB. 
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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 samkvæmt „Third-order dynamic range narrow 

spaced“ aðferðinni og að lokum var rætt um vísbendingar um nýjar væntanlegar HF stöðvar, 

núverandi gerðir sem verða uppfærðar og um nýja tækni sem búist er við að verði innleidd í 

framleiðsluna í nánustu framtíð.  

 

Fjörugar umræður urðu að lokinni kynningu um kl. 13:45. Sérstakar þakkir til Benedikts 

Sveinssonar, TF3T sem kynnti m.a. nýju Elecraft K4D stöðina sem hann og bróðir hans, 

Guðmundur Sveinsson, TF3SG fluttu til landsins í byrjun nóvembermánaðar. 

 

Þakkir til Jónasar Bjarnasonar, TF3JB fyrir áhugaverða yfirferð um HF stöðvar fyrir 

radíóamatöra, núverandi stöðu og hvers er að vænta í búnaði þeirra á næstunni. Alls mættu 14 

félagsmenn og 2 gestir þennan frostmilda fyrsta sunnudag í aðventu 2022. 

 

4.2.5 Sófasunnudagur: „Reglugerðarumhverfi radíóamatöra og WRC-23“ 11. desember. 

Jónas Bjarnason, TF3JB mætti á „sófasunnudag“ í félagsaðstöðu ÍRA í Skeljanesi 11. 

desember. Umræðuþema var: „Reglugerðarumhverfi radíóamatöra og WRC-23“. Þetta var 

fimmti og síðasti sófasunnudagur á vetrardagskrá félagsins á þessu ári. 

 

Vakin var athygli á að í ár, 2022 – voru liðin 75 ár frá setningu fyrstu reglugerðarinnar um 

starfsemi radíóamatöra, 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). Einnig um reglugerðarumhverfið sjálft, sem byggir á samþykktum ITU, 

Alþjóðasambands fjarskiptamála  (International Telecommunication Union), úrvinnslu CEPT, 

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. 
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Samtaka stjórnvalda í sviði pósts og fjarskipta í Evrópu (Conference Européenne des 

Administrations des Postes et des Telecommunications) og loks um 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 skilgreining-

ar og forsendur m.t.t. 

alþjóðareglugerðarinnar, 

m.a. skilgreiningu á radíó-

áhugamannaþjónustunni 

og HAREC kröfunum sem 

tóku gildi 2002 (Harmon-

ized Amateur Radio 

Examination Certificate). 

Farið var yfir helstu 

samþykktir á tíðniákvörð-

unarráðstefnum 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 (20.11.-15.12. 2023) hvað varðar 1240-1300 MHz bandið og 

skoðuð nýjasta vinnu-tillaga IARU frá því í nóvember 2022. Einnig var fjallað um vinnu sem 

samhliða fer fram innan CEPT, þ.e. undirbúning EEC skýrslu. Að lokum var bent á vefslóðir 

fyrir þá sem hafa áhuga á að fylgjast með undirbúningi WRC ráðstefnunnar 2023. 

 

Viðburðurinn hófst kl. 11:00 stundvíslega. Dreift var 16 bls. skjali (e. handout) sem haft var 

til hliðsjónar við flutning. Spurningum var svarað samfara flutningi sem lauk skömmu fyrir 

klukkan 12 á hádegi. Umræður héldu hins vegar áfram og stóðu síðan yfir til kl. 13:30. Alls 

mættu 15 félagsmenn og 2 gestir þennan ágæta frostkalda sunnudagsmorgun. Vefslóð á 

glærur: http://www.ira.is/wp-content/uploads/2023/01/IRA-11.-des.-TF3JB.pdf Þakkir til TF3KB fyrir 

ljósmyndir. 

Mathías Hagvaag TF3MH, Hans Konrad Kristjánsson TF3FG, Guðmundur Hjálmtýsson TF3IG og Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF3VS. 

Góður gestur kom í heimsókn. Oddur F. Helgason framkvæmdastjóri Ættfræði-
þjónustunnar ORG sf., sagðist “…ekkert ætla að trufla, hann ætlaði bara að sjá framan 
í strákana og fá sér kaffisopa!”. Frá vinstri: Jónas Bjarnason TF3JB, Oddur F. Helgason, 
Ólafur Örn Ólafsson TF1OL, Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A og Óskar Sverrisson 
TF3DC. Ljósmyndir: TF3KB. 

http://www.ira.is/wp-content/uploads/2023/01/IRA-11.-des.-TF3JB.pdf
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4.3.1 Námskeiðið „Fyrstu skrefin“. 

Óskar Sverrisson, TF3DC gekkst fyrir fyrsta námskeiði tímabilsins „Fyrstu skrefin“ 

fimmtudaginn 10. nóvember. 

 

Námskeiðið er hugsað fyrir nýja leyfishafa sem hafa áhuga á að sækja sér leiðbeiningar um 

hvernig best er að standa að því að fara í loftið. Námskeiðið er einnig í boði fyrir leyfishafa 

sem e.t.v. hafa ekki lengi verið í loftinu og vilja fá kynningu og svör við spurningum áður en 

þeir setja merki í loftið á ný. 

 

Þeir Óskar munu hittast aftur þar sem Konni hefur líka áhuga á RTTY fjarskiptum sem þeir 

náðu ekki að ræða um þegar þeir hittust í Skeljanesi. 

 

.  

Fjarskiptaherbergi TF3IRA í Skeljanesi 10. nóvember. Óskar Sverrisson TF3DC og Hans Konrad Kristjánsson TF3FG 

Konni sagði að það væri áhugavert hversu mikið væri í boði á netinu fyrir radíóamatöra. Hann nefndi t.d. rafrænar fjarskipta-

dagbækur, „Logbook Of The World; LoTW“ hjá ARR, DX upplýsingar á þyrpingu (e. cluster), DX fréttir á netinu o.m.fl. 
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5. Námskeið og próf til amatörleyfis 
 

NÁMSKEIÐ ÍRA TIL AMATÖRPRÓFS OG PRÓF FST TIL AMATÖRLEYFIS. 

 

5.1 NÁMSKEIÐ ÍRA TIL AMATÖRPRÓFS VORIÐ 2022. 

Námskeið ÍRA til amatörprófs vorið 2022 hófst 28. mars og lauk 19. maí. Viðburðurinn 

markaði tímamót, þar sem í boði var samtímis staðnám og fjarnám yfir netið. Félaginu bauðst 

á ný afnot af kennslustofu tækni- og verkfræðideildar í Háskólanum í Reykjavík12 og var 

námskeiðið haldið í kennslustofu verkfræðideildar HR og streymt þaðan yfir netið. 

 

 
Námskeið ÍRA til amatörprófs vorið 2022 var haldið í Háskólanum í Reykjavík. 

Í annan stað, var nýjum áfanga náð þar sem skriflegt próf Fjarskiptastofu (FST) til amatörleyfis 

fór fram samtímis á þremur stöðum á landinu þann 21. maí; í Háskólanum í Reykjavík, 

Fjölbrautarskóla Norðurlands Vestra á Sauðárkróki og í Grunnskóla Raufarhafnar á Raufar-

höfn. Prófið var skriflegt og í tveimur hlutum, raffræði og radíótækni og reglum og 

viðskiptum. Prófið var hvorutveggja í boði á íslensku og ensku.  

 

Alls voru nítján þátttakendur skráðir í upphafi. Þar af skráðu fjórtán sig til prófs en tólf mættu 

í prófin. Próf í raffræði og radíótækni þreyttu allir tólf og náðu 11 fullnægjandi árangri, 9 til 

G-leyfis og 2 til N-leyfis. Próf í reglum og viðskiptum þreyttu 11 en einn próftaki til viðbótar 

hafði áður staðist það til G-leyfis. Þar náðu allir 11 við fullnægjandi árangri, 9 til G-leyfis og 

2 til N-leyfis.  

 

Að loknum prófunum höfðu því eftirfarandi náð fullnægjandi árangri fyrir leyfisveitingar og 

fengið úthlutuð kallmerki frá Fjarskiptastofu sem hér segir: 

  

Antonia Sabrina Stevens, TF3ST, 200 Kópavogur – G-leyfi. 

Ágúst Sigurjónsson, TF1XZ, 221 Hafnarfjörður – G-leyfi. 

Björn Ingi Jónsson, TF1BI, 860 Hvolsvöllur – G-leyfi. 

Fannar Freyr Jónsson, TF3FA, 105 Reykjavík – G-leyfi. 

Grímur Snæland Sigurðsson, TF3GSS, 270 Mosfellsbær – N-leyfi. 

Guðmundur V. Einarsson, TF3VL, 111 Reykjavík – G-leyfi. 

Júlía Guðmundsdóttir, TF3JG, 102 Reykjavík – G-leyfi. 

Jón Páll Fortune, TF3JP, 105 Reykjavík – G-leyfi. 

Kristján J. Gunnarsson, TF4WD, 550 Sauðárkrókur – G-leyfi. 

Ómar Örn Sæmundsson, TF1OS, 111 Reykjavík – G-leyfi. 

Sævar Örn Eiríksson, TF1SAB, 815 Þorlákshöfn – N-leyfi. 

 

 
12 ÍRA hefur boðist afnot af kennslustofu tækni- og verkfræðideildar Háskólans í Reykjavík vegna 

námskeiðahalds félagsins til amatörprófs allt frá árinu 2013. Undantekning var á tveggja ára tímabili á 

meðan faraldurinn herjaði. ÍRA bauðst á ný afnot af húsnæði HR eftir að öllum opinberum sóttvarna-

aðgerðum vegna heimsfaraldurs COVID-19 var aflétt þann 25. febrúar 2022. 
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Námskeið ÍRA til amatörprófs vorið 2022 

Námskeiðið hófst í Háskólanum í Reykjavík 28. mars. Jón Björnsson, TF3PW umsjónar-

maður námskeiða ÍRA setti viðburðinn laust fyrir kl. 19. Sjö þátttakendur voru mættir í 

kennslustofu í HR og níu voru í netsambandi, m.a. frá Raufarhöfn, Sauðárkróki, Súðavík, 

Hvolsvelli, Þorlákshöfn og höfuðborgarsvæðinu. Fjartengingar gengu vel og einn 

þátttakandinn var t.d. staddur erlendis (í Kanada) og sagði samband mjög gott 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Jón Björnsson TF3PW  
umsjónarmaður námskeiða ÍRA setti 
námskeiðið 28. mars. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Á bak við þá TF3PW og TF3KX  
má sjá skjámynd af þátttakendum  
utan kennslustofu. 
Ljósmyndir: TF3JON. 

Alls mættu 12 þátttakendur til prófs Fjarskiptastofu að morgni 21. maí. Þar af voru tíu í HR í Reykjavík, einn á Sauðárkróki og 
einn á Raufarhöfn. Til hægri á myndinni má sjá Vilhjálm Í. Sigurjónsson TF3VS ritara Prófnefndar ÍRA, Jón Björnsson TF3PW 
umsjónarmann námskeiða ÍRA, Bjarna Sigurðsson fulltrúa Fjarskiptastofu og Kristinn Andersen TF3KX formann Prófnefndar ÍRA. 
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Að lokinni formlegri 
setningu var slegið á 
létta strengi áður en 

kennsla hófst. 
Kristinn Andersen 
TF3KX formaður 

prófnefndar ÍRA sem 
annaðist kennslu 

fyrsta kennslu-
kvöldið, Jón 

Björnsson TF3PW 
umsjónarmaður 

námskeiða ÍRA og 
Jónas Bjarnason 

TF3JB formaður ÍRA 

 

Fyrsta námskeið ÍRA yfir netið.  

Námskeiðið var það fyrsta á vegum félagsins sem bæði er haldið í stað- og fjarnámi. Fyrir-

komulag var þannig, að nemendur mættu í kennslustofu í Háskólanum í Reykjavík eða skráðu 

sig inn á netið um forritið ZOOM. Kennslu var síðan streymt úr stofu og var m.a. notuð sérstök 

myndavél fyrir glærur kennara og/eða af töflu. Þátttakendur yfir netið voru ekki eingöngu úti á 

landi, heldur einnig á höfuðborgarsvæðinu. TF3VH, Hinrik Vilhjálmsson veitti ráðgjöf og greip 

inní með tækniaðstoð. Þátttakendur í kennslustofu og yfir netið höfðu þannig sambærilegan 

aðgang að kennslu og kennara, enda nettengingar HR góðar.  

 

Fyrsta próf Fjarskiptastofu sem haldið er á 3 stöðum samtímis. 

Auk próftöku í Reykjavík var 2 próftökum veitt heimild til að þreyta próf í heimabyggð; á 

Sauðárkróki og á Raufarhöfn, þar sem séð var til þess að aðstaða og umsjón yrði með full-

nægjandi hætti. Trúnaðarmenn þar fengu prófin send í tölvupósti degi fyrir próftöku, prentuðu 

út próf og lögðu þar fyrir á sama tíma og á sama hátt og gert var í HR. Að próftíma loknum voru 

úrlausnir skannaðar og sendar með tölvupósti til formanns Prófnefndar í Reykjavík, sem prentaði 

út þessar úrlausnir og þannig var farið yfir þær samhliða úrlausnum annarra próftaka. 

 

 

 

 

 

 

Úrlausnir yfirfarnar í 
HR 21. maí. 
Vilhjálmur Í. 

Sigurjónsson TF3VS 
ritari Prófnefndar, 
Einar Kjartansson 
TF3EK Prófnefnd, 
Kristinn Andersen 
TF3KX formaður 

Prófnefndar og Bjarni 
Sigurðsson fulltrúi 

Fjarskiptastofu. 
 

Námskeið til amatörprófs – próf til amatörleyfis. 

Námskeið til amatörprófs er stærsta verkefni sem ÍRA tekst á hendur hverju sinni. Lykillinn 

að farsælli framkvæmd er framúrskarandi góð samvinna embættismanna félagsins, velvild og 

stuðningur Háskólans í Reykjavík sem hefur veitt félaginu aðgang að kennslurými frá árinu 
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2013 og frábær samvinna við Fjarskiptastofu. Hvað embættismenn félagsins áhrærir, gegna 

Prófnefndarmenn og umsjónarmaður námskeiða félagsins lykilhlutverkum. Prófnefnd kemur 

að og hefur umsjón með námsefni, gerir tillögu um prófspurningar til Fjarskiptastofu [þegar 

að því kemur] og annast yfirferð prófúrlausna ásamt fulltrúa stofnunarinnar á prófdegi. 

Umsjónarmaður námskeiða annast uppsetningu og skipulag námskeiðs í samráði við 

Prófnefnd ásamt því að útvega kennara. Einnig fjölföldun efnis og dreifingu til þátttakenda í 

stað- og fjarnámi. Að auki kemur stjórn ÍRA og einstakir stjórnarmenn að undirbúningi og 

framkvæmd námskeiðs eftir því sem umsjónarmaður kallar eftir. Fulltrúi Fjarskiptastofu setur 

fyrir próf stofnunarinnar til amatörleyfis á prófstað, leggur fyrir prófgögn og fer yfir úrlausnir 

ásamt Prófnefnd ÍRA. 

 

Prófnefnd ÍRA. 

Prófnefnd skipa: Kristinn Andersen, TF3KX formaður; Vilhjálmur Þór Kjartansson, TF3DX; 

Einar Kjartansson, TF3EK; Vilhjálmur Ívar Sigurjónsson, TF3VS ritari prófnefndar og Yngvi 

Harðarson, TF3Y. Kristinn og Vilhjálmur Þór kenndu á námskeiðinu og Vilhjálmur Ívar 

aðstoðaði tæknilega. Kristinn samdi próftillögur til Fjarskiptastofu, auk þess að þýða á ensku. 

Hann sá einnig um samskipti við trúnaðarmenn FST á Sauðárkróki og Raufarhöfn. Fulltrúar 

nefndarinnar á prófstað í Háskólanum í Reykjavík 21. maí voru Kristinn Andersen, TF3KX; 

Einar Kjartansson, TF3EK og Vilhjálmur Ívar Sigurjónsson, TF3VS. 

 

 

Leiðbeinendur. 

Að þessu sinni komu níu leiðbeinendur að kennslu á námskeiðinu: Andrés Þórarinsson, 

TF1AM; Ágúst Úlfar Sigurðsson, TF3AU; Haukur Konráðsson, TF3HK; Jón Björnsson, 

TF3PW; Jónas Bjarnason, TF3JB; Kristinn Andersen, TF3KX; Óskar Sverrisson, TF3DC; 

Sæmundur E. Þorsteinsson, TF3UA og Vilhjálmur Kjartansson, TF3DX. 

 

 

  

     Kristinn, TF3KX.           Vilhjálmur Þór, TF3DX.          Einar, TF3EK.                Vilhjálmur, TF3VS.             Yngvi, TF3Y. 

     Andrés, TF1AM.                Ágúst, TF3AU.                 Haukur TF3HK.                 Jón, TF3PW.                  Jónas, TF3JB. 

     Kristinn, TF3KX.               Óskar, TF3DC.              Sæmundur, TF3UA.       Vilhjálmur Þór, TF3DX. 
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Litið fram á veginn. 

Þegar þetta er skrifað skoðar Prófnefnd félagsins uppfærslu aðalnámsefnis, en þess má geta að 

töluvert er þegar til af vönduðu námsefni á íslensku sem er samið af prófnefndarmönnum og 

öðrum radíóamatörum sem lagt hafa þar af mörkum, samanber t.d. eftirfarandi efni sem vistað 

er á heimasíðu ÍRA undir fyrirsögninni FRÆÐSLA og þar undir „Kennsluefni“ og 

„Prófnefnd“. 

 
Námsefni á íslensku sem er notað á námskeiði félagsins til amatörprófs og er vistað á heimasíðu ÍRA. 
 

 Vilhjálmur Þór Kjartansson, TF3DX: 
 

 „Bylgjuútbreiðsla“. 

 „Loftnet“. 

 „Afl og truflanir“. 

 Merki og mótun frá sínussveiflu til DSP“. 

 „Hætta af rafmagni og varnir“. 

 „Loftnet og bylgjuútbreiðsla ásamt sviðsstyrk nærri loftnetum, öryggismörk”. 
 

 Haukur Konráðsson, TF3HK: 
 

 „Sveifluvakar“. 

 „Blandarar“. 

 „Prófsendir“. 

 „Prófviðtæki“. 
 

 Kristinn Andersen, TF3KX: 
 

 „Samantekt á námsefni í reglum og viðskiptum“. 
 

 Sæmundur E. Þorsteinsson, TF3UA: 
 

 „Truflanir“ og „Flutningslínur“. 
 

 Bjarni Sverrisson, TF3GB og Jón Þ. Jónsson, TF3JA. 
 

 „Hvað er desibel?“ 
 

 

Til skoðunar er m.a. hjá Prófnefnd kennsluefni frá systurfélögunum í Danmörku (EDR), 

Noregi (NRRL) og Svíþjóð (SSA), auk efnis frá Bretlandi (RSGB).  

 

Forsaga verkefnis-

ins vorið 2022 er 

(í stuttu máli) að á 

stjórnarfundi í 

ÍRA 22.6.2021 var 

gerð eftir farandi 

samþykkt: “Finna 

þarf heppilegra 

fyrirkomulag á 

námskeiðshaldi. 

Stefna skal að 

fundi með próf-

nefnd. Skoða þarf 

m.a. möguleikann á að halda námskeið og jafnvel próf yfir netið, sem er gert í sumum löndum. 

Námsefni þarf að endurnýja“.  

 

Í framhaldi efndi stjórn ÍRA til fundar með prófnefnd 10. ágúst 2021. Fundirnir heppnuðust 

mjög vel og í framhaldi fór fram vinna sem m.a. nýttist við undirbúning námskeiðs félagsins 

[sem lýst er að framan] þegar í fyrsta skipti var haldið námskeið í stað- og fjarnámi. Síðari 

fundur aðila var haldinn 17. ágúst 2021.  

 

Fyrirhugað er að efna til næsta námskeiða ÍRA til amatörprófs vorið 2023. 
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5.2 PRÓFKRÖFUR ERU BUNDNAR Í REGLUGERÐ. 

Úr reglugerð um starfsemi radíóáhugamanna  

nr. 348 19. apríl 2004: 

 

5. gr. Próf og prófkröfur. 

 

Póst- og fjarskiptastofnun heldur próf fyrir radíóáhugamenn að jafnaði að vori og hausti. 

Væntanlegir þátttakendur skulu tilkynna sig til Póst- og fjarskiptastofnunar annaðhvort 

skriflega eða með tölvupósti eigi síðar en viku fyrir próf en próf falla niður ef fyrirhuguð 

þátttaka réttlætir ekki að þau séu haldin. Póst- og fjarskiptastofnun getur falið samtökum 

radíóáhugamanna að hafa umsjón með prófum og taka þátt í gerð prófgagna. Stofnunin getur 

einnig falið samtökum radíóáhugamanna að annast próf enda sé tilnefndur ábyrgðarmaður af 

hálfu samtakanna. Samtök radíóáhugamanna bera sjálf kostnað af þátttöku sinni í prófhaldi. 

 

Póst- og fjarskiptastofnun gefur út ef þess er óskað prófskírteini sem eru í samræmi við tilmæli 

CEPT 61-02 (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate, HAREC). Prófkröfur taka 

mið af sömu tilmælum eftir því sem við á og eru eftirfarandi: 

 

a) N-próf: 
 

       1. Grunnatriði í rafmagns- og radíófræði. 

       2. Innlendar og alþjóðlegar reglur og aðferðir í viðskiptum. 

       3. Helstu atriði í lögum um fjarskipti og reglugerð um radíóáhugamenn. 
   

b) G-próf: 
 

       1. Tækni: 

 Raf-, rafsegul- og radíófræði. 

 Íhlutir. 

 Rásir. 

 Viðtæki. 

 Sendar. 

 Loftnet og sendilínur. 

 Útbreiðsla rafsegulbylgna. 

 Mælingar. 

 Truflanir og truflanavernd. 

 Öryggismál í sambandi við rafmagn. 
 

       2. Innlendar og alþjóðlegar reglur um viðskipti og aðferðir: 

 Stöfun með orðum. 

 Q-skammstafanir. 

 Skammstafanir sem eru notaðar í viðskiptum. 

 Alþjóðleg neyðarmerki, neyðarköll og fjarskipti í náttúruhamförum. 

 Kallmerki. 

 Skipulag alþjóðlegu radíóáhugamannasamtakanna (IARU) á tíðnisviðum radíóáhugamanna. 
 

       3. Innlendar og alþjóðlegar reglur um þráðlaus fjarskipti áhugamanna: 

 Radíóreglugerð ITU. 

 Reglur CEPT. 

 Innlend löggjöf, reglugerðir og leyfisskilyrði. 

  

Fjarskiptastofa setur nánari reglur um efni til prófs í samræmi við tilmæli CEPT. 

 

Próf skulu vera skrifleg en heimilt er að bregða út af því er aðstæður réttlæta. Póst- og 

fjarskiptastofnun skipar prófdómara nema samtökum radíóáhugamanna hafi verið falið að 

annast próf. 
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5.3 HVERJIR GETA GENGIST UNDIR PRÓF TIL AMATÖRLEYFIS Á ÍSLANDI? 

Hér á landi geta útlendingar gengist undir próf til amatörleyfis hjá Fjarskiptastofu til jafns við 

Íslendinga, þ.e. ekki er krafist íslensks ríkisborgararéttar. Í flestum þjóðlöndum setja 

stjórnvöld ekki skorður hvað slíkt varðar, t.d. er töluvert um að Íslendingar hafi undirgengist 

próf af þessu tagi erlendis, m.a. í Bandaríkjunum (gjarnan þeir sem þar stunda nám). 

 

Sömu kröfur eru gerðar til allra einstaklinga sem 

undirgangast próf stofnunarinnar hvað varðar 

þekkingu, burtséð frá líkamlegu ástandi, þ.m.t. fötlun. 

Hins vegar er sérstakt tillit tekið til lesblindu og þá er í 

boði munnlegt próf, en próftaki ræður að hvaða marki hann notast við skriflegan þátt og 

munnlegan. Tafla og túss eru til reiðu. Einnig er í boði að fá prófverkefni stækkað í A3 sem 

og að verða við ósk um annan lit en hvítan á prófgögn. 

 

Á námskeiði félagsins sem er í boði til undirbúnings prófs til amatörleyfis, er um 65% náms-

efnis á ensku og um 35% á íslensku. Námskeiðsgjald er 22 þúsund krónur og er innifalið í 

þeirri fjárhæð kennsla og allt námsefni (útprentað) og félagsaðild að ÍRA. 

 

Í áranna rás hefur próf til amatörleyfis yfirleitt verið lagt fyrir á íslensku, en jafnframt á 

ensku þegar óskir hafa borist þess efnis. Líkt og fram kemur að ofan, jafnframt munnlega þegar 

óskir hafa borist um það. Skráning í próf til amatörleyfis er opin fyrir alla, burtséð frá því hvort 

einstaklingur hefur setið námskeið félagsins eða ekki. Þess eru dæmi, að einstaklingar hafi 

komið beint í próf án undirbúnings hjá félaginu. Skráning í próf fer fram hjá Póst- og 

fjarskiptastofnun og er án gjaldtöku. 

 

Tilmæli CEPT er varða aðgang fatlaðra að prófum fyrir radíóamatöra voru samþykkt 14. 

október 2014; ECC „Amateur Radio Licence Examinations for Persans with Disabilities“. 

Tilmælin má kalla fram á vefslóðinni: https://docdb.cept.org/download/c5bb7f24-3007/REC1405.PDF 

 

Mynd frá námskeiði ÍRA til amatörleyfis vorið 2022 í kennslustofu verkfræðideildar í Háskólanum í Reykjavík. 

https://docdb.cept.org/download/c5bb7f24-3007/REC1405.PDF
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5.4 FRAMKVÆMD MUNNLEGRA PRÓFA. 

Framkvæmd munnlegs prófs til amatörleyfis fer fram samkvæmt ákveðnum vinnureglum. Þær 

eru eftirfarandi: 

 

1. Þrír menn annist prófið, tveir frá Prófnefnd ÍRA og prófdómari frá Fjarskiptastofu. Annar 

prófnefndarmanna einbeitir sér að samskiptum við próftaka en hinir tveir gefi einkunn hvor í 

sínu lagi fyrir hvern lið, á bilinu 0,0 - 1,0 með upplausninni 0,1. Hvor um sig hafi eintak af 

prófinu með réttum svörum við höndina. 

 

2. Æskilegt er að þeir sitji ekki andspænis próftaka, svo nærvera þeirra og athafnir dreifi athygli 

hans sem minnst. Þeir geta þó í hófi lagt til málanna ef þess gerist þörf, en aldrei skulu 

prófendur ræða mat sitt svo próftaki heyri. Þó er spyrjanda heimilt að láta í ljós við próftaka 

staðfestingu á velgengni þegar við á. 

 

3. Að prófun lokinni beri þeir tveir sem skráðu einkunn fyrir hvern lið saman bækur sínar, 

skoða skriflega úrlausn að því marki sem hún liggur fyrir og geta ráðfært sig við spyrjandann. 

Náist ekki samstaða um einkunn skal meðaltal af tillögum hvors um sig gilda. 

 

4. Munnlega prófið fari fram þegar skriflega prófið er haldið, má gjarnan byrja fyrr svo því sé 

lokið í tæka tíð. Nauðsynlegt er að gefa sér góðan tíma, ríflegri en fyrir skriflega prófið ef þess 

gerist þörf.  

 

5. Prófa skal úr öllum liðum skriflega prófsins. Próftaki fái skriflegu spurningarnar eins og 

hann kærir sig um, að öðru leyti verði leitast við að koma efni þeirra til skila munnlega og, 

eftir atvikum, með myndrænum hætti. Próftaka standa sömu leiðir til boða til að koma svörum 

sínum á framfæri. Nota skal töflu og túss eftir atvikum og óskum próftaka. 

 

6. Prófanda ber að krefja próftaka svars við öllum liðum og skal hjálpa honum að henda reiður 

á hvaða svör eru í boði við fjölvalsspurningum. Taka má tillit til óska próftaka um röð 

spurninga, og geyma sumar til annarrar yfirferðar sé þess óskað. 

 

7. Ef próftaki á í erfiðleikum með að skilja spurningu eins og hún er fram sett, má leita eftir 

skilningi á efni hennar í áföngum eða með öðrum spurningum um sama efni. Einkunnargjöf 

fyrir slíka spurningu taki þá mið af þeirri hjálp sem þetta er talið veita. 

 

Prófsýning í Háskólanum í Reykjavík 21. maí kl. 15:00. Þátttakendur fengu úrlausnir afhendar og Kristinn Andersen formaður 
Prófnefndar ÍRA svaraði spurningum og fór yfir rétt svör. 
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5.5 FYRIRKOMULAG EF PRÓFTAKI GLÍMIR VIÐ LESBLINDU. 

Leiðbeiningar um fyrirkomulag vegna próftöku þegar einstaklingur glímir við skrifblindu 

(lesblindu) og hefur hug á að sitja próf til amatörleyfis hjá Póst- og fjarskiptastofnun.  

 

1. Sækja þarf um munnlegt próf til Fjarskiptastofu sem er hinn raunverulegi prófhaldari. 

 

2. Farskiptastofa hefur farið fram á eftirfarandi: „…fá vottorð frá sérfræðingi í lesblindu og þá 

sérstaklega með tilliti til fyrirhugaðs prófs radíóáhugamanna“. 

 

3. Í sama bréfi frá Fjarskiptastofu: „…og þá var leitað til Lestrarseturs Rannveigar Lund, 

vefslóð:  http://www.lrl.is/  FST leggur til að haft verði samband við hana, því hún þekkir 

hvers konar próf við erum að tala um. 

 

4. Í maí 2013 svaraði Rannveig Lund eftirgrennslan Prófnefndar ÍRA þannig: „Bentu þessum 

manni (á) að hafa samband. Kostnaður verður kr. 8.500“. Við getum endurnýjað þessa 

málaleitan og kannað hvert verðtilboðið væri nú. 

 

5. Í upphafi, árið 2006, fékk Rannveig góða greinargerð um hvað fælist í prófum fyrir 

radíóamatöra. Hún sendi prófnefnd þá líka ýmsar leiðbeiningar sem varða gögn fyrir lesblinda. 

Í eftirgrennslan til hennar 2013 frá prófnefnd sagði meðal annars: 

 

"Mótaðar voru framgangsreglur um munnlegt próf, þar sem prófandinn gefur ekki sjálfur  

einkunn, heldur sitt hvor prófdómarinn frá Fjarskiptastofu og félaginu Íslenskir radíóamatörar. 

Þeir láta lítið á sér bera. Þetta er gert til að draga úr streitu í samskiptum próftaka og prófanda. 

Prófverkefnið er það sama og hjá þeim sem taka skriflega prófið um leið, en próftaki ræður að 

hvaða marki hann notast við skriflegan þátt og munnlegan. Tafla og túss eru til reiðu. Einnig 

er ávallt hægt að fá prófverkefnið stækkað í A3 og verða við ósk um annan lit en hvítan á 

pappír. Nokkrir hafa þegið þessi ráð með góðum árangri án þess að ráðist sé í munnlegt próf“. 

 

6. Þau skipti sem prófað hefur verið munnlega, var fylgt tillögum um framkvæmd sem 

prófnefnd gerði fyrst árið 2006 og nú síðast 5. júní 2021. 

 

Hressir men í lok prófdags í Háskólanum í Reykjavík 21. maí 2022. Kristinn Andersen TF3KX formaður prófnefndar ÍRA, Jón 
Björnsson TF3PW umsjónarmaður námskeiða ÍRA, Einar Kjartansson TF3EK prófnefnd ÍRA, Bjarni Sigurðsson sérfræðingur 
hjá Fjarskiptastofu og fulltrúi stofnunarinnar á prófstað og Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF3VS, ritari prófnefndar ÍRA. 



116 
 
 



117 
 

6. TF útileikar ÍRA 2022 
 

TF ÚTILEIKAR: 1,8 – 3,5 – 5,3 – 7 – 10,1 – 14 MHz. 

 

TF útileikarnir fóru fram um verslunarmannahelgina samkvæmt venju og bar leikana upp á 

dagana 30. júlí til 1. ágúst. Í þetta sinn var tímabil keppninnar stytt úr þremur í tvo sólarhringa, 

þannig að hægt var að hafa sambönd frá hádegi á laugardegi til hádegis á mánudegi. Á móti 

var afnumið hámark á fjölda sambanda á sama bandi milli sömu stöðva. 

 

Alls var skilað inn 

dagbókum fyrir 15 stöðvar, 

með 578 færslum um 

sambönd. Samanlagður 

stigafjöldi var 7115. Þetta 

er mesta virkni sem hefur 

verið í leikunum undan-

farin 6 ár, síðan núverandi 

fyrirkomulag á dagbókum 

og stigagjöf var tekið upp 

sumarið 2017.  

 

Heildarfjöldi stiga í ár var 

64% meiri samanborið það 

sem mest var áður á 

tímabilinu (árið 2020). 

Fjöldi sambanda í ár var 

578 samanborið við 302 árið 2020, eða 191% meiri. Tvö kallmerki fundust í dagbókum 

þátttakenda, án þess að dagbókum hefði verið skilað fyrir þau: TF1OL og TF3KB. 

Umsjónarmaður er Einar Kjaransson, TF3EK. 

 

Taflan sýnir niðurstöður fyrir þær stöðvar sem skiluðu inn dagbókum. TF8KY, Hrafnkell 

Sigurðsson, fékk flest stig eða 1800. 

 
Taflan sýnir árangur þátttakenda í TF útileikunum 2022. 

KALLMERKI QSO FJÖLDI  QSO STIG MARGFALDARAR VIRKUR TÍMI HEILDARSTIG 

TF8KY 96 360 5 510 1800 

TF3EK 38 197 6 330 1182 

TF1EM 98 289 3 510 867 

TF1AM 90 258 3 480 774 

TF2MSN 76 240 3 330 720 

TF4WD 46 197 3 360 591 

TF3JB 41 107 3 240 321 

TF2LL 17 57 4 150 228 

TF3IRA 20 57 3 120 171 

TF3E 24 56 3 210 168 

TF1EIN 12 33 4 120 132 

TF3VG 16 42 3 210 126 

TF3JA 1 5 3 30 15 

TF3AO 2 5 3 30 14 

TF3MH 1 2 2 30 6 

Samtals 578 1905 51 3660 7115 

Hrafnkell Sigurðsson TF8KY sigraði í TF útileikunum 2022 með yfirburðum. Hér má sjá 
hvernig hann festir heimasmíðaða loftnetsfestinguna við bílinn. Á festingunni er 
loftnetsaðlögunarrás þar sem hann tengir við 12 m. hátt stangarloftnet. Mynd: TF8KY 
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Taflan sýnir yfirlit virkni í TF útileikum síðan núverandi fyrirkomulag var tekið upp fyrir 6 árum. 

ÁR 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Fjöldi dagbóka  12 10 11 14 13 15 

Færslur í dagbókum (QSO) 122 125 130 302 233 578 

Stig fyrir sambönd 384 582 369 1093 905 1905 

Meðal margfaldari 3,23 3,53 3,58 4,33 3,69 3,40 

Heildarfjöldi stiga 1242 2056 1322 4737 4337 7115 

Þáttakandi með  flest stig TF2LL TF2LL TF8KY TF1OL TF1AM TF8KY 

Mesti stigafjöldi 304 728 425 1386 1284 1800 

 

Þokkaleg skilyrði voru í útileikunum 2022 og voru mörg góð sambönd voru höfð um landið. 

Skemmtileg sambönd voru m.a. við TF4WD á Sauðárkróki, TF3EK á Svalbarðseyri og TF1OL 

fyrir utan Stykkishólm. Einnig góð sambönd við félaga sem ekki tóku þátt í útileikunum en 

létu vita af sér, m.a. TF7DHP á Akureyri, TF5VJN í Fnjóskadal, TF1A og TF3XO í Reykjavík.

  

Einar Kjartansson TF3EK umsjónarmaður TF útileikanna í ferðabíl sínum við Gásir í Eyjafirði. Einar varð í 2. sæti í leikunum 
2022. Ljósmynd: TF1AM. 

 

Andrés Þórarinsson, TF1AM tók myndina hér að ofan. Hann setti hana á Facebook ásamt 

eftirfarandi texta: 

 

„Einar, TF3EK, umsjónarmaður útileikanna, er hér í leiðangursbíl sínum við Gásir í Eyjafirði 

í TF útileikunum 2022. Þar var hann að fínpússa tækin sín og loftnet fyrir komandi útileika. 

Þá fór hann um og það heyrðist í honum við Húsavík, í Vaglaskógi og víðar og hann sópaði 

inn samböndum þrátt fyrir vegalengd. Takk fyrir leikana, Einar“. 
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6.1 Keppnisreglur 2022 

Reglur TF útileikanna fyrir árið 2022 voru breyttar frá því þær voru síðast uppfærðar fyrir 

leikana 2017. Megin breytingin 2022 fólst í því að stytta tímabilið úr þremur í tvo sólarhringa 

og að afnema takmörk á fjölda sambanda. Sjá nánar neðar. 

 

Heimilt var að hafa sambönd á 160-10 metrum á tali og morsi (SSB og CW) – en áhersla var 

lögð á lægri böndin; 160m (t.d. 1845 kHz) 80m (t.d. 3637 kHz), 60m (t.d. 5363 kHz) og 40m 

(t.d. 7.120 kHz).  

 

Fjarskiptastofa féllst á beiðni ÍRA þess efnis, að veita leyfishöfum tímabundna heimild til að 

nota allt að 100W á 60 metra bandi í leikunum 2022 – án þess að þurfa að sækja sérstaklega 

um það til stofnunarinnar. 

 
 

1. Almennt.  TF útileikar eru haldnir um verslunarmannahelgi, hefjast á hádegi á laugardegi og lýkur á hádegi á 
mánudegi. Markmið er m.a. að auka færni amatöra í fjarskiptum innanlands og þekkingu á útbreiðslu á MF og HF 
bylgjum milli staða á Íslandi. Radíóamatörar sem staddir eru á Íslandi geta tekið þátt. 
 
2. Bönd.  Hafa má sambönd á 4 böndum: 160 m, 80 m, 60 m og 40 m. Sambönd á hærri tíðnum teljast eins og 
sambönd á 40 m. Athugið að Fjarskiptastofa hefur heimilað þátttakendum að nota allt að 100W á 60 metra bandi í 
leikunum 2022. 
 
3. Þátttökutímabil.  17-19 laugardag; 09-12 sunnudag; 21-24 sunnudag og 08-10 mánudag. Þó má hafa samband 
hvenær sem er um verslunarmannahelgina, enda fari heildar þátttökutími hverrar stöðvar ekki yfir 9 klst. miðað við 
höfð QSO. Sé stöð opnuð og samband haft, telst tíminn minnst 30 mínútur, jafnvel þótt aðeins sé um eitt samband 
að ræða. Hver byrjaður hálftími til viðbótar reiknast 30 mín. Samband við sömu stöð á sama bandi telst gilt svo 
fremi að a.m.k. 8 klst. séu liðnar frá fyrra sambandi. 
 
4. Upplýsingar.  Lágmarks upplýsingar sem skipst er á eru hlaupandi númer sambands (QSO) og staðsetning, 
QTH. Viðbótarstig fæst ef einnig er skiptist á RS(T) og afli. QTH má gefa upp sem sem fjögurra eða sex stafa 
Maidenhead locator, t.d. HP94bc (sjá t.d. http://www.arrl.org/grid-squares ). RS(T) táknar læsileika, styrk og 
tóngæði merkis (tóngæði eru aðeins notuð á morsi). Afl er frá sendi í wöttum. 
 
5. Stig.  Stigafjöldi fyrir hvert samband fer eftir staðsetningu í reitum sem skilgreindir eru með 4 stafa Maidenhead 
locator, t.d. HP94. Eitt eða tvö stig fást fyrir sambönd innan sama reits, fyrir sambönd milli reita bætist við 
samanlagður mismunur á númerum reita norður og austur, þannig gefur fullt samband milli HP83 og HP94 4 stig 
en samband milli HP94 og IP04 gefur 3 stig. 
 
Einn margfaldari, sem fer eftir fjölda reita sem sent er frá, er notaður til að reikna endanlegan stigafjölda. 
Margfaldarinn er 3 ef öll sambönd eru frá sama reit, ef sent er frá fleiri reitum bætist einn við fyrir hvern reit, þó 
verður margfaldarinn ekki hærri en 6. 
 
6. Loggar.  Loggar innihalda dagsetningu, tíma, tíðni (kHz), kallmerki, QSO sent, QTH sent, RS(T) sent, afl sent, 
QSO móttekið, QTH, RS(T) móttekið og afl móttekið. Loggum má skila með því að fylla út eyðublað á vefnum. 
Einnig má senda logga í tölvupósti á ira@ira.is Frestur til að ganga frá loggum rennur út á miðnætti næsta mánudag 
eftir verslunarmannahelgi. 
 
7. Annað.  Stjórn IRA, eða aðili sem hún tilnefnir, sker úr um vafaatriði varðandi túlkun á þessum reglum. (Reglur 
voru uppfærðar 24.7.2022). 
 

 

Vefslóð á keppnisreglur: http://www.ira.is/tf-utileikar/  

Vefslóð á heimasíðuna fyrir leikana: http://eik.klaki.net/cgi-bin/utileikar  

Vefslóð á erindi Einars Kjartanssonar, TF3EK um útileikana: http://eik.klaki.net/tmp/utileikar18.pdf  

 

 

 

mailto:ira@ira.is
http://www.ira.is/tf-utileikar/
http://eik.klaki.net/cgi-bin/utileikar
http://eik.klaki.net/tmp/utileikar18.pdf
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6.2 Verðlaun og viðurkenningar í TF útileikunum 2022 

Afhending verðlauna og viðurkenninga í TF útileikunum fór fram í Skelja-

nesi 6. október. Einar Kjartansson, TF3EK umsjónarmaður leikanna flutti 

stutt erindi og afhenti gripina. Sjá nánar frásögn og ljósmyndir í 3. kafla.  

 

Viðurkenningar í útileikunum eru tvennskonar: Vandaður verðlaunaplatti, 

grafinn á málmplötu á viðargrunni fyrir bestan árangur og skrautrituð 

viðurkenningarskjöl fyrir fyrstu fimm sætin. 

Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY varð í 1. sæti í TF útileikunum 2022 með 1800 heildarstig.  

 

Hrafnkell fékk verðlaunaplatta félagsins vegna leikanna 2022 til eignar ásamt skrautrituðu 

viðurkenningarskjali. Hrafnkell er handhafi G-leyfisbréfs radíóamatöra nr. 423.  

 

 

Einar Kjartansson TF3EK       Eiður K. Magnússon TF1EM                  
varð í 2. sæti í útileikunum     varð í 3. sæti í útileikunum 

2022 með 1182 heildarstig.   2022 með 867 heildarstig.                   

 Andrés Þórarinsson TF1AM  Óðinn Hallgrímsson TF2MSN                  
varð í 4. sæti í útileikunum     varð í 5. sæti í útileikunum                       

2022 með 774 heildarstig.     2022 með 720 heildarstig. 

Verðlaun og viðurkenningarskjöl í TF útileikunum 2022. 
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ÚR FÉLAGSSTARFINU. 

 

Forsíða annars tölublaðs CQ TF á starfsárinu 2022/23; 3. tbl. 2022. Það kom út 3. júlí og var 

alls 52 blaðsíður að stærð. Forsíðmyndin er af loftneti TF1AM sem sett var upp við 

Hólmbergsvita norðan Helguvíkurhafnar í Reykjanesbæ fyrir þátttöku í Páskaleikum ÍRA 2022.  
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7. Páskaleikar ÍRA 2022 
 

PÁSKALEIKAR: 3.5 – 50 – 70 – 144 – 430 – 1200 MHz. 

 

 

Páskaleikar ÍRA 2022 fóru fram um páskahelgina 15.-17. apríl. Þetta voru fimmtu leikarnir frá 

upphafi, en þeir voru fyrst haldnir árið 2018. Þátttaka var ágæt og voru 21 TF kallmerki skráð 

í ár, en dagbókarupplýsingar voru sendar inn fyrir 18 kallmerki. Kynning fyrir leikana fór fram 

á fésbókarsíðum og heimasíðu ÍRA. 

 

 
 

7.1 YFIRLIT 
 

▪ Alls léku 18 stöðvar til stiga í leikunum í ár, samanborið við 21 í fyrra (2021).   

▪ QSO voru skráð frá 31 reit (6 stafa). Það sýnir m.a. góða virkni færanlegra stöðva (e. 

portable/mobile). 

▪ Skráð QSO í kerfinu voru alls 578 nú, en 621 árið 2021. 

▪ Sjö bönd voru notuð í leiknum þetta árið, endurvarpar teljast sem sér band. 

 

Tafla 1 Páskaleikar ÍRA 2018-2022; yfirlit. 

# Dagsetning Skráðir Innsent Kallmerki Hlustarar Skýringar/aths. 

1 31.3.-1.4.2018 - 24 23 1 Kynning 24.3.2018; verðlaun afhent 5.4.2018, TF3ML gaf verðlaun. 

2 20.-21.4.2019 20 17 17 - Kynning 11.4.2019, verðlaun afhent 9.5.2019 (fyrstu 3 sætin) 

3 11.-12.4.2020 - 15 15 - Ekki kynning v/Covid-19; verðlaun afhent óformlega e. áramót v/Covid-19. 

4 2.-4.4.2021 24 21 21 - Ekki kynning v/Covid-19; verðlaun afhent formlega á aðalfundi ÍRA 2022. 

5 15.-17.4.2022 21 18 18 - Kynning áformuð í júní og afhending verðlauna í sama mánuði eða júlí. 

 

Tafla 2. Lengstu fjarskiptavegalengdir eftir böndum/tíðnisviðum. 

Band Tíðnisvið, MHz Vegalengd QSO milli QSO milli 

23 cm 1240 2 TF8TY TF1JI 

70 cm 430 107 TF2CT TF3IRA 

2 m 144 146 TF3JA TF1AM 

4 m 70 45 TF2MSN TF1AM 

6 m 50 77 TF2MSN TF1AM 

80 m 3.6 227 TF2CT TF1JI 

Endurvarpar 144 227 TF2CT TF1JI 

 

  



124 
 

7.2 ÚRSLIT 2022, FYRSTU 3 SÆTIN 

 

1. sæti. Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrafnkell Sigurðsson 
TF8KY/P undir 
Eyjafjöllum.  
Ljósmynd: TF8KY. 

 
Alls 88.256 stig. Keli sigraði leikinn örugglega. Hann hafði staðfest 108 QSO. Hann var 

víðförull og átti sambönd í leiknum úr sex mismunandi reitum, þar af fimm fjögurra stafa; 

HP83, HP84, HP93, HP94 og IP03. Hann fór m.a. undir Eyjafjöll, við Hvolfsvöll, á 

Hellisheiði, við Voga og á Garðskaga.  Þetta skilaði honum 1576 stigum og 56 margföldurum. 

  

Samtala TF8KY: Stig x margfaldarar => 56 x 1576 = 88.256 stig.  

 

2. sæti. Andrés Þórarinsson, TF1AM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrés Þórarinsson 
TF1AM/M á Vatnaleið á 
Snæfellsnesi. 
Ljósmynd: TF1AM. 

 

Alls 85.400 stig. 

Andrés hafði 111 staðfest QSO.  Hann átti sambönd í leiknum úr 7 mismunandi reitum, þar af 

5 fjögurra stafa; HP83, HP84, HP85, HP93 og HP94.  Hann var QRV frá Hellisheiði, 

Vogastapa, Hólmbergsvita, utan Hafnafjarðar, við Stykkishólm og á Vatnaleið.  Þetta skilaði 

honum 1525 stigum og 56 margföldurum. 

 

Samtala TF1AM: Stig x margfaldarar => 1525 x 56 = 85.400 stig. 
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3. sæti. Óðinn Þór Hallgrímsson, TF2MSN.  

 

 

 

 

 

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

 

Alls 52.624 stig. Óðinn var QSO kóngur Páskaleikanna 2022 líkt og í fyrra (2021), hann hafði 

183 staðfest QSO í loggnum sínum. Þetta skilaði honum 3. sætinu þó hann hafi haft öll sín 

sambönd úr einum reit, HP84XH. Hann náði sér í alls 26 margfaldara og 2024 stig. Óðinn fær 

að auki sérstakt viðurkenningaskjal fyrir flest QSO í Páskaleikunum 2022. 
 

Samt. TF2MSN: Stig x margfaldarar => 2024 x 26 = 52.624.  
 

7.3 HEILDARÚRSLIT 2022 

 
Tafla 3.  Úrslit í Páskaleikum ÍRA 2022. 

Nr. Kallmerki Nafn QTH Heildarstig 

1. TF8KY Sigurður Hrafnkell Sigurðsson Reykjanes og Suðurland 88.256 

2. TF1AM Andrés Þórarinsson Reykjanes til Vesturlands 85.400 

3. TF2MSN Óðinn Þór Hallgrímsson Akranes 52.624 

4. TF3VE Sigmundur Karlsson Hafnarfjörður  33.332 

5.  TF2CT Ægir Þór Ólafsson Stykkishólmur 31.331 

6. TF1JI Jón Ingvar Óskarsson Undir Eyjafjöllum 28.016 

7. TF1EM Eiður Kristinn Magnússon Reykjavík 20.720 

8. TF8TY Björn Þór Hrafnkelsson Vogar (og víðar) 13.501 

9. TF3IRA Félagsstöð ÍRA  Reykjavík 9.725 

10. TF3T Benedikt Sveinsson Grímsnes (og víðar) 8.856 

11. TF3GZ Georg Kulp Borgarfjörður 8.060 

12. TF3JB Jónas Bjarnason  Reykjavík 5.520 

13. TF2LL Georg Magnússon Borgarfjörður 5.484 

14. TF3JON Jón Svavarsson Reykjavík (og víðar) 2.893 

15. TF3AK Guðmundur Birgir Pálsson Reykjavík (og víðar) 1.320 

16. TF3JA Jón Þ. Jónsson Grímsnes   774 

17. TF3JE Jóhannes Andri Kjartansson Reykjavík     15 

18. TF3KB Kristján Benediktsson Reykjavík      3 
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7.4 Verðlaun og viðurkenningar í Páskaleikunum 2022 

Afhending verðlauna og viðurkenninga VHF/UHF leikunum fór fram í Skeljanesi 7. júlí. 

Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY umsjónarmaður leikanna flutti stutt erindi og afhenti gripina. 

Frásögn og ljósmyndir eru í 3. kafla skýrslunnar. 

 

Viðurkenningar í Páskaleikunum 2022 voru tvennskonar: Glæsilegir verðlaunagripir fyrir 1.-3. 

sætið og viðurkenningaskjal fyrir flest QSO í leikunum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Glæsilegir verðlaunagripir voru veittir fyrir fyrstu þrjú sætin í Páskaleikum ÍRA 2022. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Óðinn Þór Hallgrímsson fékk sérstakt 
viðurkenningarskjal ÍRA fyrir flest 
sambönd sem hann hafði í 
Páskaleikunum 2022; alls 186 QSO. 

                    

                            

                                                            

                                                 
                                                

Andrés Þórarinsson TF1AM        

varð í 2. sæti í Páskaleikum 

ÍRA árið 2022 með 85.400 

heildarstig.                     

Óðinn Hallgrímsson TF2MSN 

varð í 3. sæti í Páskaleikum 

ÍRA árið 2022 með 52.624 

heildarstig.                        

Hrafnkell Sigurðsson 

TF8KY varð í 1. sæti í 

Páskaleikum ÍRA árið 

2022 m.88.253 heildastig.                        
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SVIPMYNDIR FRÁ PÁSKALEIKUM 2022. 

 

 

TF8KY 17/4. Stangarloftnetið fyrir 80 metrana lagt 
út áður en það var reist. Ljósmynd: TF8KY. 

TF1AM 15/4 kl 18 á Hellisheiði í hávaðaroki og rigningu. Mynd: TF1AM. 

TF1EM notaði Yaesu FT-991A HF/VHF/UHF stöð í páskaleikunum. 
Ljósmynd: TF1EM. 

TF8KY klár í Páskaleikana 15/4 kl. 18 í Rangár-
þingi. Ljósmynd: TF8KY. 
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Fjarskiptaaðstaða TF3JB:  
Icom IC-9700,  

Icom SM-26 borðhljóðnemi og  
Diamond X30A VHF/UHF húsloftnet. 

 

 

TF8KY setti upp 15 el. Yagi loftnet fyrir 70 cm bandið  í hávaðaroki undir Eyjafjöllum með 

mikilli fyrirhöfn, algjör vonbrigði. Náði engum samböndum á þessu. 

 

TF3T og TF1AM með flott QSO Seyðishólar -> Garðskagi á 2 m, 81 km. Frekar erfið lína þar 

á milli. TF1AM og TF3JA með flott samband á 2 m Vatnaleið –> Grímsnes, 146km. 

 

Umsjónarmaður Páskaleika 2022 þakkar öllum sem tóku þátt að þessu sinni.  

 

TF3MSN klár í Páskaleikana 15/4. Ljósmynd: TF2MSN. 

Icom IC-7300 stöð TF3IRA var notuð í Páskaleikunum á 50 og 70 MHz á SSB og Icom IC-9700 [lánsstöð] var notuð á 144 og 
433 MHz á FM og SSB. Diamond X-700HN VHF/UHF húsloftnet var notað á 2M og 70CM en stutt stangarnet á 4M og 6M. 
Ljósmynd: TF3JB. 

Icom IC-7610 stöð TF3IRA var notuð á SSB og CW á 80 
metrum í páskaleikunum. Ljósmynd: TF3JB. 
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8. VHF/UHF leikar ÍRA 2022 
 

VHF/UHF LEIKAR: 50 – 70 – 144 – 430 – 1240 MHz. 

 

VHF/UHF leikarnir eru haldnir með það í huga að 

hafa gaman af áhugamálinu á VHF bandinu og 

ofar. Hugmyndin er að örva þátttöku á hærri 

tíðnisviðunum innanlands, reyna búnaðinn og 

sérstaklega að hvetja þá sem eru nýir til að fara í 

loftið sem og þá sem hafa verið í dvala um tíma.  

 

Markmið þátttakanda er að ná sem flestum 

samböndum, yfir sem lengstar vegalengdir og sem 

víðast um landið. Fyrir þá sem eiga þess kost að 

vera „færanlegir“, má ná fleiri stigum með að færa 

sig á milli staða. 

 

Hægt er að taka þátt frá heimahúsum, sumarbústöðum og hjólhýsum, eða með handstöðvum á 

fjallatoppum (eða annars staðar frá) eða í bílum, mótorhjólum eða (þess vegna) reiðhjólum eða 

öðrum farartækjum. 

 

8.1 YFIRLIT. 

Leikarnir fóru fram helgina 1.-3. júlí. 

Þátttaka var góð; alls var 21 kallmerki 

skráð til leiks en 19 sendu inn dagbókar-

upplýsingar. Það er einni stöð fleiri en 

sendu inn gögn í fyrra (2021). QSO voru 

alls 543 í gagnagrunni og heildar-

vegalengd var alls 24.975 km.   

 

Virkni í leikunum voru mjög góð og 

dreifing stöðva um landið var frekar 

mikil og þó nokkuð af löngum 

samböndum.  Ef tekin eru úr gagna-

grunni sambönd á milli mismunandi 6 

stafa reita á mismunandi böndum sem 

hafa vegalengdina lengri en 80km (utan 

endurvarpa).  Þá fáum við 50 pör reita.  

Sama fyrirspurn úr Páskaleikum 2022 

(utan endurvarpa og 80m) gefur 20 pör 

reita. 
 

Leikarnir fóru fram á 2, 4, og 6 metrum, 

á 70 og 23 sentímetrum og endur-

vörpum. Allar tegundir útgeislunar voru 

heimilar. Hafa mátti samband hvenær 

sem var þessa 2 sólarhringa og við sömu 

stöð oftar en einu sinni, en a.m.k. 6 

klukkustundir þurftu að líða á milli 

sambanda til að fá punkta. 

 

Blásið var til leiks kl. 18:00 föstudaginn 

1. júlí og stóðu leikarnir yfir til kl. 18 

Reitir sem voru virkjaðir í leikunum 2022 eru merktir með 
grænum lit. 

Rápstöng TF8KY er 10 metra há og heldur uppi dípól á 50 MHz. í 9m 
hæð. Ljósmynd: TF8KY 
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sunnudaginn 3. júlí. Þessi tíma-

setning var fyrst prófuð 2020 og 

kom þetta breytta fyrirkomulag 

mjög vel út. Hugmyndin er að 

sami háttur verði á framvegis í 

leikunum. 

 

Eins og venjulega var “online” 

leikjavefur þar sem þátttakendur 

gátu skrá sig til leiks. Vefurinn 

var endurbættur og gengur nú 

hnökralaust. Hægt var að skrá sig 

í leikinn allan tímann sem hann 

stóð yfir.  

 

Umsjónarmaður kynnti leikana á 

heimasíðu ÍRA og Facebook 

síðum 19., 26. og 29. júní. Allar 

upplýsingar komu einnig fram á 

netinu, s.s. um leikjavefinn, um 

reitakerfið, auk snjallsímaforrits-

ins „QTH Locator“ sem má nota 

til að komast að reitanúmeri sínu. 

 
 

TF1AM var QRV á öllum böndum í  
VHF/UHF leikunum. Ljósmynd: TF1AM. 

 
Bráðabirgðaniðurstöður leikanna sumarið 2022 voru kynntar á heimasíðu og Facebook, en hér 

fyrir neðan eru birt heildarúrslit. Bestur árangur í þremur efstu sætunum var eftirfarandi: 

 

1. sæti Andrés Þórarinsson, TF1AM – 139.440 heildarstig. 

2. sæti Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY – 64.125 heildarstig. 

3. sæti Óðinn Þór Hallgrímsson, TF2MSN – 55.440 heildarstig. 

 

Einnig voru veitt viðurkenningaskjöl til þeirra þriggja þátttakenda sem höfðu flest sambönd í 

leikunum. Niðurstöður voru eftirfarandi: 

 

1. Óðinn Þór Hallgrímsson, TF2MSN – 171 QSO. 

2. Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY – 140 QSO. 

3. Eiður Kristinn Magnússon, TF1EIM – 121 QSO. 

 

Lengstu QSO vegalengdir eftir böndum (tíðnisviðum):  

 

• 23 cm (1240 MHz) = TF2MSN og TF8KY 40 km. 

• 70 cm (430 MHz) = TF1AM og TF8KY 126 km. 

• 2 metrar (144 MHz) = TF1JI og TF8KY 145 km. 

• 4 metrar (70 MHz) = TF1AM og TF8KY 101 km. 

• 6 metrar (50 MHz) = TF1AM og TF1EIN 118 km. 

• EV (endurvarpar) = TF1AM og TF1JI 217 km. 
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Úrslit í VHF/UHF leikunum 2022 samkvæmt heildarstigum. 

NR. KALLMERKI NAFN HEILDARSTIG 

1. TF1AM Andrés Þórarinsson 139.440 heildarstig 

2. TF8KY Hrafnkell Sigurðsson 64.125 heildarstig 

3. TF2MSN Óðinn Þór Hallgrímsson 55.440 heildarstig 

4. TF1EM Eiður Kristinn Magnússon 19.619 heildarstig 

5. TF3VE Sigmundur Karlsson 15.540 heildarstig 

6. TF3T Benedikt Sveinsson 9.870 heildarstig 

7. TF1JI Jón Óskarsson 7.500 heildarstig 

8. TF3E Erling Guðnason 6.642 heildarstig 

9. TF3LM Jón Guðmundsson 5.985 heildarstig 

10. TF8SM Smári Hreinsson 3.838 heildarstig 

11. TF3IRA Íslenskir radíóamatörar 3.696 heildarstig 

12. TF1EIN Heimir Konráðsson 2.676 heildarstig 

13. TF2LL Georg Magnússon 2.611 heildarstig 

14. TF3JB Jónas Bjarnason 2.124 heildarstig 

15. TF8TY Björn Þór Hrafnkelsson 1.428 heildarstig 

16. TF3MH Mathías Hagvaag 800 heildarstig 

17. TF3SG Guðmundur Sveinsson 36 heildarstig 

18. TF3KB Kristján Benediktsson 6 heildarstig 

19. TF3JA Jón Þ. Jónsson 4 heildarstig 

 

Undirbúningur VHF/UHF leikanna var einkum í höndum TF8KY og TF2MSN. TF8KY 

annaðist og endurbætti sérstakan gagnagrunn leikanna (og hjálparsíðu) á netinu vegna 

innsetningar á samböndum. 

 

Óðinn Þór, TF2MSN aðstoðaði við kynningu, undirbúning og veitti notendaaðstoð við 

vefkerfi. Bestu þakkir til stjórnar ÍRA fyrir stuðninginn. 

 

ÚR FÉLAGSSTARFINU 2019. VHF/UHF leikar ÍRA voru fyrst haldnir sumarið 2012. Myndin er frá verðlaunaafhendingu 8. 
leikunum í Skeljanesi 8. ágúst 2019. Frá vinstri: Óðinn Þór Hallgrímsson TF2MSN sem hlaut 1. verðlaun, Hrafnkell Sigurðsson 
TF8KY sem hlaut 2. verðlaun, Ólafur B. Ólafsson TF3ML sem hlaut 3. verðlaun. Jónas Bjarnason TF3JB formaður ÍRA afhenti 
verðlaunin. Ljósmynd: Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB. VHF/UHF leikarnir fór fyrst fram sumarið 2012. 
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Nokkrar myndir úr VHF/UHF leikunum 2022. 
 

 Mynd til vinstri: Jón G. Guðmundsson TF3LM tók þátt í VHF/UHF 
leikunum úr bílnum síðari daginn á VHF og UHF FM. 

 
 

 

 

Mynd að neðan: Fjarskiptaaðstaða TF3JB í VHF/UHF 

leikunum var Icom IC-9700 á 2m og 70cm og Icom IC-

7700 á 6m.  

Jón G. Guðmundsson TF3LM virkjaði TF3IRA í VHF/UHF 
leikunum 2022 ásamt fleirum. 

Icom C-7300 stöð TF3IRA var notuð á SSB á 4m og 6m böndunum. 
Yaesu FT-7900E FM stöð TF3IRA var notuð á 2m og 70cm. 

Mathías Hagvaag TF3MH og Jón G. Guðmundsson 
TF3LM virkjuðu TF3IRA í VHF/UHF leikunum 2022. 
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8.2 Verðlaun og viðurkenningar í VHF/UHF leikunum 2022 

Afhending verðlauna og viðurkenninga VHF/UHF leikunum fór fram í Skeljanesi 6. október. 

Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY umsjónarmaður leikanna flutti stutt erindi og afhenti verðlaun. 

Frásögn og ljósmyndir eru í 3. kafla skýrslunnar. 

 

Viðurkenningar í VHF/UHF leikunum eru tvennskonar: Glæsilegir verðlaunagripir fyrir 1.-3. 

sætið og viðurkenningaskjöl fyrir flest QSO í leikunum fyrstu þrjú sætin. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrés Þórarinsson TF1AM        

varð í 1. sæti VHF/UHF leika 

ÍRA árið 2022 með: 139.440 

heildarstig.                     

Óðinn Hallgrímsson TF2MSN 

varð í 3. sæti VHF/UHF leika 

ÍRA árið 2022 með: 55.440 

heildarstig.                        

Hrafnkell Sigurðsson TF8KY 

varð í 2. sæti VHF/UHF leika 

ÍRA árið 2022 með: 64.125 

heildarstig.                        

Óðinn Hallgrímsson TF2MSN 

varð í 1. sæti VHF/UHF leika 

ÍRA árið 2022 með fjölda 

sambanda; alls: 171 QSO.  

Hrafnkell Sigurðsson TF8KY 

varð í 2. sæti VHF/UHF leika 

ÍRA árið 2022 með fjölda 

sambanda; alls: 140 QSO.                        

Eiður K. Magnússon TF1EM 

varð í 3. sæti VHF/UHF leika 

ÍRA árið 2022 með fjölda 

sambanda; alls: 121 QSO.                        
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ÚR FÉLAGSSTARFINU. 

 

Forsíða þriðja tölublaðs CQ TF á starfsárinu 2022/23; 4. tbl. 2022. Það kom út 2. október og 

var alls 60 blaðsíður að stærð. Forsíðumyndin sýnir TF3JB skera fyrstu sneiðina af marsípan 

rjómatertunni í Skeljanesi 28. ágúst þegar haldið var upp á 75 ára afmæli ÍRA.  
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9. Vitahelgin, kallmerki og keppnir 
 

ALÞJÓÐLEGA VITA- OG VITASKIPAHELGIN OG VIRKNI KALLMERKJA ÍRA. 

 

Í þessum kafla er yfirlit um þátttöku í Alþjóðlegu vita- og vitaskipahelginni og sérstök 

kallmerki ÍRA sem virkjuð voru á starfsárinu, þ.m.t. í keppnum. Kallmerkin voru: TF1IRA, 

TF3HQ, TF3IRA, TF3W, TF3WARD og TF3YOTA. 

 

9.1  ALÞJÓÐLEGA VITA - OG VITASKIPAHELGIN 2022. 

Alþjóðlega vita- og vitaskipahelgin fór fram 20.-21. ágúst. Þetta var 25. árið sem viðburðurinn 

var haldinn. Þátttaka var frá 366 vitum í 50 þjóðlöndum, þ.á.m. frá öllum Norðurlöndunum. 

Um er að ræða tveggja sólarhringa viðburð og er miðað við, að flestir sem koma til dvalar í 

vita, á vitaskipi eða í nágrenni hafi komið sér fyrir upp úr hádegi á laugardegi. Tveir íslenskir 

vitar voru skráðir að þessu sinni, Knarrarósviti (IS-0001) austan við Stokkseyri og 

Garðskagaviti (IS-0002) á Reykjanesi.  

 

Svanur Hjálmarsson, TF3AB og Þór 

Þórisson, TF1GW virkjuðu kallmerkið 

TF1IRA á HF tíðnum frá Knarrarósvita (IS-

0001) á laugardeginum og Ari Þórólfur 

Jóhannesson, TF1A virkjaði eigin 

kallmerki um QO-100 gervihnöttinn frá 

Garðskagavita (IS-0002) á sunnudeginum.  

 

 

Ari Þórólfur hafði áformað að mæta að Knarrarósvita á laugardeginum með færanlega 

gervihnattastöð sína, en sagðist hafa horfið frá því þar sem vindur við vitann var um 20 m/sek.  

 

Svanur, TF3AB sagði fátt hafa verið um gesti enda „skítakalt“ eins og hann orðaði það og 

skilyrðin alls ekki góð. Hann pakkaði því saman upp úr kl. 18 á  laugadagskvöld.  

 

Ari Þórólfur, TF1A sagði að að það hafi verið hífandi rok á Garðskaga (þótt hann hafi verið 

skjólmegin við vitann). Hann sagðist hafa haft um 40 QSO þegar hann þurfti að hætta vegna 

veðurs eftir u.þ.b. 2 klukkustundir. 

  
Alþjóðlega vita- og vitaskipakeppnin; þátttaka frá Íslandi 1998-2022 eftir vitum og kallmerkjum. 

VITI KALLMERKI ÁR 

Akranes TF3DT 2016 

Garðskagi 
Garðskagi 
Garðskagi 
Garðskagi 

TF8IRA 
TF8RX 
TF7ØIRA 
TF1A 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 
2001, 2003 
2016 
2022 

Knarrarós 
Knarrarós 

TF1IRA 
TF6ØIRA 

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016,  2017, 2018, 2019, 2021, 2022 
2006 

Mararrif 
Malarrif 

TF3DT 
TF3JA 

2018 
2018 

Reykjanes TF8RX 2000 

Selvogsviti TF1OL 2020 

Vatnsnes TF8GX 2004 

  Heimild: Ayr Amateur Radio Group. 

 

Svanur TF3AB.            Þór TF1GW.               Ari Þórólfur TF1A. 
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9.2 SÉRSTÖK KALLMERKI ÍRA QRV Á STARFSÁRINU. 

Alþjóðadagur radíóamatöra var haldinn hátíðlegur 18. apríl 2022 líkt og annarsstaðar í 

heiminum, en þann mánaðardag árið 1925 voru alþjóðasamtök landsfélaga radíóamatöra, 

International Amateur Radio Union, IARU stofnuð, fyrir 96 árum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.1 TF3WARD 2022.  

Hjólhýsi TF3AB og bifreið við Knarrarósvita. Ljósmynd: TF3GZ. Bifreið TF1A við Garðskagavita. Ljósmynd: TF1A 
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Aðildarfélög voru í upphafi 25 talsins, en í dag eru starfandi landsfélög radíóamatöra í yfir 160 

þjóðlöndum heims með nær 5 milljónir leyfishafa.   
 

Á starfsárinu var haldið var upp á daginn með því að virkja sérstakt kallmerki félagsins, 

TF3WARD. Félagið fetaði þannig þriðja árið í röð, í fótspor systurfélaganna á Norðurlöndum 

(og viðar um heiminn), sem starfrækja þennan mánaðardag á ári hverju, kallmerki með 

hliðstæðum viðskeytum.  

 

Til upprifjunar, þá barst ÍRA heimild frá Póst- og fjarskiptastofnun (í dag Fjarskiptastofa) fyrir 

kallmerkinu þann 17. mars 2020. Viðskeytið er óvanalegt, því það er fjórir bókstafir sem 

standa fyrir World Amateur Radio Day. Kallmerkið er eingöngu starfrækt einn dag á ári, þ.e. 

á afmælisdaginn 18. apríl. 

 

Félagsstöðin TF3WARD var að þessu sinni QRV á tali (SSB) á 3.6 MHz og 14 MHz. Alls 

voru höfð 302 sambönd innanlands og erlendis á alþjóðadaginn frá Skeljanesi. Dagurinn kom 

að þessu sinni upp á helgidag – annan í páskum. Fjöldi DXCC eininga var 32 í 8 CQ svæðum. 

Þakkir til TF3VS og TF3MH fyrir aðstoð við innsetningu í rafræna fjarskiptadagbók og á 

LoTW. QSL kort á pappír má fá hjá TF3MH. Jónas Bjarnason, TF3JB virkjaði TF3WARD að 

þessu sinni frá félagsaðstöðunni í Skeljanesi. 

 

9.2.2 TF3IRA: Páskaleikar ÍRA 2022. 

Kallmerki félagsins, TF3IRA var virkjað í Páskaleikum ÍRA helgina 15.-17. apríl 2022. 

Leikarnir fara fram á 6 böndum: 3.5, 50, 70, 144, 430 og 1200 MHz. Félagsstöðin var QRV á 

öllum, nema 1200 MHz. Þetta voru 5. leikarnir frá upphafi, en þeir voru fyrst haldnir 2018.  

 

 

Stöðin var QRV á morsi og tali laugardaginn 16. apríl frá kl. 10 f.h. til kl. 16 síðdegis og var 

alls haft 41 QSO. Jónas Bjarnason, TF3JB var á hljóðnema og lykli. Opið hús var á sama tíma 

í Skeljanesi og mættu 12 félagar og 2 gestir í hús og þáðu kaffi og veitingar. 

 

9.2.3 TF3IRA: VHF/UHF leikar ÍRA 2022. 

Kallmerki félagsins, TF3IRA var virkjað í VHF/UHF leikum ÍRA 1.-3. júlí 2022. Leikarnir 

fara fram á 5 böndum: 50, 70, 144, 430 og 1240 MHz. Stöðin var QRV á öllum, nema 1200 

MHz. Leikarnir voru fyrst haldnir árið 2012. 

 

Félagsstöðin var í loftinu í VHF/UHF leikunum laugardaginn 2. júlí frá kl. 9-18. Alls voru 

höfð  33 QSO við 13 mismunandi TF kallmerki af 19 skráðum.  

 

Þeir sem virkjuðu stöðina: Jónas Bjarnason, TF3JB; Jón G. Guðmundsson, TF3LM og 

Mathíasi Hagvaag, TF3MH. Samtímis var auglýst opið hús í Skeljanesi og mættu alls 12 

félagar og 1 gestur á staðinn, fylgdust með og fengu sér kaffi og meðlæti. 

ÍRA fékk að láni nýja Icom IC-9700 „All Mode“ VHF/UHF stöð til notkunar í Páskaleikunum 2022. Stöðin hefur 100/75/10W sendi 
á 144/430/1200 MHz. Hún var notuð á 144 og 430 MHz á FM, CW og SSB. En ekki náðist að setja upp loftnet á 1200 MHz fyrir 
leikana þannig að ekki voru höfð sambönd á 23cm bandinu að þessu sinni. Stöðin er hægra megin á myndinni. 
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9.2.4 TF3IRA: TF útileikar 2022. 

Kallmerki félagsins, TF3IRA var 

virkjað í TF útileikum ÍRA sem 

fram fóru 30. júlí til 1. ágúst 2022.  

 

Leikarnir fara fram á 6 böndum: 1,8, 

3,5, 5,3, 7, 10,1 og 14 MHz.13 

Stöðin var QRV á öllum böndum á 

tali og morsi. 

 

Félagsstöðin var virkjuð í leikunum 

laugardaginn 30. júlí. Þokkaleg 

skilyrði voru og mörg góð sambönd 

voru höfð innanlands.  

 

Loftnet félagsins á 160 metrum kom 

vel út. Það var notað á 160, 60 og 

80M en Hustler 5-BTV stangarnetið 

var notað á 40M. Ekkert CW 

samband var haft frá Skeljanesi að 

þessu sinni.  

 

Þeir sem virkjuðu stöðina: Erling 

Guðnason, TF3E og Jónas 

Bjarnason, TF3JB.  

 

Samhliða þátttöku í útileikunum var 

auglýst opið hús í félagsaðstöðunni 

og mættu fimm félagar á staðinn. 

 

  

 
13 Samkvæmt reglum leikanna er heimilt er að hafa sambönd á 160-10 metrum á tali og morsi (SSB og 

CW) – en áhersla er lögð á lægri böndin; 160m (t.d. 1845 kHz) 80m (t.d. 3637 kHz), 60m (t.d. 5363 

kHz) og 40m (t.d. 7.120 kHz). 

TF3JB við hljóðnemann frá TF3IRA í útileikunum. Ljósmynd: TF3KB. 

ICOM IC-7300 og IC-7610 stöðvar félagsins voru notaðar í TF útileikunum. 

TF3E við hljóðnemann frá TF3IRA í útileikunum.  

Mathías Hagvaag TF3MH og Kristján Benediktsson TF3KB skoða innkomin 
sambönd útileikunum yfir kaffinu. 



139 
 

9.2.5 TF1IRA: Vitahelgin 2022. 

Kallmerki félagsins, TF1IRA var 

virkjað á Alþjóðlegu vita- og 

vitaskipahelginni frá Knarrarósvita 

(IS-0001) við Stokkseyri. Laugar-

daginn 20. ágúst.  

 

Svanur Hjálmarsson, TF3AB og 

Þór Þórsson, TF1GW virkjuðu 

kallmerkið Frá vitanum. 

 

9.2.6 TF3HQ. 

Kallmerki félagsins, TF3HQ var 

virkjað í IARU HF World 

Championship keppninni sem fram 

fór helgina 9.-10. júlí 2022. 

 

Notuð var Icom IC-7610 HF stöð 

félagsins og New-Tronics Hustler 

5-BTV stangarloftnet.  

 

Jónas Bjarnason, TF3JB virkjaði 

kallmerkið frá Skeljanesi á 14 MHz 

SSB. Alls voru höfð 162 sambönd í 

ágætum skilyrðum. 

 

 

 

9.2.7 TF3YOTA. 

Kallmerki félagsins, TF3YOTA er aðallega notað í desember sem er svokallaður „YOTA 

mánuður“ hjá landsfélögum IARU Svæðis 1 (og víðar).  

 

ÍRA hefur tekið þátt í verkefninu frá upphafi (2018) en kallmerkið var ekki sett í loftið frá 

Skeljanesi á starfsárinu 2022/23. 

Kallmerkið TF1IRA er notað frá Knarrarósvita (IS-0001)  á Alþjóðlegu vita- 
og vitaskipahelginni. 

Kallmerkið TF3HQ er notað í IARU HF World Championship keppninni. 

Jónas Bjarnason TF3JB setti TF3HQ í loftið í Skeljanesi í IARU HF World Championship keppninni 9. júlí. Ljósmynd: TF3KB. 
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Elín Sigurðardóttir, TF2EQ 

er ungmennafulltrúi félags-

ins og YOTA verkefnis-

stjóri ásamt Árna Frey 

Rúnarssyni, TF8RN. 

 

9.2.8 TF3W CQ WW 

WPX SSB. 

Kallmerki félagsins, TF3W 

var virkjað í CQ World Wide 

WPX SSB keppninni sem 

fram fór 26.-27. mars 2022.  

 

Óskar Sverrisson, TF3DC 

virkjaði kallmerkið frá 

Skeljanesi á 14 MHz SSB. 

Notað var fullt afl og 4 staka 

Yagi loftnet félagsins.  

 

9.2.9 TF3IRA WAE RTTY 

2022.  

Kallmerki félagsins, TF3IRA 

var virkjað í Worked All 

Europe (WAE) RTTY 

keppninni helgina 12.-13. 

nóvember. Óskar Sverris-

son, TF3DC virkjaði stöðina 

og voru höfð 50 sambönd á 

14 MHz RTTY. Notað var 

fullt afl og 4 staka Yagi 

loftnet félagsins. 

 

9.2.10 TF3W í OK-OM DX 

2022. 

Kallmerki félagsins, TF3W 

var virkjað í OK-OM DX 

Contest helgina 12.-13. 

nóvember. Óskar Sverris-

son, TF3DC virkjaði stöðina 

og var haft 21 samband á 

morsi á 14 MHz. Notað var 

fullt afl og 4 staka Yagi 

loftnet félagsins. 

 

9.2.11 ARRL RTTY 

Roundup 2023. 

Kallmerki félagsins, TF3IRA 

var virkjað í ARRL RTTY 

Þroundup keppninni helgina 

7.-8. janúar. Óskar Sverris-

son, TF3DC virkjaði 

stöðina. Sambönd voru fá 

þannig að sendur var inn 

„check-log“. 

 

Kallmerkið TF3YOTA er mest notað í desember ár hvert. 
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10. Útgáfumál 
 

FÉLAGSRITIÐ CQ TF – HEIMASÍÐA – FB SÍÐUR – PÓSTLISTI – ÁRSSKÝRSLA. 

 

10.1 YFIRLIT. 

Á starfsárinu 2022/23 gaf ÍRA út félagsritið CQ TF, hélt úti heimasíðu, Facebook síðu og 

póstlista á netinu, auk þess gefa út ársskýrslu í lok starfsárs. Ávarpsbréf til nýrra félaga og nýtt 

kynningarefni var enduruppsett og endurprentað, auk ársskýrslu um starfsemi félagsins. 

 

10.2 Félagsritið CQ TF. 

Á starfsárinu komu út fjögur tölublöð félagsrits ÍRA, CQ TF. Blöðin komu út í apríl, júní og 

október 2022 og í janúar 2023. Fjöldi blaðsíðna var alls 212, en engar auglýsingar eru birtar í 

blaðinu. Á starfsárinu létu 44 félagsmenn efni af hendi rakna til blaðsins.  

 

Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB, ritstjóri CQ TF annaðist alla vinnu í sambandi við útgáfuna 

aðra en umbrot, þ.m.t. rafræna útsendingu blaðsins til félagsmanna. Umbrotsvinnu annaðist 

Vilhjálmur Í. Sigurjónsson, TF3VS. CQ TF kom út á PDF formi á heimasíðu félagsins í 

umsjón Ölvis Styrs Sveinssonar, TF3WZ, vefstjóra ÍRA.  

 

Ritnefnd starfaði á árinu undir stjórn ritstjóra og var CQ TF prentað í 25 eintaka upplagi (hvert 

tölublað) til sértækrar dreifingar. 

 

Félagsritið CQ TF er 

gefið út með tilvísan 

til ákvæðis í 27. gr. 

laga félagsins.14 Þar 

er ekki sérstaklega til 

tekið um útgáfutíðni 

heldur tekur ný stjórn 

ákvörðun um fjölda 

tölublaða hverju sinni 

sem fram kemur í 

starfsáætlun (við upp-

haf starfsárs). Í gegn-

um tíðina hefur gjarnan verið miðað við að blaðið komi út ekki sjaldnar en ársfjórðungslega. 

 

Í lögum félagsins er ennfremur kveðið á um að CQ TF hafi það hlutverk að birta fundargerð 

aðalfundar. Þá eru ákvæði þess efnis, að birta skuli lög félagsins og sérstakar samþykktir eða 

ályktanir aðalfunda og félagsfunda. Fundargerðir stjórnar eru birtar jafnóðum í blaðinu. Útgáfa 

CQ TF féll niður á fimm ára tímabilinu 2013-18. 

 
Yfirlit yfir útgáfu CQ TF á starfsárinu 2022-2023. 

TÖLUBLÖÐ 2022/23 FJÖLDI BLS. ÚTKOMUDAGUR/MÁNUÐUR 

2. tbl. 2022 44 3. apríl 

3. tbl. 2022 52 3. júlí 

4. tbl. 2022 60 2. október 

1. tbl. 2023 56 22. janúar 

 
14 27. gr. Félagið skal halda úti blaði með heitinu CQ TF. Minniháttar útgáfu blaðsins má auðkenna sem 

fréttabréf. Stjórn skipar ritstjóra. Hann sér til þess að haldið sé saman tveimur söfnum blaðanna, annað 

aðgengilegt félagsmönnum en hitt í vörslu ritstjóra á hverjum tíma. 

Sigurbjörn Þór Bjarnason         Vilhjálmur í. Sigurjónsson           Ölvir Styrr Sveinsson 
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Að ofan eru forsíður þeirra fjögurra tölublaða CQ TF sem komu út á starfsárinu 2022/23. Frá 

vinstri: 2. tbl. 2022 í apríl; 3. tbl. 2022 í júlí; 4. tbl. 2022 í október og 1. tbl. 2023 í janúar. 

 

10.2.1 Ritnefnd CQ TF. 

Ritnefnd CQ TF starfsárið 2022/23 skipuðu þeir Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB ritstjóri, 

formaður; Vilhjálmur Í. Sigurjónsson, TF3VS, sem annast umbrot og Jónas Bjarnason, TF3JB 

formaður ÍRA. Nefndin hélt fimm formlega fundi á starfsárinu: 4. mars, 31. maí, 21. júní, 30. 

ágúst og 13. október þegar TF3SB sat sinn síðasta ritnefndarfund.  

 

Auk hefðbundinna verkefna, gerir ritnefnt hverju sinni tillögu til stjórnar um útgáfuáætlun (sbr. 

meðfylgjandi töflu). Þess má geta að áætlunin stóðst í öllum tilvikum upp á dag. 

 
Útgáfuáætlun CQ TF starfsárið 2022/23. 

TÖLUBLAÐ ÚTGÁFUMÁNUÐUR ÚTKOMUDAGUR TÍMI FRÁ SÍÐASTA TÖLUBLAÐI 

2. tbl. 2022 Apríl Sunnudagur 3. apríl 2 mánuðir og 1 vika 

3. tbl. 2022 Júlí Sunnudagur 3. júlí 3 mánuðir og 1 vika 

4. tbl. 2022 Október Sunnudagur 2. október 3 mánuðir og 2 vikur. 

1. tbl. 2023 Janúar Sunnudagur 22. janúar 4 mánuðir 

 

10.2.2 Ritstjóri lætur af störfum. 

Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB óskaði lausnar frá embætti ritstjóra CQ TF þann 24. 

september 2022 vegna versnandi heilsufars. Stjórn ÍRA samþykkti ósk hans á næsta 

formlegum stjórnarfundi sem haldinn var 6. október 

2022. 

  

Stjórn ÍRA birti eftirfarandi þakkar- og kveðjugrein 

á blaðsíðu þrjú í 4. tölublaði  CQ TF sem kom út 2. 

október 2022: 

 

RITSTJÓRI KVEÐUR  
 

Ný stjórn ÍRA sem tók við eftir aðalfund þann 18. 

mars 2018 samþykkti á fyrsta fundi sínum að stefna 

að útgáfu CQ TF á ný og allt að fjórum tölublöðum á 

starfsárinu. 

 

Ákveðið var að leita til Sigurbjörns Þórs Bjarna-

sonar, TF3SB um að taka að sér að endurreisa CQ TF. 

Skemmst er frá að segja, að hann brást vel við og 

kom fyrsta tölublaðið út á heimasíðu félagsins aðeins 

sex vikum síðar, eða 29. apríl (1. tbl. 2018). Þá hafði 

félagsblað ekki komið út í fimm ár. 
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Það leikur ekki minnsti vafi á að ákvörðun nýrrar stjórnar á fyrsta fundi um að hefja útgáfu CQ 

TF á ný var hárrétt – því viðtökur félagsmanna voru í einu orði sagt frábærar. Það var því mikið 

lán fyrir ÍRA að Doddi brást vel við og tók verkefnið að sér og þurfti því ekki að spyrja að 

leikslokum, að félagið var í öruggum höndum með útgáfuna frá þeim tíma. 

 

Frá því Doddi tók við á ný sem ritstjóri CQ TF árið 2018, hafa alls 19 félagsblöð komið út undir 

hans stjórn: Þrjú tölublöð árið 2018, fjögur árið 2019, fjögur árið 2020, fjögur árið 2021 og loks 

4 tölublöð á árinu 2022. Að viðbættum þeim blöðum sem hann ritstýrði á árinu 1971, er fjöldi 

tölublaða undir hans stjórn alls 21.  

 

Í greininni „Útgáfusaga ÍRA 1964-2020“ sem birtist í 4. tbl. CQ TF 2020 voru teknar saman 

upplýsingar um útgáfu félagsblaða ÍRA frá upphafi. Þar kemur m.a. fram að alls hafa 14 félagar 

gengt embætti ritstjóra.  

 

Fimm þeirra hafa staðið vaktina lengst: Brynjólfur Jónsson, TF5B í 10 ár, Kristján Benediktsson, 

TF3KB í 10 ár, Kristinn Andersen, TF3KX í 8 ár og Jónas Bjarnason, TF3JB og Sigurbjörn Þór 

Bjarnason, TF3SB, hvor í 6 ár. Í ritstjóratíð Dodda komu hins vegar út tölublöð með flestum 

blaðsíðum samanlagt, eða 979. 

 

Staðreynd er, að það er mismun andi hve lengi embættismenn sinna trúnaðarstörfum fyrir félagið 

enda áhugi og tími aflögu til að sinna félagsmálum mismunandi eftir aðstæðum hvers og eins. 

Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB óskaði að láta af embætti ritstjóra CQ TF 24. september. 

Stjórn félagsins varð að sjálfsögðu við ósk hans þótt mikil eftirsjá verði af störfum hans.  

 

Þess má geta, að embætti ritstjóra CQ TF er eitt veigameiri embætta í félaginu enda á það sér 

stoð í lögum félagsins með tilheyrandi ákvæðum (27. gr.). Stjórn ÍRA þakkar Sigurbirni Þór 

Bjarnasyni, TF3SB fyrir framúrskarandi gott framlag til útgáfumála félagsins. 

 

F.h. stjórnar ÍRA 

Jónas Bjarnason, TF3JB 
formaður 

 

 

 

Ritnefnd ÍRA 2021 til október 2022.  
 

Myndin var tekin á fundi nefndarinnar 11. janúar 2022 í Skeljanesi. Frá vinstri: Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF3VS, sem annast 
umbrot, Óskar Sverrisson TF3DC, varaformaður ÍRA, Jónas Bjarnason TF3JB formaður ÍRA og Sigurbjörn Þór Bjarnason 
TF3SB, ritstjóri CQ TF. Ljósmynd: TF3JON. 
 

Við hliðina: Forsíða 1. tölublaðs CQ TF 2018 kom út 29. apríl undir stjórn TF3SB. Blaðið kom þá út á ný eftir 5 ára hlé.  
 

Þess má geta að Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF3VS hefur annast uppsetningu blaðsins frá og með 1. tbl. 2018. 1. Tölublað árs 
2023 er því 20. tölublað CQ TF sem Villi setur upp síðan hann kom til liðs við okkur á ný í apríl 2018, en hann annaðist umbrot 
5 tölublaða frá apríl 2012 til apríl 2013. 
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10.2.2 Nýr ritstjóri CQ TF, ný ritnefnd. 

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.  

 

Fyrsti fundur nýrrar ritnefndar var haldinn 28. desember. Eftir að nýr ritstjóri hafði verið 

boðinn velkominn var tekið til við umræður um næsta tölublað, 1. tbl. 2023. Meðal nýjunga, 

var m.a. rætt um að taka upp stutta umfjöllun um IARU (Alþjóðasamtök landsfélaga 

radíóamatöra) í hverju tölublaði. Umfjöllun miðist við mest eina blaðsíðu. Hugmyndin er, að 

kynna samtök landsfélaga radíóamatöra í svæðum 1, 2 og 3 annars vegar og alþjóðasamtökin 

IARU, hins vegar. 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. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myndir af forsíðum  

umræddra félagsblaða; 
 4. tbl. í desember 2012  

og 1. tbl.í  janúar 2013. 

Ritnefndarfundur CQ TF 28. desember. Sæmundur E. Þorsteinsson TF3UA ritstjóri CQ TF, Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF3VS 
og Jónas Bjarnason TF3JB. Ljósmynd: María Jóhannesdóttir. 
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10.3 Heimasíða ÍRA, www.ira.is 

ÍRA heldur úti heimasíðunni www.ira.is á netinu. Heimasíða sérhvers landsfélags radíó-

amatöra er mikilvæg og má lýsa sem „líflínu“ tengsla við félagsmenn, jafnframt því að vera 

almenn upplýsingaveita til kynningar á áhugamálinu.  

 

Síðan kom fyrir sjónir félagsmanna í núverandi mynd (WordPress vefumsjónarkerfi) þegar 

hún var uppfærð 9. mars 2017 og skipt var út eldra kerfi (Confluence). Yfirfærslan í nýtt 

vefumsjónarkerfi var stórvirki og annaðist Ölvir Styrr Sveinsson, TF3WZ, vefstjóri ÍRA það 

vandasama verkefni.  

 

Á starfsárinu kappkostaði stjórn félagsins virkan fréttaflutning á heimasíðunni og að nýjar 

upplýsingar sem varða starfsemi félagsins kæmu til birtingar eins ferskar og frekast var unnt.  

Fjöldi innsetninga á heimasíðu ÍRA á starfsárinu 2022/23 var alls 269. 

 

 
Stöplaritið nær yfir starfsárið 2022/23, frá 20. febrúar 2022 til 19. febrúar 2023. Á myndinni má sjá fjölda innsetninga á heimasíðu 
ÍRA eftir mánuðum. Innsetningar voru flestar í maí, ágúst og október 2022 eða á bilinu 27-29 hvern mánuð. Miðað við heila 
mánuði voru fæstar innsetningar í janúarmánuði (2023).  

 

Fjöldi innsetninga á heimasíðu ÍRA hefur aukist ár frá ári síðastliðin fimm ár (2018-2022) og 

helst í hendur við fjölda innsetninga á Facebook síðu félagsins. 

 

Þessi aukna virkni í innsetningu á netið kemur einnig fram í auknu umfangi í ársskýrslu 

félagsins. Á fimm ára tímabilinu 2018/19 jókst fjöldi blaðsíðna í skýrslunni úr 135 starfsárið 

2018/19 í 239 blaðsíður fyrir starfsárið 2022/23 (sjá umfjöllun ársskýrslu aftar). 

 

10.3.1 Breytingar á heimasíðu ÍRA. 

Vert er að vekja athygli á vel heppnuðum breytingum/uppfærslum sem gerðar voru á 

opnunarsíðu heimasíðunnar á starfsárinu, 24. maí, 22. ágúst og 15. október. 

 

Þann 24. maí var sá hluti heimasíðunnar sem er á ensku uppfærður. Fjölbreyttar upplýsingar 

eru þar í boði, m.a. um ÍRA, um félagsaðstöðuna í Skeljanesi, upplýsingar um þá félagsmenn 

sem eru í stjórn hverju sinni, auk upplýsinga til erlendra leyfishafa sem hyggjast fara í loftið 

frá landinu. Þessi hluti heimasíðunnar er mikið notaður af erlendum leyfishöfum sem koma til 

dvalar á landinu um styttri eða lengri tíma.  

 

Þann 21. ágúst var gerð innsetning hægra megin á opnunarsíðu heimasíðunnar. Þar var sett inn 

ný millifyrirsögn: „Fundargerðir stjórnar“. Um er að ræða fundargerðir frá  árunum 2018/19, 

2019/20, 2020/21, 2021/22 og 2022/23. Nýjustu fundargerðirnar eru efst. Þann 24. október var  
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sett inn nýjung sem kemur í ljós þegar smellt er 

á „Starfsárið 2022/23“ undir „Fundargerðir 

stjórnar“ en þá koma í ljós gulir ferningar – 

merktir sem „Fundur 1“, „Fundur 2“ o.s.frv.  

Þessi breyting er til mikilla þæginda, þ.e. að geta 

smellt á einhvern gulu ferninganna og þá birtist 

viðkomandi fundargerð á skjánum (sbr. mynd á 

næstu síðu). 

 

Þann 15. október var gerð innsetning til viðbótar, 

hægra megin á opnunarsíðu heimasíðunnar, en 

þá var sett inn slóð á vetrardagskrá félagsins 

fyrir tímabilið október-desember 2022, sbr. 

mynd á næstu síðu. 

 

Þegar smellt er á vefslóð á heimasíðu ÍRA birtist 

annars vegar fréttadálkur og hins vegar dálkur til 

hægri með þeim upplýsingum sem sjá má í 

klippunni hér til hliðar. 

 

Um er að ræða svokallaðar „flýtileiðir“ sem er 

mjög til þæginda þegar kalla á fram efni á 

heimasíðunni þegar vitað er að hverju er leitað. 

 

Þegar þetta er skrifað eru fimm millifyrirsagnir 

á þessum stað á heimasíðunni: 

 

▪ Vetrardagskrá ÍRA okt.-des. 2022. 

▪ SDR viðtæki yfir netið. 

▪ Ársskýrslur ÍRA. 

▪ Félagsblað ÍRA, CQ TF. 

▪ Fundargerðir stjórnar (2018-2023). 

 

Mikil ánægja hefur verið með þessar breytingar og eru flýtileiðirnar mikið notaðar. 

 

Á starfsárinu var jafnt og þétt unnið að uppfærslu heimsíðu félagsins. Þar með talið er vinna 

við að bæta, „þétta“ og uppfæra upplýsingar, enda verkefni sem þarf að sinna jafnt og þétt. 
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10.4 Facebook síðan Íslenskir radíóamatörar. 

Á starfsárinu 2022/23 voru tvær almennar Facebook síður virkar á netinu fyrir íslenska 

radíóamatöra, þ.e. Íslenskir radíóamatörar og Radíóamatörar á Íslandi. Sú fyrrnefnda er undir 

stjórn félagsins og sú síðarnefnda undir stjórn þeirra Ara Þórólfs Jóhannessonar, TF1A og 

Sigurðar Smára Hreinssonar, TF8SM. 

 

Síðurnar eru báðar mikið notaðar og hefur stærstur hluti félagsmanna ÍRA aðgang að báðum. 

Það er skoðun stjórnar ÍRA (líkt og fyrri starfsár) að það sé nægjanlegt rými fyrir báðar. 

Samkomulag og  samvinna er með ágætum á milli aðila, og eru tilkynningar t.d. ávallt settar á 

báðar síður (á sama tíma með sama texta). Heildarfjöldi skráðra notenda [í árslok 2022] var 

annars vegar 341 (ÍRA) og 351 (TF1A/TF8SM). 

 

Vinnulag er þannig, að tilkynningar frá félaginu sem eru innfærðar á heimasíðu eru samtímis 

innfærðar á FB síðurnar. Kostur þess er m.a. að sumir félagsmenn opna FB síðurnar oftar 

heldur en heimsíðuna. Þetta fyrirkomulag tryggir að skilaboð til félagsmanna berist til þeirra 

fyrr en síðar. 

 

Annar kostur við FB síðurnar er, að þar gefst kostur að svara spurningum sem kunna að koma 

upp um efni af einu eða öðru tagi sem er örðugra hvað varðar heimasíðuna, þótt þar gefist 

vissulega möguleiki á innsetningu umsagna (e. comments). 

 

10.5 Facebook síða TF3OM: Flóamarkaður radíóamatöra. 

Facebook síða, sem Ágúst H. Bjarnason, TF3OM setti upp á starfsárinu 

2018/19 og heldur utan um „flóamarkað radíóamatöra“ hefur gengið með 

ágætum í fjögur ár. Skráningum hefur jafnt og þétt fjölgað frá stofnun og 

voru 172 notendur skráðir í árslok 2022 samanborið við 156 notendur í 

fyrra (2021). ÍRA hefur veitt verkefninu brautargengi, m.a. með því að 

kynna síðuna í miðlum félagsins, auk þess sem félagið hefur stjórnunar-

réttindi á síðunni.  

Ágúst H. Bjarnason TF3OM. 

 

Til upprifjunar, skrifaði Ágúst eftirfarandi formála þegar síðan var opnuð þann 12. janúar 

2019:  „Þetta er flóamarkaður radíóamatöra þar sem hægt er að birta auglýsingar er varða 

áhugamálið. Vinsamlegast eyðið auglýsingum eða merkið með “Selt” eftir að viðskipti hafa 

farið fram. Þessi vefur er ekki ætlaður fyrir hljómflutningstæki, sjónvörp og þess háttar. Hann 

er ekki ætlaður fyrir almennt spjall, til þess eru aðrir vefir. 73 de Ágúst, TF3OM“.  

Skjámynd af Facebook síðu ÍRA, https://www.facebook.com/groups/TF3IRA. 
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Skjámynd af Facebook síðunni Flóamarkaður radíóamatöra, https://www.facebook.com/groups/radiofloamarkadur 

 

10.6 Póstlisti, irapostur@groups.io 

Starfsemi Yahoo póstlista félagsins var flutt og opnuð á nýrri vefslóð í byrjun starfsársins 

2018/19, irapostur@groups.io  þann 9. apríl 2018. Félagsmenn sem voru skráðir á eldri listann 

fengu boð um að skrá sig á groups.io  Í árslok 2022 voru alls 85 félagar með skráningu. Til 

samanburðar voru 84 félagar með skráningu á sama tíma árið áður (árslok 2021).  

 

Notkun póstlistans hefur dalað, sérstaklega allra síðustu ár, enda hafa síður á Facebook um 

áhugamálið tekið yfir sem samskiptavettvangur. Umferð um listann var því lítil á starfsárinu 

2022/23. Forveri núverandi póstlista (svokallaður Yahoo listi) var upphaflega stofnaður af 

Brynjólfi Jónssyni, TF5B þann 25. október 2001. 

 

10.7 Ársskýrslur ÍRA. 

Útgáfa hefðbundinna ársskýrsla ÍRA 

hófst í formannstíð Jónasar Bjarnasonar, 

TF3JB eftir að hann var fyrst kjörinn í 

embætti á aðalfundi í maí 2009.  

 

Í framhaldi komu út 4 ársskýrslur í 

formannstíð hans, 2009/10, 2010/11, 

2011/12 og 2012/13. Útgáfa féll niður 

hjá viðtakandi formönnum uns hann var 

á ný kjörinn í embættið á aðalfundi í 

mars 2018. Frá þeim tíma komu út 5 árs-

skýrslur fyrir starfsárin 2018/19, 

2019/20, 2020/21, 2021/22 og 2022/23. 

Ákvæði um ársskýrslu er bundið í lögum 

ÍRA, 19. gr. 5. lið. Fyrirkomulag er 

þannig, að ársskýrslan kemur út og er 

afhent á prentuðu formi til félagsmanna 

sem sækja aðalfund ÍRA hverju sinni. 

Eftir fundinn er hún til birtingar á 

heimasíðu á PDF formi. 
 

Ársskýrsla ÍRA 2022/23  
kom út á prentuðu formi og var til afhendingar 

á aðalfundi þann 19. febrúar 2023. 

https://www.facebook.com/groups/radiofloamarkadur
mailto:irapostur@groups.io
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10.8 Ársskýrsla ÍRA 2022/23. 

Jónas Bjarnason, TF3JB formaður kynnti skýrsluna á aðalfundi ÍRA þann 19. febrúar 2023. 

Að venju var hún lögð fram með öðrum fundargögnum við upphaf fundar, en kynnt og til 

umræðu undir 5. lið 19. greinar félagslaga.  

 

Skýrslan 2022/23 skiptist í 15 kafla og tvo viðauka (A og B), auk formála og efnisyfirlits. Hún 

er alls 239 blaðsíður að stærð. Kaflaskipting er eftirfarandi: 

 

  1. kafli: Stjórn, embættismenn og fundir. 

  2. kafli: Félagsaðstaðan í Skeljanesi. 

  3. kafli: Vetrardagskrá og viðburðir í Skeljanesi.  
  4. kafli: Vetrardagskrá; aðrir viðburðir. 

  5. kafli: Námskeið og próf til amatörleyfis. 

  6. kafli: TF útileikar ÍRA 2022. 

  7. kafli: Páskaleikar ÍRA 2022.  
  8. kafli: VHF/UHF leikar ÍRA 2022. 

  9. kafli: Vitahelgin, kallmerki ÍRA og keppnir. 

10. kafli: Útgáfumál. 

11. kafli: Samskipti við stjórnvöld. 

12. kafli Endurvarpar, stafvarpar og radíóvitar. 

13. kafli: Viðtæki yfir netið. 

14. kafli: Erlendir gestir í Skeljanesi. 

15. kafli: Gjafir til ÍRA. 

 

10.8.1 Ársskýrslur ÍRA, upprifjun og yfirlit. 

Mikil vinna liggur að baki samningu hverrar ársskýrslu sem veitir gott yfirlit um starfsemi 

félagsins á viðkomandi starfsári. Hún er verðmæt heimild um virknina og er jafnframt 

uppflettirit fyrir félagsmenn og þá sem vilja kynna sér starfsemi félagsins.  

 

Eins og lýst er að framan, hófst 

útgáfa hefðbundinna ársskýrsla í 

formannstíð Jónasar Bjarnasonar, 

TF3JB eftir að hann var fyrst kjörinn 

formaður á aðalfundi 2009.  

 

Um er að ræða alls níu árskýrslur, 

annars vegar samfleytt í fjögur ár og 

hins vegar samfleytt í fimm ár, 

samanber töfluna til hliðar.  

 

Ársskýrslurnar eru vistaðar á 

heimasíðu ÍRA. Ritstjóri og höfundur 

er Jónas Bjarnason TF3JB (TF2JB 

1995-2012) formaður ÍRA, ásamt 

stjórnarmönnum félagsins á hverju 

starfsári. 

 

Jón Svavarsson, TF3JON hefur tekið 

margar af ljósmyndum sem birtast í 

skýrslunum, þ.á.m. allar forsíðumyndir af stjórn 2018/19-2022/23. 

 

Kostnaður við prentun á framangreindum ársskýrslum var öll árin án aðkomu félagssjóðs ÍRA, 

nema þessi skýrsla, 2022/23, en kostnaður við prentun hennar var greiddur úr félagssjóði. 
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Ársskýrslur ÍRA 2009-2013 og 2018-2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.9 Kynningar- og ávarpsrit. 

Ný kynningar- og ávarpsrit ÍRA voru sett á heimasíðu félagsins 2. og 22. janúar. Þau voru síðan 

lögð fram á aðalfundi þann 20. febrúar 2022.  

 

Um er að ræða fjórblöðunga sem eru vistaðir á heimasíðu en eru jafnframt prentaðir í lit, m.a. til 

dreifingar í félagsaðstöðunni í Skeljanesi. Síðasta eintakið af ávarpsbréfinu var afhent á 

opnunarkvöldi 2. júní (2022) og skömmu síðar var sótt nýtt upplag í prentun.  

 

Ritunum er komið fyrir í gegnsæjum plastbökkum í fundarsal, til vinstri á veggnum við inngang 

í eldhúsið. 

 

Kynningarrit um amatör radíó og ÍRA, slóð: http://www.ira.is/wp-content/uploads/2021/12/Kynning-2022.pdf 

Ávarpsrit til nýrra félagsmanna ÍRA, slóð: http://www.ira.is/wp-content/uploads/2022/01/Avarp_2022.pdf 

 

 

 

  Ársskýrsla ÍRA 2009/10              Ársskýrsla ÍRA 2010/11              Ársskýrsla ÍRA 2011/12               Ársskýrsla ÍRA 2012/13 

 Ársskýrsla ÍRA 2018/19               Ársskýrsla ÍRA 2019/20              Ársskýrsla ÍRA 2020/21              Ársskýrsla ÍRA 2021/22 

Ársskýrsla ÍRA 2022/23 

http://www.ira.is/wp-content/uploads/2021/12/Kynning-2022.pdf
http://www.ira.is/wp-content/uploads/2022/01/Avarp_2022.pdf


151 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nýtt upplag af kynningar- og 
ávarpsritum ÍRA 2022  

var sótt í prentsmiðju 13. júní til 
dreifingar í Skeljanesi. 

 

10.10 Aðgangur félagsmanna að tímaritum norrænu systurfélaganna. 

Landsfélög radíóamatöra á Norðurlöndunum, Experimenterende Danske Radioamatører (EDR), 

Íslenskir radíóamatörar (ÍRA), Norsk Radio Relæ Liga (NRRL), Föreningen Sveriges Sändare 

amatörer (SSA) og Suomen Radioamatööriliitto (SRAL), gerðu með sér samkomulag  2017 um 

að opna félagsmönnum aðgang að PDF útgáfum félagsblaða systurfélaganna.  

 

Af tæknilegum ástæðum dróst að opna fyrir aðgang fyrir félagsmenn ÍRA að þessu efni til 

starfsársins 2018/19 þegar Ölvir Styrr Sveinsson, TF3WZ vefstjóri ÍRA, leysti málið. Tækni-

legir hnökrar komu þó upp á ný (okkar megin) seint á árinu 2021.  

 

Þess er vænst að aðgangur skuldlausra félagsmanna ÍRA að blöðum hinna Norðurlanda-

félaganna á heimasíðu félagsins verði kominn í lag þegar þessi skýrsla verður lögð fram á 

aðalfundi 2023. 

 
Tímarit norrænu systurfélaganna sem eru opin félagsmönnum ÍRA til lestrar á heimasíðu. 

TÍMARIT ÚTGEFANDI TÖLUBLÖÐ Á ÁRI 

OZ EDR, Exsperimenterende Danske Radioamatører 6 

Amatørradio NRRL, Norsk Radio Relæ Liga 6 

QTC SSA, Föreningen Sveriges Sändareamatörer 12 

Raioamatööri SRAL, Suomen Radioamatooriliitto 12 

 

Vert er að benda á, að útgáfa CQ TF féll niður í 5 ár, þ.e. frá 2013-2018 uns blaðið hóf að 

koma út á ný í apríl 2018. ÍRA hefur frá þeim tíma (2018) geta boðið félagsmönnum hinna 

norrænu félagana að lesa okkar félagsblað á sama hátt og okkur býðst að lesa þeirra blöð.  

 

 

 
 
 
 

Sýnishorn af 
forsíðum 

félagsblaða 
landsfélaganna í 

Danmörku, 
Noregi, Svíþjóð 

og Finnlandi. 
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10.11 Vísbending um virkni TF kallmerkja. 

Tilraunaverkefnið „Vísbending um virkni“ sem hófst 17. nóvember 2020; hélt áfram árið 2021 

og var fest í sessi á árinu 2022. Markmiðið er að fá fram vísbendingu um virkni TF kallmerkja 

einkum á HF, en einnig um gervihnöttinn QO-100 / Oscar 100. Miðað við níu samantektir á 

árinu 2022 var fjöldi skráðra TF kallmerkja á bilinu 16-24 hverju sinni. 

 

Fyrirkomulag er þannig, að kallaðar eru fram skráningar á TF kallmerkjum á þyrpingu (e. 

cluster) á heimasíðunni „Dx-Summit“ og þær birtar í stafrófsröð kallmerkja með upplýsingum 

um TF kallmerki [skráð] tegund útgeislunar og bönd. Hver samantekt nær yfir viku þannig að 

ef tiltekin stöð er skráð á þyrpingu oftar en einu sinni á tímabilinu er viðkomandi kallmerki 

aðeins birt einu sinni í samantektinni. Alls fengu 42 TF kallmerki skráningu á árinu 2022. Þar 

af voru fjögur með skráningu í öll átta skiptin: TF2MSN, TF3VE, TF5B og TF8KY. 

 

Kallmerki fær skráningu á þyrpingu þegar leyfishafi [eða hlustari] hefur haft samband við [eða 

heyrt í] TF kallmerki. Upplýsingarnar eru fengnar á http://www.dxsummit.fi/#/ Sambærilegar síður 

eru í boði á netinu til samanburðar. 

 
Vísbending um virkni: Dags. og mánuður, fjöldi skráðra TF kallmerkja, bönd og tegund útgeislunar. 

DAGS., MÁN. FJ. BÖND TEGUND ÚTGEILSLUNAR 

9. janúar 19 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40, 60, 80, 160m. + QO-100 FT4, FT8, SSB, RTTY 

4. febrúar 16  15, 17, 20, 30, 40, 60, 80, 160m. + QO-100 FT4, FT8, SSB, RTTY 

5. apríl 20  10, 12, 15, 17, 20, 30, 40, 80, 160m. FT4, FT8, SSB, RTTY, CW 

28. apríl 24  10, 12, 15, 17, 20, 30, 40, 60, 80m. FT4, FT8, SSB, RTTY, CW 

2. júní 17 6, 10, 12, 15, 17, 20, 80, 160m. FT4, FT8, SSB, CW 

6. ágúst 17 6, 10, 15, 17, 20, 80m. FT4, FT8, SSB, CW 

8. september 18 12, 15, 17, 20, 30, 40, 80, 160m., 70cm + QO-100 FT4, FT8, SSB, RTTY, CW, FM 

14. nóvember 22  6, 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40, 60, 80m. FT4, FT8, SSB, RTTY, CW, AM, FM. 

12. desember 17 10, 12, 15, 17, 20, 40, 60, 80, 160m. + QO-100 FT4, FT8, F1D, SSB, CW og F1D 

 

Myndir af fjarskiptaaðstöðu þeirra þriggja sem fengu skráningu á þyrpingu öll skiptin sem 

mælingar voru gerðar á árinu 2022; TF2MSN, TF8KY og TF5B. 

Óðinn Þór Hallgrímsson TF2MSN í glæsilegri fjarskiptaaðstöðunni heima á Akranesi. Ljósmynd: TF2MSN. Óðinn Þór er virkur 
á FT4, FT8, SSB og RTTY. 

http://www.dxsummit.fi/#/
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10.12 DXCC skráning TF kallmerkja. 

DXCC er þekktasta og eftirsóttasta viðurkenning á meðal radíóamatöra sem stunda DX 

fjarskipti. Miðað er við staðfest sambönd við a.m.k. 100 DXCC einingar (lönd). Í boði eru 19 

viðurkenningar; 12 eftir tíðnisviðum, 4 eftir teg. útgeislunar og 3 samkvæmt öðrum kröfum, auk 

skráningar á heiðurslista. ÍRA hefur, frá árinu 2020, birt uppfærslur á íslenska DXCC listanum; 

árin 2020 og 2021 og fjórum sinnum á árinu 2022, þ.e. 11. maí, 13. ágúst, 11. nóvember og 20. 

desember, sbr. töflu á næstu síðu. Alls voru 17 TF kallmerki með virka skráningu í árslok 2022. 

Hrafnkell Sigurðsson TF8KY í glæsilegri fjarskiptaaðstöðunni heima í Vogum. Ljósmynd: TF1AM. Hrafnkell er virkur á FT4, FT8, 
SSB, CW og RTTY 

Glæsileg fjarskiptaaðstaða Brynjólfs Jónssonar TF5B heima á Akureyri. Ljósmynd: TF5B. Brynjólfur er virkur á FT8.  

Þess má geta að Brynjólfur hafði alls 30.103 QSO á árinu 2020. Samböndin voru öll höfð á FT8 samskiptareglum undir MFSK 
mótun. Fjöldi DXCC eininga varð alls 156 og fjöldi staðfestra DXCC eininga alls 151. Forskeyti voru alls 1.956 og CQ svæði 39.  

Árið eftir (2021) hafði hann 25.237 QSO og á árinu 2022 alls 22.558 QSO. Þau voru ennfremur öll höfð á FT8 samskiptareglun 
undir MFSK mótun. 
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11. Samskipti við stjórnvöld 
 

 

FJARSKIPTASTOFA, TÍÐNI- OG AFLHEIMILDIR, SÉRHEIMILDIR. 

Í þessum kafla er farið yfir það helsta sem verið hefur til umfjöllunar á starfsárinu og varðar 

heimildir íslenskra radíóamatöra sem tengist reglugerð15 og sérheimildir samkvæmt sérstökum 

tíðni- og aflheimildum.  

 

Fyrst er stutt yfirlit yfir viðræður við Fjarskiptastofu (FST). Síðan er fjallað um sérheimildir 

eftir tíðnisviðum; á 4, 6, 60 og 160 metrum. Að lokum er umfjöllun um nýjar [mögulegar] 

tíðniheimildir. Við umfjöllun um hvert tíðnisvið, er birt yfirlit (sögulegs eðlis) til að skýra 

bakgrunn núgildandi heimilda. 

 

11.1 Viðræður/samskipti við stjórnvöld. 

Viðræður fóru fram við Fjarskiptastofu á starfsárinu um tíðni- og aflheimildir leyfishafa, m.a. 

utan hefðbundinna heimilda. Þær fóru fram í febrúar, mars, maí, júní, júlí, september, október, 

nóvember og desember 2022. 

 

Auk framangreindra viðræðna voru regluleg samskipti með aðilum allt starfsárið, m.a. í 

tengslum við undirbúning og framkvæmd prófs Fjarskiptastofu til amatörleyfis sem haldið var 

samtímis á þremur stöðum á landinu 21. maí 2022; í Háskólanum í Reykjavík, á Sauðárkróki 

og á Raufarhöfn. 

 

11.2. Sérheimild á 4 metrum (70.200-70.250 MHz). 

Á starfsárinu 2022/23 fóru fram viðræður við Fjarskiptastofu um 70 MHz tíðnisviðið. Til 

umfjöllunar var m.a. beiðni ÍRA um framlengingu sérheimildar um notkun á 70.000-70.250 

MHz tíðnisviðsviðinu – sem veitt hafði verið til 2 ára (af þáverandi Póst- og fjarskiptastofnun) 

þann  7.12.2020 – og tók enda 31.12.2022. 

 

ÍRA barst jákvætt svar frá Fjarskiptastofu þann 18. nóvember 2022 við ósk félagsins um 

framlengingu heimildar til notkunar 70.000-70.250 MHz sviðsins. Tilraunaheimildin var 

endurnýjuð til 2 ára, og gildir til 31.12.2024.  

 

Ánægja hefur ríkt með sérheimild til handa íslenskum leyfishöfum um afnot af 70 MHz 

tíðnisviðinu (4 metrum) frá því heimild var fyrst veitt, 19. febrúar 2010. Tilraunir hafa skilað 

áhugaverðum niðurstöðum, m.a. samböndum yfir lengri vegalengdir innan- og utanlands. 

Ástæða er til að taka fram, að ekki hafa borist kvartanir vegna starfsemi radíóamatöra í 70 

MHz tíðnisviðinu í þann rúma áratug heimildin hefur verið í gildi. 

 

Þess má geta, að samráð ÍRA 

og PFS á starfsárinu 2018/19 

leiddi til rýmkunar 

tíðniheimildar á 4 metrum úr 

70.000-70.200 MHz í 

70.000-70.250 MHz þann 9. 

október 2018. Þessi viðauki í 

tíðni hefur reynst einkar 

mikilvægur fyrir þá sem 

stunda tilraunir á 70 MHz. 

  

 
15 Hér er átt við reglugerð um starfsemi radíóáhugamanna nr. 348/2004 og reglugerð með síðari 

breytingum nr. 1306/2017. 

Nýrri HF stöðvar fyrir radíóamatöra eru gjarnan búnar 50 og 70 MHz tíðnisviðunum. 
Þ.á.m. er ICOM IC-7700 sendi-/móttökustöðin sem hefur 100W sendi á 4 metrum. 
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Rýmkun heimildarinnar (umfram 70.200 MHz) eykur sérstaklega notagildi hjá leyfishöfum sem 

stunda fjarskipti yfir langar vegalengdir, þ.e. fjarskipti við radíóamatöra í öðrum löndum (DX). 

 

Skilyrði PFS sem lögð eru til grundvallar leyfisveitingu á 70 MHz: 

 
▪ Hámarksbandbreidd er 16 kHz. Engin skilyrði hvað varðar mótun. 

▪ Hámarks útgeislað afl er 100W. 

▪ Heimildin er með þeim fyrirvara að komi til truflana á annarri fjarskiptastarfsemi verður að 

hætta sendingum strax.  

▪ Kallmerki skal notast í upphafi og við lok fjarskiptasambands og með viðeigandi reglulegu 

millibili á meðan fjarskiptasamband varir. 

 

Leyfishafar þurfa að sækja um heimild til Fjarskiptastofu áður en sendingar eru hafnar í 

tíðnisviðinu. Hafi menn haft heimild til notkunar þar áður þarf engu að síður að sækja um og 

uppfæra heimild fyrir nýtt tímabil. Það nægir að sækja einu sinni um fyrir allt tímabilið (þ.e. 

ekki þarf að endurnýja árlega). 

 

11.3 Sérheimild á 6 metrum (50.000-52.000 MHz). 

Á starfsárinu 2022/23 fóru fram viðræður við Fjarskiptastofu um 50 MHz tíðnisviðið sem 

byggðu á viðræðum fyrra árs (2021) og leiddu til þeirrar niðurstöðu að leyfishöfum var 

heimilað tímabundið, aukið sendiafl í tíðnisviðinu 50,0-50,5 MHz, G-leyfishöfum allt að 

1000W og N-leyfishöfum allt að 100W á tímabilinu 1.6.2021 til 31.8.2021.    

 

ÍRA barst jákvætt svar frá Fjarskiptastofu þann 13. maí 2022 við ósk félagsins um 

framlengingu heimildar til notkunar á fullu afli í tíðnisviðinu 50,0-50,5 MHz, G-

leyfishöfum allt að 1000W og N-leyfishöfum allt að 100W sumarið 2022. 

 

Afar ánægjulegt er, að stofnunin féllst á ósk ÍRA um lengingu gildistíma heimildarinnar, 

þ.e. frá 1.6.2022-1.9.2022. Gildistíminn var mánuði lengri 2022 eða út septembermánuð.  

 

Eftirfarandi skilyrði voru lögð til grundvallar: 

 
▪ Hámarks bandbreidd sendinga er 18 kHz. 

▪ Engin skilyrði hvað varðar mótun. 

▪ Heimild er með þeim fyrirvara að komi til truflana á annarri fjarskiptastarfsemi verður að hætta 

sendingum strax. 

▪ Æskilegt er að sendingar fari fram utan byggðar. 

▪ Ákvörðun um framlengingu verður tekin síðar. 

 

Leyfishafar þurfa að sækja sérstaklega um heimild hjá FST á sama hátt og verið hefur t.d. um 

70 MHz tíðnisviðið; hrh(hjá)fjarskiptastofa.is Tilgreina skal að sótt sé um aukið afl á 50 MHz. 

 

Á myndinni má m.a. sjá ICOM IC-7410 HF/50 MHz sendi-/móttökustöð, stillta á tíðnina 50.456 MHz. Radíóvitinn TF1VHF sendir 
merki á þeirri tíðni allan sólarhringinn frá Mýrum í Borgarfjarðarsýslu. Lesa má grein um vitana á 50 MHz og 70 MHz í 2. tbl. CQ 
TF 2021, bls. 39. Vefslóð: http://www.ira.is/wp-content/uploads/2021/04/cqtf_35arg_2021_02tbl.pdf  

http://www.ira.is/wp-content/uploads/2021/04/cqtf_35arg_2021_02tbl.pd
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Til fróðleiks er undanfari þessarar jákvæðu niðurstöðu var sá, að umræður voru teknar upp við 

PFS eftir umfjöllun á 7. stjórnarfundi starfsársins 2020/21 (2. febrúar). Á fundinum flutti 

formaður stjórn skýrslu um stöðu 50 MHz tíðnisviðsins með tillögu þess efnis, rétt væri að 

taka upp á ný viðræður við PFS. Stjórnin samþykkti að fela formanni að taka upp samráð við 

Póst- og símamálastofnun á ný um verkefnið þar sem frá var horfið. Samráð var í framhaldi 

tekið upp við stofnunina. 

 

Á 3. stjórnarfundi 2020/21 (28. júlí) flutti formaður stjórn félagsins skýrslu um viðræðurnar 

við PFS og var farið yfir stöðuna. Fram kom m.a., að jafnvel komi til greina að fá samsvarandi 

tímabundna uppfærslu reglugerðarinnar líkt og DARC (sjá neðar), en stjórnarmenn voru 

sammála um að bíða heldur og fá þess í stað endanlega heimild, þar sem „vertíðin“ á 6 metrum 

væri hvort eð er nánast yfirstaðin þetta árið.  

 

Hlé var því gert á viðræðum við PFS síðsumars 2020 vegna faraldursins annars vegar, og hins 

vegar, vegna nauðsynlegrar gagnaöflunar. Viðræðurnar frestuðust hinsvegar fram á vorið 2021 

(líkt og fram kemur að ofan). Niðurstaðan varð, eins og fram kemur í bréfi stofnunarinnar til 

félagsins að heimila tímabundið fullt afl á 50 MHz sumarið 2021. Framangreind 

bráðabirgðareglugerð í Þýskalandi (sem nefnd er að ofan) rann sitt skeið 31.12.2020 og virðist 

hafa verið ein „á báti“ meðal þjóðríkja í IARU Svæði 1. 

 
Upplýsingar sem komið var á framfæri við félagsmenn í 3. tbl. CQ TF þann 7. maí 2020.  

DARC varð fyrsta landsfélagið til að fá heimild hjá stjórnvöldum fyrir sína leyfishafa á 50 MHz eftir samþykkt 
frumvarps á radíótíðniráðstefnu ITU (WRC-19) í nóvember 2019. Heimildin er bráðabirgða- heimild (e. preliminary 
provisional implementation) til notkunar á 50 MHz, var veitt 6. maí og gildir úr árið 2020. 
 

Heimildin nær til tíðnisviðsins 50.000-52.000 MHz, er á víkjandi grundvelli og leyfir allar tegundir útgeislunar með 
mest 12 kHz bandbreidd. Skilyrt er að nota loftnet sem senda út lárétt póluð merki. Aflheimild er tvískipt: 750W fyrir 
hærra leyfi og 100W fyrir lægra leyfi á tíðnisviðinu 50.000 MHz til 50.400 MHz og mest 25W á tíðnisviðinu fyrir 
báða leyfisflokka á 50.400-52.000 MHz. 
 

Þegar þetta er skrifað (14. júní) hafa ekki fleiri þjóðlönd veitt bráðabirgðaheimildir til sinna leyfishafa á bandinu. 
WRC-19 samþykktin gerir ráð fyrir að stjórnvöldum veitist ráðrúm til að innleiða nýjar heimildir [samkvæmt WRC-
19] að lágmarki til 1. janúar 2021. Stjórn ÍRA á í viðræðum við Póst- og fjarskiptastofnun um útfærslu heimilda á 
50 MHz hér á landi. 
 

 

Samkvæmt WRC-19 höfðu 

stjórnvöld ráðrúm a.m.k. til 

1.1.2021 til undirbúnings þess 

að leiða niðurstöðurnar í lög. 

Covid-19 faraldurinn hefur 

almennt þó haft áhrif til 

seinkunar hjá stjórnvöldum 

hér á landi sem annars staðar, 

enda ekki vitað um upp-

færslu(r) reglugerða í 50 MHz 

tíðnisviðinu í aðildarlöndum 

IARU Svæðis 1 (miðað við 

stöðu mála í árslok 2022). 

 

Á ný voru hafnar viðræður við Fjarskiptastofu 14. desember 2021. Meðal umfjöllunarefna var 

uppfærsla reglugerðar (með síðari breytingum) og til vara, uppfærsla viðauka reglugerðarinnar 

sem tiltekur tíðnisvið, sendiafl og bandbreidd. Þegar þetta er skrifað (í árslok 2022) er málið í 

farvegi og allt bendir til að fullnaðarafgreiðsla náist vorið 2023, þ.á.m. að taka 50 MHz 

tíðnisviðið upp í reglugerð. 

 

KENWOOD TS-590SG er gott dæmi um HF sendi-/móttökustöð radíóamatöra sem 
vinnur á 6 metrum til viðbótar við 160-10 metrana. Sendiafl er allt að 100W á öllum 
böndum og hefur jafnframt upp á CW/FSK, AM, SSB, FM og stafrænar teg. útgeislunar. 
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Í skýrslu sem þessari er nauðsynlegt að veita innsýn í þróun verkefnisins um 50 MHz sviðið, 

m.a. til að skýra hvers vegna það hefur tekið jafn langan tíma og raunin er. Hér á eftir er veitt 

stutt yfirlit yfir þróun málsins (í tímaröð) frá því ný stjórn ÍRA tók við eftir aðalfund þann 21. 

mars 2018. 

 

Ár 2018; ný stjórn hefst handa. 

Ný stjórn ÍRA var kjörin á aðalfundi 21. mars 2018. Meðal mikilvægra verkefna var vinna að 

undirbúningi uppfærslu heimildar á 50 MHz (6 metrum). Þegar leið á sumarið (2018) og 

forgangsverkefni voru frá, hófst ný stjórn undirbúning (sbr. fundargerðir frá þeim tíma)16. Að 

því loknu, var sent erindi til Póst- og fjarskiptastofnunar þann 5. október með beiðni um 

rýmkaðar aflheimildir í 50-52 MHz tíðnisviðinu. Þar var farið fram á heimild til G-leyfishafa 

um fullt afl, allt að 1kW. Í annan stað, var þess farið á leit, að aflheimild til N-leyfishafa yrði 

rýmkuð úr 50W í 100W. 

 

Meginrök til stuðnings erindinu voru m.a., að mikilvægt sé að okkar leyfishafar sem gera 

tilraunir í tíðnisviðinu geti haft aðgang að fullu afli til að standa jafnfætis amatörum í öðrum 

löndum. Hér koma m.a. til tilraunir sem fela í sér sambönd yfir langar vegalengdir (utan-lands), 

þ.á.m. EME sambönd (e. Earth-Moon-Earth) og MS (e. Meteor Scatter). 

 

Ennfremur kom fram í erindi félagsins, að eftir því sem sjónvarpssendingar eru aflagðar í 

sviðinu [í fleiri löndum] hafi aflheimildir til radíóamatöra verið auknar, samanber Nkom 

(norsk systurstofnun PFS) sem heimilar norskum leyfishöfum fullt afl (allt að 1kW) á 50 MHz 

(í forgangsflokki-1 í reglugerð Norðmanna sem tók gildi 8. ágúst 2018). Þá hafi dönsk 

stjórnvöld heimilað sínum radíóamatörum að nota fullt afl á 50 MHz árum saman. 

 

Ár 2019: óvæntar upplýsingar.  

Í byrjun starfsárs 2019/20 komu þær upplýsingar fram á samráðsfundi við stofnunina, að ekki 

væri formleg samþykkt að baki 50 MHz bandinu frá tíðniákvörðunarráðstefnu ITU (eins og 

venjan er). M.ö.o., byggði heimild til íslenskra radíóamatöra (og í öðrum löndum) um notkun 

á 50 MHz tíðnisviðinu á neðanmálsgrein í  alþjóðareglugerðinni. Það er því í raun sama 

fyrirkomulag sem sérheimild okkar á 70 MHz byggir á. 

 

Fram til þess tíma sem þessar upplýsingar urðu ljósar, hafði stjórn ÍRA gefið sér og ályktað, 

að tíðniupplýsingar fengju ekki birtingu í viðauka með reglugerð17 nema að um væri að ræða 

tíðnisvið með ITU samþykktir að baki. Í framhaldi var athugað sérstaklega með aðrar heimildir 

í viðaukanum. Staðfest var, að þær eiga allar uppruna í samþykktum ITU. Með öðrum orðum, 

einvörðungu 50 MHz tíðnisviðið var undantekningin (sem sannaði regluna). 

 

Ár 2019: WRC-19 og stuðningur PFS. 

Þegar leið á starfsárið 2019/20 og WRC-19 radíótíðniákvörðunarráðstefna Alþjóðafjarskipta-

sambandsins (ITU) var framundan – og frumvarp IARU um 50 MHz tíðnisviðið formgerðist, 

kom stjórn ÍRA tillögum IARU á framfæri við Póst- og fjarskiptastofnun. Stuðningur Póst- og 

fjarskiptastofnunar fékkst sem og stuðningur systurstofnana PFS á Norðurlöndum og reyndar 

víðast um heiminn. 

 

Ár 2019: Samþykkt WRC-19 um 50 MHz. 

Grunntillaga IARU um 6 metra bandið var síðan til umfjöllunar á WRC-19 ráðstefnunni í 

Egyptalandi í október/nóvember 2019. Góðar fréttir bárust síðan til félagsins þann 21. 

nóvember þess efnis, að radíótíðniráðstefna Alþjóða fjarskiptasambandsins (ITU), WRC-19 hafi  

 
16 Fundargerðirnar eru birtar í Ársskýrslu ÍRA 2018/19. Sjá Viðauka-A, bls. 91-122. Vefslóð: 

http://www.ira.is/wp-content/uploads/2019/02/20190216-arsskrysla-tf3jb.pdf 
17 Vefslóð á gildandi reglugeð um starfsemi radíóáhugamanna nr. 348/2004: 

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

http://www.ira.is/wp-content/uploads/2019/02/20190216-arsskrysla-tf3jb.pdf
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/samgonguraduneyti/nr/3732
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samþykkt frumvarp IARU þess efnis að 50 MHz 

sviðinu verði formlega úthlutað til 

radíóamatörþjónustunnar. Samþykktin var lagskipt 

(eins og við var búist), þ.e. 44 þjóðríki á Svæði 1 

munu veita leyfishöfum ríkjandi aðgang á 500 kHz 

(á 50-54 MHz) og 26 ríki munu veita ríkjandi 

aðgang að öllu sviðinu. 

 

Öll þjóðríki á Svæði 1 samþykktu að veita 

radíóamatörum víkjandi aðgang að tíðnisviðinu 50-

52 MHz. Aðrar þjónustur sem fyrir voru með 

úthlutun á Svæði 1 og Svæði 3 munu halda 

heimildum. Núverandi ríkjandi aðgangur 

radíóamatöra að 50-54 MHz í Svæðum 2 og 3 helst 

þannig óbreyttur.  

 

Stjórn ÍRA sendi þegar erindi sama dag (21. 

nóvember 2019) til Póst- og fjarskiptastofnunar, til 

framkvæmdastjórnar IARU og til 

framkvæmdastjórnar IARU Svæðis 1 með þökkum, 

fyrir hönd íslenskra radíóamatöra. 

 

Ár 2019: Kynning á niðurstöðum WRC-19. 

Á fjórðu og síðustu sunnudagsopnun ÍRA samkvæmt  vetrardagskrá 2019/20 (15. Desember), 

mætti Jónas Bjarnason, TF3JB, í Skeljanes og kynnti helstu niðurstöður radíótíðniráðstefnu 

Alþjóða fjarskiptasambandsins ITU, frá WRC-19 sem lauk 22. nóvember sama ár. 

 

Þar kom m.a. fram, að nánari útfærsla á samþykktum WRC-19 er gerð af stjórnvöldum í  hverju 

þjóðríki fyrir sig. Fram kom einnig, að væntingar væru til þess að ákvörðun verði tekin um 

nýskipan 6 metra bandsins hér á landi, líklega fyrir páska 2020. Félagar í þétt skipuðum 

fundarsalnum í Skeljanesi klöppuðu þegar þær upplýsingar komu fram. Frásögn var birt frá 

viðburðinum í 1. tbl. CQ TF 2019, bls.19.18 
 

Ár 2020: Áframhaldandi samráð við PFS. 

Eftir aðalfund ÍRA 15. febrúar 2020, var hafist við verkefnið á ný með viðræðum við PFS. 

Vegna Covid-19 faraldursins náðist þó aðeins einn fundur í lok febrúarmánaðar sem gerð var 

grein fyrir á næsta stjórnarfundi í félaginu.  

 

Málið var hins vegar tekið aftur upp við stofnunina í maímánuði (2020), einkum fyrir áhrif 

innsetninga á FB síður þar sem félagsmenn gerðust óþolinmóðir – í ljósi frétta á netinu þess 

efnis, að þýskir radíóamatörar væru búnir að fá uppfærslu á 50 MHz heimildum samkvæmt 

samþykkt WRC-19 – en við ekki. Í ljós kom, að þýska landsfélagið, DARC, hafði fengið 

uppfærða heimild Bundesagentur samkvæmt tímabundinni bráðabirgðaheimild (samanber 

umfjöllun ofar).  

 

Í 3. tbl. CQ TF 202019 sem kom út í maí var málið skýrt og óánægjuöldur lægði strax eftir að 

réttum upplýsingum hafði verið komið á framfæri í blaðinu og á FB síðum. Sjá áframhaldandi 

þróun mála fremst í umfjöllun um tíðnisviðið (bls. 114).  

 

 

  

 
18 CQ TF 1. tbl. 2019. Vefslóð: http://www.ira.is/wp-content/uploads/2020/01/cqtf_34arg_2020_01tbl.pdf  
19 CQ TF 3. tbl. 2020, bls. 19. Vefslóð: http://www.ira.is/wp-content/uploads/2020/06/cqtf_34arg_2020_03tbl.pdf 

 

Bráðabirgðaskýrsla ITU um niðurstöður WRC-19 
ráðstefnunnar er alls 568 bls. 

http://www.ira.is/wp-content/uploads/2020/01/cqtf_34arg_2020_01tbl.pdf
http://www.ira.is/wp-content/uploads/2020/06/cqtf_34arg_2020_03tbl.pdf
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11.4 Heimild á 60 metrum (5351,5 -5366,5 kHz). 

Á starfsárinu 2022/23 fóru fram viðræður við Fjarskiptastofu um 5,3 MHz tíðnisviðið. Til 

umfjöllunar var m.a. beiðni ÍRA um endurnýjun heimildar um aukið afl (allt að 100W) á 60 

metrum í TF útileikum ÍRA sumarið 2022.   

 

ÍRA barst jákvætt svar frá Fjarskiptastofu þann 18. júlí 2022 við ósk félagsins um 

framlengingu heimildar til notkunar á allt að 100W á 60 metrum frá 30. júlí til 1. ágúst. 

Ekki var gerð krafa frá hendi stofnunarinnar að félagsmenn mundu sækja sérstaklega 

um heimildina. Stofnunin hefur afgreitt umsóknir félagsins á sama hátt árin 2019, 2020 

og 2021. 

 

Núverandi heimild íslenskra leyfishafa á 60 metra bandinu er í tíðnisviðinu 5351.5–5366.5 

kHz; sem er 15 kHz bandbreidd. Hámarksafl er 15W (EIRP). Heimild Fjarskiptastofu byggir 

á samþykkt radíótíðniráðstefnu Alþjóða fjarskiptasambandsins (ITU) WRC-15, sem tók gildi 

1. janúar 2017. 

 

ÍRA vann áfram á starfsárinu 2022/34 að undirbúningi frumvarps til FST þar sem farið er fram 

á rýmkun tíðni- og aflheimildarinnar, m.a. í ljósi neðanmálsgreinar með samþykkt WRC-15, 

þar sem er fjallað um að aukin fjarlægð frá landamærum næsta þjóðríkis hafi áhrif, m.a. á 

aflheimildir. Með tilliti til útbreiðslu radíóbylgna í tíðnisviðinu og í ljósi þess að Ísland er eyja, 

tiltölulega langt frá öðrum þjóðríkjum – er það skoðun ÍRA að stjórnvöld hér á landi geti, á 

þeim grundvelli, komið til móts við ósk félagsins um aukið afl. Í annan stað er, við undirbúning 

frumvarpsins, skoðaður grundvöllur þess að fá 15 kHz tíðnisviðið útvíkkað. 

 

Vinna til undirbúnings, þ.m.t. gagnaöflun, hefur af ýmsum ástæðum, reynst tímafrek. Á hinn 

bóginn má segja, að tíminn vinni með okkur, þar sem þjóðlönd (sem svipað er ástatt um 

landfræðilega) hafa náð að koma til móts við sína leyfishafa um rýmkun heimilda eftir 

viðræður við stjórnvöld. Þróunin þessara mála er því áhugaverð og í raun jákvæð. 

 
Tíðniskipan IARU fyrir 60 metra bandið (síðast uppfært 16.10.2020). 

5351.5 5354 5357 5360 5363 5366–5366.5 

CW and narrow digital modes All modes, USB voice Weak signal, narrow band 

200 Hz 2700 Hz 20 Hz 

 
Ár 2021; 10. desember. 

Í ljósi þess sem segir að ofan, fóru fram viðræður við Fjarskiptastofu 10. desember 2021 á 

grundvelli formlegs erindis félagsins til stofnunarinnar dagsett 9. desember þar sem settar eru 

fram óskir um aukið tíðnisvið og afl. Þegar þetta er skrifað (í árslok 2022) hafa viðræður legið 

niðri á árinu 2022, en rætt hefur verið um við stofnunina að framhaldsviðræður hefjist á nýu 

vorið 2023.  

 
60 metrar; yfirlit til upprifjunar. 

Íslenskir leyfishafar fengu fyrst tilraunaheimild á 60 metrum þann 1. janúar 2008. Heimildin 

var síðan framlengd fyrir almanaksárin 2009 og 2010. Fyrstu þrjú árin var skilyrt að nota 8 

fastar tíðnir, eingöngu á morsi og tali.  

 

Heimildin var síðan endurnýjuð fyrir almanaksárin 2011 og 2012. Að beiðni ÍRA, samþykkti 

PFS að heimila 150 kHz í tíðnisviðinu 5260-5410 kHz. Í annan stað, var heimilað að nota VFO 

tíðnistýringu í stað 8 fastra tíðna áður (þ.e. rásaskiptingar). Á móti kom að afl var skert frá 

fyrri heimild úr 200W í 100W.  

 

Þann 6. júní 2012 barst ÍRA barst jákvætt svar frá stofnuninni við ósk félagsins um heimild til 

að nota PSK-31 tegund útgeislunar (6OH0J2B) á 60 metrum, til viðbótar við CW og SSB.  
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Sama heimild (þ.e. tíðnisvið og tegundir útgeislunar) var síðan framlengd almanaksárin 2013 

og 2014 samkvæmt erindi PFS dags. 13. nóvember 2012. Skilyrði Póst- og fjarskiptastofnunar 

voru eftirfarandi: 

 

▪ Heimilaðar mótunaraðferðir: J3E (USB), A1A (CW) og 6OH0J2B  (PSK-31); hámarks 

bandbreidd: 3 kHz.  

▪ Hámarks leyfilegt útgeislað afl: 100W.  

▪ Heimildin er með þeim fyrirvara að komi til truflana á annarri fjarskiptastarfsemi, þá 

verður að hætta sendingum strax. 

▪ Kallmerki skal notast við upphaf og endi fjarskiptasambands og með viðeigandi 

reglulegu millibili á meðan fjarskiptasamband varir. Þeir leyfishafar sem hug hafa á 

að vinna á umræddu tíðnisviði þurfa að sækja sérstaklega um það til stofnunarinnar. 

▪ Hafi leyfishafar haft heimild fyrir til notkunar á tíðnisviðu, þurfti engu að síður að 

sækja sérstaklega um heimild fyrir nýtt leyfistímabil, þ.e. 1.1.2013-31.12.2014. 

 

Um tíma hafði ríkt bjartsýni um úthlutun bandsins 5260-5410 kHz til radíóamatöra, en eftir 

úthlutun WRC-12 á tíðnisviðinu 5250-5275 kHz til annarra nota varð ljóst að ekki gat orðið 

af því, þar sem slík úthlutun hefði skaraðist verulega við tímabundnar tilraunaúthlutanir í 

tíðnisviðinu 5260-5410 kHz. 

 

Staða mála skýrðist loks á radíótíðniráðstefnu Alþjóða fjarskiptasambandsins (ITU) WRC-15, 

(27. nóvember 2015) þegar samþykkt var úthlutun á 5351.5–5366.5 kHz (15 kHz) til 

radíóamatörþjónustunnar. Hámarksafl var miðað við 15W (EIRP) með undanþágu fyrir allt að 

25W (EIRP). Samþykkt WRC-15 tók síðan gildi hér á landi 1. janúar 2017. 

 

 

 

 

 

  

Eftir samþykkt WRC-15 um nýtt tíðnisvið radíóamatöra á 60 metrum (5351.5–5366.5 kHz) frá og með 1.1.2017 eru flestar nýjar 
HF sendi-/móttökustöðvum radíóamatöra á markaði í dag jafnframt búnar 5 MHz tíðnisviðinu. YAESU FT-710 AESS er dæmi 
um slíka stöð en hún var frumsýnd ný á Tokyo Hamvention í Japan í ágúst 2022. 
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11.5 Sérheimild á 160 metrum (1850-1900 kHz). 

Á starfsárinu 2022/23 fóru fram viðræður við Fjarskiptastofu um 160 metra tíðnisviðið. Til 

umfjöllunar var m.a. beiðni ÍRA um endurnýjun heimildar til notkunar tíðnisviðsins 1850-

1900 kHz vegna þátttöku í alþjóðlegum keppnum á almanaksárinu 2023. 

 

ÍRA barst jákvætt svar frá Fjarskiptastofu 18. nóvember 2022 við ósk félagsins um 

endurnýjun heimildar til notkunar tíðnisviðsins 1850-1900 kHz vegna þátttöku í 

alþjóðlegum keppnum á almanaksárinu 2023. G-leyfishafar hafa heimild til að nota fullt 

afl, 1kW. N-leyfishafar njóta sömu tíðniréttinda, en aflheimild miðast við 10W . 

 

Heimildin nær til eftirtalinna keppna: 

 

Heimild á 1850-1900 kHz gildir um tilgreindar alþjóðlegar keppnir á árinu 2023. 

ALÞJÓÐLEG KEPPNNI 2023 TEG. ÚTG. DAG- OG TÍMASETNINGAR ALLS 

CQ WW 160 metra keppnin CW 27.-29. janúar, kl. 22:00-21:59 48 klst. 

ARRL International DX keppnin CW 18.-19. febrúar, kl. 00:00-23:59 48. klst. 

CQ WW 160 metra keppnin SSB 24.-26. febrúar, kl. 22:00-21:59 48 klst. 

ARRL International DX keppnin SSB 4.-5. mars, kl. 00:00-23:59 48 klst. 

CQ WW WPX keppnin SSB 25.-26. mars, kl. 00:00-23:59 48 klst. 

CQ WW WPX keppnin CW 27.-28. maí, kl. 00:00-23.59 48 klst. 

IARU HF World Championship CW/SSB 8.-9. júlí, kl. 12:00-11:59 24 klst. 

CQ WW DX keppnin SSB 28.-29. október, kl. 00:00-23:59 48 klst. 

CQ WW DX keppnin CW 25.-26. nóvember, kl. 00:00-23.59 48 klst. 

ARRL 160 metra keppnin CW 1.-3. desember; kl. 22.00-15:59 42 klst. 

 

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 1810-1 
850 kHz í reglugerð, en aukin skilyrði Póst- og fjarskiptastofnunar eru eftirfarandi:  

 

▪ Heimildin er einvörðungu veitt þann tíma sem tilgreindar alþjóðlegar keppnir standa 

yfir (sjá töflu).  

▪ G-leyfishafar hafa heimild til að nota fullt afl, allt að 1kW. N-leyfishafar njóta sömu 

tíðniréttinda, en aflheimild þeirra miðast við mest 10W. 

 

  

Myndin er tekin í fjarskiptaherbergi TF3IRA í Skeljanesi eftir að lokið var við uppsetningu hálfbylgju endafædds loftnets fyrir 
160 metra bandið 21. apríl 2022. Sendi-/móttökustöðin er ICOM IC-7610 sem hefur 100W sendi og vinnur á HF böndunum 
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Leyfishafar þurfa að sækja um heimild til stofnunarinnar áður en sendingar eru hafnar í 

tíðnisviðinu. Hafi menn haft heimild til notkunar á tíðnisviðinu áður – þarf engu að síður að 

sækja sérstaklega um heimild fyrir nýtt leyfistímabil. Núverandi heimild er fyrir almanaks-

árið 2023 og nægir ein umsókn fyrir allar 10 keppnirnar. Tilgreina skal, að sótt sé um heimild 

fyrir nýtt tímabil; 1.1.2023.-31.12.2023. 

 

Íslenskir radíóamatörar hafa heimild til að nota tíðnisviðið 1850-1900 kHz á víkjandi grunni í 

tilraunaskyni í tilgreindum alþjóðlegum keppnum. Heimild til G-leyfishafa að mega nota allt 

að 1kW (fullt afl) var fyrst veitt með erindi PFS til ÍRA, dags. 6.1.2011, en áður höfðu 

leyfishafar haft sambærilega heimild til notkunar á tíðnisviðinu á mest 10W afli árin 2007, 

2008 og 2010 (en ekki var sótt um heimild fyrir árið 2009).  

 

Líkt og með aðrar sérheimildir, þurfa þeir sem hafa áhuga á að nýta sérheimild á 1850-1900 

kHz, að senda erindi til Fjarskiptastofu þar sem tilgreint er QTH og heiti keppni. Þegar heimild 

er fengin, er jákvætt að senda tölvupóst til stofnunarinnar þar sem fram kemur að fyrirhuguð 

sé þátttaka í tilgreindri keppni. Það á við um allar 10 keppnirnar. Þetta er gert þar sem Vaktstöð 

siglinga hefur úthlutaðar nokkrar tíðnir í sviðinu.  

 

11.6 Nýjar afl- og tíðniheimildir til skoðunar. 

Stjórn ÍRA vann á starfsárinu 2022/23 að undirbúningi framtíðarerinda til Fjarskiptastofu er 

varða m.a. afl- og tíðniheimildir. 

 

Aukið afl í alþjóðlegum keppnum.  

Stefnt er að því að sækja um heimild fyrir auknu afli til nota í alþjóðlegum keppnum á 160-10 

metrum. Til viðmiðunar er að sækja um allt að 1,5kW heimild fyrir G-leyfishafa. Meginástæða 

er, að íslenskir leyfishafar geti staðið jafnfætis leyfishöfum öðrum löndum sem veita svipaðar 

(eða meiri) aflheimildir; en 1,5kW er hæsta leyfilegt afl í stærstu alþjóðlegum keppnum.  

 

Frekari rök eru staðsetning landsins sem 

löngum hefur verið lýst svo, að hún sé sú 

versta á hnettinum til fjarskipta í 

stuttbylgjusviðinu. Sem dæmi, kom fram í 

erindi Yngva Harðarsonar, TF3Y og 

Sigurðar R. Jakobssonar, TF3CW sem flutt 

var í Skeljanesi fyrir nokkrum árum, að að 

truflanir vegna norðurljósa voru að meðaltali 

243 daga á ári hér á landi. Til samanburðar 

er dagafjöldi fyrir Bretland 10 á ári og fyrir 

Suður-Frakkland 1 dagur á ári.  

 

Vinnu við uppkast að erindi með beiðni um 

aukið afl í alþjóðlegum keppnum er lokið þegar þetta skrifað (árslok 2022). Reiknað er með 

að senda erindið til Fjarskiptastofu á fyrsta ársfjórðungi 2023. 

 

Ný bönd: Á 8 og 5 metrum. 

Á starfsárinu 2022/23 hafði félagið áfram til skoðunar að sækja um tíðnisviðin á 40.0-44.0 

MHz (á 8 metrum) og á 54.0-69.9 MHz (á 5 metrum). Til hliðsjónar eru heimildir írskra 

radíóamatöra í þessum tíðnisviðum.  

 

Undirbúningur verkefnisins hefur nokkuð þokast á starfsárinu er töluverð vinna er eftir, m.a. 

við gagnaöflun. Til upplýsingar má benda á áhugaverða grein Guðmundar Sigurðssonar, 

TF3GS sem birtist í 1. tbl. CQ TF 2021 um 40-45 MHz tíðnisviðið (á 8 metrum).20  

 
20 http://www.ira.is/wp-content/uploads/2021/01/cqtf_35arg_2021_01tbl.pdf 

 

http://www.ira.is/wp-content/uploads/2021/01/cqtf_35arg_2021_01tbl.pdf
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Frá því grein Guðmundar birtist í félagsblaðinu fyrir tveimur árum, hefur radíóvitinn S55ZMS 

bæst við sem er virkur á 40.570 MHz. Hann sendir út á morsi og PI4 stafrænni mótun. Hann 

varð virkur 9. febrúar 2021. Sendiafl er 7W og loftnet er láréttur tvípóll. Loftnet vitans er 

staðsett á einum af loftnetsturnum keppnisstöðvarinnar S53M í norðausturhluta Slóveníu. 

Þetta er fjórði radíóvitinn á 8 metrum. 

 

Annar viti bættist ennfremur við á starfsárinu. Það er EI1CAH, varð virkur 17. maí á 40.016 

MHz á 8 metra bandi. Hann sendir út á morsi og PI4 (Pharuslgnis4) stafrænni tegund 

útgeislunar (MGM). Sendiafl er 25W og loftnet er láréttur tvípóll. QTH er skammt frá Galway 

á Vestur-Írlandi. Vefslóð: https://ei7gl.blogspot.com/2021/05/new-40-mhz-propagation-beacon-in-west.html 

 

Þá hafa sjö leyfi verið gefin út til 

radíóamatöra í Bandaríkjunum á 40 

MHz; WL2XUP, WM2XAN, 

WL2XZQ, WM2XCC, WM2XCS, 

WM2XCW, WM2XEJ.  
 

 
 

Landfræðileg dreifing  
þeirra sjö amatörstöðva sem  

hafa fengið heimild FCC  
til tilraunaútsendinga frá USA. 

 

Breskir leyfishafar hafa sótt um og 

fengið heimildir á 40-42 MHz; 5W ERP.  

Þeir nota einkum tíðnina 40.576 

MHz á FT8. Einnig eru tíðirnar 

40.680 og 40.690 MHz notaðar á 

morsi og FT8. Um er að ræða leyfi 

frá Ofcom til eins árs hverju sinni. 

 
 
Á kortinu til vinstri er sýndur ferill fyrir samband sem 
var haft á milli EI9KP og VP8ADR/40 þann 
10.4.2022 á FT8 á QRG 40.013 MHz.  

ÍRA mun áfram vinna að undirbúningi frumvarps til 

að sækja um heimildir á 8 og 5 metrum. 

Taflan hér fyrir neðan sýnir viðauka reglugerðar um 

starfsemi radíóáhugamanna nr. 348/2004 með síðari 

breytingum; nr. 1306/2017.  

 

https://ei7gl.blogspot.com/2021/05/new-40-mhz-propagation-beacon-in-west.html
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Viðauki reglugerðar nr. 1306/2017 nær yfir tíðnisvið, sendiafl og bandbreidd. 
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ÚR FÉLAGSSTARFINU.  

Forsíða fjórða tölublaðs CQ TF á starfsárinu 2022/23; 1. tbl. 2023. Það kom út 22. janúar og 

var alls 56 blaðsíður að stærð. Forsíðumyndin sýnir þær TF3VB, TF3GD og TF3VD á YL 

kvöldi í ÍRA í Skeljanesi 12. október 2022.  
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12. Endurvarpar, stafvarpar, radíóvitar 
 

50 MHZ – 70-70.250 MHz – 144-146 MHz – 430-440 MHz – 1240-1300 MHz. 

 

Í þessum kafla er fjallað um endurvarpa á 2 metrum, 70 sentímetrum og 23 sentímetrum; 

stafvarpa á 2 metrum og radíóvita á 4 metrum og 6 metrum. Í öllum tilvikum eru veittar 

upplýsingar um staðsetningu, inngangs- og útgangstíðnir og tónstýringu (ef er í notkun). 

 

12.1 YFIRLIT 

Á starfsárinu 2022/23 voru alls starfræktir sex FM endurvarpar í metrabylgjusviðinu (VHF), 

þrír endurvarpar í sentímetrabylgjusviðinu (UHF), níu stafvarpar og/eða internetgáttir í 

metrabylgjusviðinu (VHF) og tveir radíóvitar í metrabylgjusviðinu (VHF). 
 

Endurvarpar í metrabylgjusviðinu (VHF): 
 

▪ TF1RPB – Bláfjöll (2 metrar). 

▪ TF1RPE – Búrfell (2 metrar). 

▪ TF2RPJ – Mýrar (2 metrar). 

▪ TF3RPA – Skálafell (2 metrar). 

▪ TF3RPK – Skálafell (2 metrar). 

▪ TF5RPD – Vaðlaheiði (2 metrar). 
 

Endurvarpar í sentímetrabylgjusviðinu (UHF):  
 

▪ TF3RPI – Bláfjöll (70 sentímetrar) (stafrænn endurvarpi fyrir D-STAR fjarskiptakerfið). 

▪ FM hlekkur – Bláfjöll (70 sentímetrar) (tengdur við TF2RPJ).  

▪ TF3RPL – Bláfjöll (23 sentímetrar).21 

 

Staf  varpar og/eða internetgáttir í metrabylgjusviðinu (VHF): 
 

▪ TF1APA – Búrfell; stafvarpi (64°04.77' N 19°49.11' W). 

▪ TF1APB – Reynisfjall; stafvarpi (63°24.85' N 19°01.70' W). 

▪ TF1MT-1 – Landeyjar; stafvarpi/internetgátt (63°35.07' N 20°09.08' W). 

▪ TF3IRA-1Ø – Reykjavík; stafvarpi/internetgátt (64°07.53' N 21°56.98' W) . 

▪ TF3RPF – Reykjavík; stafvarpi (64°07.20' N 21°48.57' W). 

▪ TF5APA – Vaðlaheiði; stafvarpi (65°44.55' N 18°00.06' W). 

▪ TF5SS – Akureyri; internetgátt (65°38.85' N 18°06.38' W). 

▪ TF8APA – Grindavík; stafvarpi (63°51.91' N 22°26.20' W). 

▪ TF1SS-1 – Úlfljótsfjall; stafvarpi (Gráður N-W N/A). 
 

Radíóvitar í metrabylgjusviðinu (VHF): 
 

▪ TF1VHF á 50 MHz – Álftanes á Mýrum. 

▪ TF1VHF á 70 MHz – Álftanes á Mýrum.  

 

 

 
 
 
 

Vetrarmynd frá Bláfjöllum.  
Loftnet TF3RPB er í 690 metra  

hæð yfir sjávarmáli.  
Ljósmynd: TF3GZ. 

 
21 TF3RPL var QRV frá 14.9.2021 til 9.4.2022. 
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FM endurvarpar, DSTAR endurvarpar, stafvarpar og radíóvitar starfræktir á starfsárinu 2022/23. 

QRG MHz QRG inn Tónn inn Staðsetning Kallmerki Hnit 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 TF3RPL22 
23 

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 IPØ5wp APRS 2) 

14 4.800 - - Akureyri (Kjarnaskógur) TF5SS IP05wp APRS 2) 

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

144.800 - - Úlfljótsfjall, 248 m yfir sjó TF1SS-1 IP14ej APRS 2) 

RADÍÓVITAR 

50.457 - - Mýrar (Borgarfjarðarsýsla) TF1VHF HP84wl TF3ML 

70.057 - - Mýrar (Borgarfjarðarsýsla) TF1VHF HP84wl TF3ML 

1) UHF hlekkur á 439.975 MHz tengdur við TF2RPJ. 
2) APRS hópurinn. 

 

12.2 Endurvarpar. 

Líkt og fyrri ár, var töluvert um viðhalds- og 

viðgerðarvinnu á starfsárinu 2022/23 í tengslum við 

þá endurvarpa sem standa félagsmönnum til boða. Sú 

vinna hefur að mestu lent á Ara Þór Jóhannessyni, 

TF1A og Georg Kulp, TF3GZ og ber að þakka þeim 

og öðrum sem þeir hafa kallað til aðstoðar fyrir það 

verðmæta framlag í misjöfnum veðrum. Vinnan er öll 

í sjálfboðavinnu. 
Tækjaskápur fyrir búnað  

endurvarpans TF3RPI  
í stöðvarhúsinu í Bláfjöllum.  

Ljósmynd: TF1A. 

 
22 TF3RPL var QRV frá 14.9.2021 til 9.4.2022. 
23 Notaður var 1,2 GHz hluti Alinco DJ-G7E FM Wide handstöðvar (sendiafl 1W) svo úr varð krossband 

endurvarpi á 1297 MHz sem er tengdur við VHF/UHF endurvarpskerfið í Bláfjöllum/ Skálafelli/ 

Mýrum. 
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VINNA VIÐ VHF/UHF ENDURVARPA RADÍÓAMATÖRA, SVIPMYNDIR 

 

 

 

 
 

 

Samúel Þór Guðjónsson TF3SUT  
á leið niður úr turninum á Skálafelli  

eftir uppsetningu á Diamond SE-300 
 loftnets fyrir TF3RPK.  

Ljósmynd: TF1A. 

Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A og Ólafur B. Ólafsson TF3ML við stöðvarhús TF3RPK  á Skálafelli. Ljósmynd: TF3GZ. 

Georg Kulp TF3GZ og Þórður Adolfsson TF3DT setja 
upp Katherein loftnet fyrir 430 MHz hlekkinn á Skálafelli. 
Ljósmynd: TF1A. 
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Mynd úr stöðvarhúsi TF3RPK á Skálafelli. Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A stendur við skápinn sem hýsir Icom endurvarpann 
og tilheyrandi búnað. Ljósmynd: TF3GZ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georg Kulp TF3GZ vinnur við  

uppsetningu bráðabirgða VHF loftnets   
fyrir endurvarpann TF3RPK á horni  

stöðvarhússins á Skálafelli  
(eftir óveður sem skemmdi  

Diamond VHF loftnet endurvarpans). 
Ljósmynd: TF1A. 
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TF1RPE VHF FM endurvarpinn á Búrfelli. Ljósmynd: TF1A. 

TF1RPB VHF FM endurvarpinn í Bláfjöllum. Ljósmynd: TF1A. 

Mynd úr stöðvarhúsi TF3RPK á Skálafelli. Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A stendur við 
skápinn sem hýsir Icom endurvarpann og tilheyrandi búnað. Ljósmynd: TF3GZ. 
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12.3 Stafvarpar og internetgáttir. 

Áframhaldandi uppbygging fór fram á APRS-IS kerfinu á starfsárinu 2022/23. Að stærstum 

hluta var um að ræða viðhald núverandi níu stafvarpa og/eða internetgátta. 

 

APRS hópurinn vann að þessu verkefni líkt og fyrri ár. Það eru einkum þeir Magnús 

Ragnarsson, TF1MT, Guðmundur Sigurðsson, TF3GS, Jón Þ. Jónsson, TF3JA, Samúel Þór 

Hjaltalín TF3SUT og Árni Þór Ómarsson TF3CE.  

 

Öll vinna var unnin í sjálfboðavinnu. Þess má gera að ÍRA hefur kostað hluta af búnaði úr 

félagssjóði, m.a. Microsat WX3in1 Mini APRS Digipeater/I-gate og PLXDigi. 

 

 
NOKKRAR  SVIPMYNDIR – VINNA VIÐ STAFVARPA OG INTERNETGÁTTIR 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TF8APA 
stafvarpinn hefur 

aðsetur í þessu 
húsi á fjallinu 

Þorbirni skammt 
Frá Grindavík. 

Ljósmynd: 
TF3GS. 

TF1APB stafvarpinn hefur aðsetur á Hraunshól á Reynisfjalli. Sjá má að staðsetningin er góð m.v. útsýni til nærliggjandi fjalla. 
Ljósmynd: TF1MT. 
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Myndin er af Procom 5/8λ VHF húsloftnetinu  
(hægra megin á mynd) sem TF5SS APRS stafvarpinn 

í Kjarnaskógi notar.  
Sjá má, að staðsetningin er góð  

m.v. fjallatoppana í fjarlægð.  
Ljósmynd: TF3GS. 

 

 

 

Unnið við uppsetningu TF1APB í stöðvarhúsinu á Reynis-
fjalli. Jón Þ. Jónsson TF3JA og Guðmundur Sigurðsson 
TF3GS. Ljósmynd: TF1MT. 

APRS búnaður TF1APB. Í kassanum eru m.a. Motorola GM-
300 VHF stöð, Microsat WX3in1 Mini APRS Digipeater/ I-
gate og aflgjafi. Ljósmynd: TF1MT. 

Magnús Ragnarsson TF1MT og Guðmundur Sigurðsson TF3GS. 
Ljósmynd: TF3JA. 

Mynd af APRS búnaði TF5SS í Kjarnaskógi við Akureyri. Sjá má m.a. Motorola GM-
300 VHF stöð, Microsat WX3in1 Mini APRS Digipeater/I-gate og aflgjafa. Ljósmynd: 
TF3GS. 
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TIL FRÓÐLEIKS: ÚR APRS FÉLAGSSTARFINU 2013. 

APRS stafvarpi var fyrst settur upp í fjarskiptaaðstöðu ÍRA í Skeljanesi 7. apríl 2011; 

kallmerki: TF3RPG. Því var breytt 25. janúar 2013 (til samræmis við þáverandi fyrirkomu-

lag) var nýtt kallmerki TF3APG (sbr. ljósmynd). Búnaður var: Linux stýrikerfi, á Telenor 

IntelliOp Vehicle PC VPC010 tölvu sem notar notaði APRX hugbúnað frá OH2MQK (útgáfa 

0.32). Notuð var 25W Yaesu FTL 2007 stöð. APRS sendingar frá ÍRA féllu niður frá árinu 

2014 en voru gangsettar á ný 15. desember 2018. Kallmerki frá þeim tíma: TF3IRA-1Ø. 

 

Diamond VHF loftnet TF1MT-1. Ljós-
mynd: TF1MT. 

 

APRS búnaður TF1MT-1 í Landeyjum. 
Motorola GM-300 VHF stöð, Microsat 
WX3in1 Mini APRS Digipeater/I-gate 
og Kenwood PS-8 aflgjafi. Ljósmynd: 
TF1MT. 
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TIL FRÓÐLEIKS: ÚR APRS FÉLAGSSTARFINU 2018. 

APRS stafvarpi; sambyggð stafavarpa- og internetgátt var sett upp á ný í fjarskiptaaðstöðu 

ÍRA í Skeljanesi 15. desember 2018. Þá hafði ekki APRS búnaður verið virkur í félagsaðstöð-

unni um fjögurra ára skeið. 

 

Búnaður: GW-1000 „APRS Total 

Solution“ frá CG-Antenna ásamt 

sendi-/móttökustöð frá Icom, gerð 

IC-208H; sendiafl, 15W. Loftnet: 

J-póll, smíðaður af Vilhjálmi Í. 

Sigurjónssyni, TF3VS. Kallmerki: 

TF3IRA-1Ø. Loftnetið var uppfært 

1. júní 2021 í Diamond SX-200N. 
 

 

 

Guðmundur Sigurðsson TF3GS og  

Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A  

tengja nýja APRS búnaðinn 

 í fjarskiptaaðstöðunni í Skeljanesi. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Loftnetið hægra 

megin er J-póllinn 

sem notaðist fyrir 

APRS stafvarpann 

2018-2021 uns 

Diamond loftnetið 

(vinstra megin) var 

fært á rörið hægra 

megin, þegar 

 J-póllinn var tekinn 

niður 1.júní 2021. 

Allt á fullu í fjarskiptaherberginu. TF3GS, TF3GZ og TF3MH 
skrúfa sundur Diamond loftnetið. Á meðan uppfærir TF1A 
APRS hugbúnaðinn. 

TF3GZ og TF3MH skrúfa aftur saman Diamond loftnetið eftir 
skoðun. Niðurstaða: Loftnetið er í góðu lagi. 
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12.4 Radíóvitar á 50 og 70 MHz. 

Radíóvitarnir TF1VHF voru virkir á starfsárinu 

2022/23. Báðir nota sama kallmerki, en vinna í 

sitt hvoru tíðnisviðinu. Annars vegar á 50.457 

MHz (6m.) og hins vegar á 70.057 MHz (4m.).  

 

Búnaður er staðsettur í húsi Neyðarlínunnar í 

Álftanesi á Mýrum. Vitarnir eru tengdir við sitt 

hvorn ½λ tvípólinn í loftnetsturni á staðnum; 50 

MHz loftnetið er lárétt í 26 metra hæð og 70 

MHz netið er lóðrétt í 16 metra hæð. 

 

Radíóvitarnir eru búnir 25W sendum. Tegund 

útgeislunar er þrískipt, þ.e. A1A, hefðbundin 

burðarbylgja og PI4 (Pharus-Ignis-4 digital 

modulation (MGM) for beacon purposes). Þeir 

voru hannaðir og smíðaðir af hópi danskra 

radíóamatöra, undir stjórn Bo Hansen, OZ2M. 

Radíóvitarnir voru fjármagnaðir af og eru í eigu 

Ólafs B. Ólafssonar, TF3ML. 

 

Vert er að rifja upp, að vitarnir fóru í loftið 12. 

maí 2018 og höfðu þjónað radíóamatörum hér 

og landi og erlendis í fjögur 12. maí 2022. Þeir 

Ólafur B. Ólafsson, TF3ML, Samúel Þór Hjalta-

lín TF3SUT, Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A 

og Baldvin Þórarinsson, TF3-Ø33 önnuðust 

uppsetningu og frágang búnaðar.  
 

Í samtali við Ólaf B. Ólafsson, TF3ML sumarið 

2022 kom fram, að sérsmíðaður radíóviti fyrir 2 metra bandið bíður fullbúinn. Ólafur stefnir 

að uppsetningu og leitar að heppilegri staðsetningu á Höfn í Hornafirði eða í nágrenni. 

 

Radíóvitarnir eru hannaðir  og smíðaðir af hópi radíóamatöra í Herlev í Danmörku undir stjórn Bo Hansen OZ2M. Myndin er af 

búnaðinum fyrir 50 MHz og 70 MHz vitana sem eru í sama kassa. Ljósmynd: TF3ML. 
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13. Viðtæki yfir netið 
 

10 KHZ-30 MHz OG 24-800 MHz. 

 

Í þessum kafla er fjallað um viðtæki yfir netið, sem eru í boði til notkunar fyrir íslenska 

radíóamatöra. Um er að ræða KiwiSDR SDR viðtæki fyrir tíðnisviðið 10 kHz til 30 MHz og 

Airspy R2 SDR viðtæki fyrir tíðnisviðið 24-1800 MHz.  

 

13.1 Yfirlit. 

Það er vaskur hópur félagsmanna sem standa að baki uppsetningu og annast rekstur og viðhald 

viðtækja yfir netið. Þeir leggja metnað í að halda þeim gangandi – svo ekki sé talað um tíma 

og fjármuni. Þetta eru Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A (Reykjavík), Georg Kulp TF3GZ 

(Reykjavík), Árni Helgason TF4AH (Patreksfirði), Karl Georg Karlsson TF3CZ (Reykjavík) 

og Rögnvaldur Helgason TF3-Ø55 (Raufarhöfn), auk annarra sem hafa aðstoðað og komið að 

uppsetningu og viðhaldi.  

 

ÍRA metur þetta framlag mikils og þakkar þessum félagsmönnum fyrir dugnað og elju við að 

sinna verkefninu sem er mikilvægt fyrir radíóamatöra sem gera tilraunir í þessum tíðnisviðum, 

auk hlustara og allra sem áhuga hafa á útbreiðslu radíóbylgna. 

 

13.1.1 Upplýsingar um tæki og búnað. 

 
Viðtæki yfir netið með staðsetningu á Íslandi 1. janúar 2023. 

STAÐUR TEG. VIÐTÆKIS      TÍÐNISVIÐ FJÖLDI NOTENDA VEFSLÓÐ 

Bjargtangar KiwiSDR 30 kHz-30 MHz Mest 16 24 http://bjarg.utvarp.com/  

Raufarhöfn KiwiSDR 30 kHz-30 MHz Mest 8 http://raufarhofn.utvarp.com/  

Galtastaðir í Flóa KiwiSDR 30 kHz-30 MHz Mest 8 http://floi.utvarp.com/  

Reykjavík Airspy R2 SDR 24 MHz-1800 MHz Mest 8 http://perlan.utvarp.com/  

 
Upplýsingar um viðtækin; eigendur, rekstraraðila o.fl. 

 

STAÐUR 

 

REITUR 
FYRST 
TENGT 

 

LOFTNET 
EIGANDI 

VIÐTÆKIS 
EIGANDI 

LÉNS 
KOSTUN 

REKSTRAR 
TÆKNI- 

UMSJÓN 
UMSJÓN 
Á STAÐ 

Bjargtangar 
Bjargtangar 

HP75rm 
HP75rm 

13.8.2020 
13.8.2020 

Stangarnet, 
22m LW net 12m 

TF4AH 
TF3GZ 

TF1A 
TF1A 

TF4AH 
TF4AH 

TF4AH 
TF4AH 

TF4AH 
TF4AH 

Raufarhöfn IP26ak 10.8.2019 T-loftnet TF3GZ TF1A TF3GZ TF1A TF3-Ø55 

Galtastaðir HP93nu 29.1.2022 T-loftnet TF3GZ TF1A TF3GZ TF1A TF3TJN 

Reykjavík HP94ad 24.8.2021 Diamond 190 TF3CZ TF1A TF3CZ TF3CZ TF3CZ 

 

Til upplýsingar, þá voru [29. janúar (2021] KiwiSDR viðtæki aftengd og tekin niður í Vík í 

Mýrdal og í Bláfjöllum. Tækið í Vík var flutt að Galtastöðum í Flóa og tengt sama dag. 

 

13.2 Viðtæki yfir netið; fyrirkomulag og möguleikar.  

Til fróðleiks, er hér birtur hluti úr grein Ara Þórólfs Jóhannessonar, TF1A: „Aðgengileg 

viðtæki á Íslandi yfir netið“ (4. tbl. 2020).25 Sjá ennfremur fyrri grein Ara „Viðtæki yfir netið“ 

(3. tbl. CQ TF 2018).26  

 

 
24 Á Bjargtöngum eru 2 KiwiSDR viðtæki tengd. Annað er frá TF4AH og er tengt í stóra mastrið (sbr. 

ljósmynd). Hitt viðtækið er frá TF3GZ og er tengt í LW loftnet (12 metra langt). Þegar fyrra viðtækið 

fyllist (8 notendur) færist hlustunin sjálfvirkt inn á vefslóðina: http://bjarg.utvarp.com:8080  
25 Vefslóð: http://www.ira.is/wp-content/uploads/2020/09/cqtf_34arg_2020_04tbl.pdf 
26 Vefslóð: http://www.ira.is/wp-content/uploads/2018/10/cqtf_32arg_2018_03tbl.pdf 

http://bjarg.utvarp.com/
http://raufarhofn.utvarp.com/
http://floi.utvarp.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fperlan.utvarp.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0JKFwc6v0mW6S6eXAZKbMFODGJorKIdrbzsZX3KFMEFAlDteJYBScqpiQ&h=AT3FXDfkqCxhqdkXdLwYXlhgMe7g_jBglfO0wmDQODsXfMVjbEF8NcqMNiAOxvD7iMmon26qeWKHSWUqHTUfbLi1uO_AOPk7VvC4fDB1_VTrLjkqVbFQTRMJkfbbGaCKYHA-&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1UTEgmIFmSiNpkWcqBqqC6lJSB2-gkOd1JamdjNo6x_I6yNb9NzPZjzOIEsc_XwOCqU2s6-gApk47zK5Va4yWxbLDv0wpHFGvY-OQIiwxzSAuk6Q3WTbEaT-iTevJajByDbZKF7fEE3NwkaqON0XTWO3gu65W1fX8
http://bjarg.utvarp.com:8080/
http://www.ira.is/wp-content/uploads/2020/09/cqtf_34arg_2020_04tbl.pdf
http://www.ira.is/wp-content/uploads/2018/10/cqtf_32arg_2018_03tbl.pdf
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KiwiSDR viðtækin eru öll af sömu tegundar, nota sama hugbúnað, sama viðmót og hafa sömu 

getu og vinna frá 10 kHz upp í 30 MHz. Hægt er að hlusta á AM, FM, SSB og CW sendingar 

og velja má á bandbreidd sem hentar hverri mótun.  

 

Fyrirkomulag. 

Menn tengja sig inn á vafra á netinu og má t.d. skrá sig inn undir nafni eða kallmerki svo aðrir 

sem eru að hlusta geti „séð“ þig. Allir sem eru inni á móttakaranum geta séð aðra notendur og 

hvað þeir eru að hlusta á. Í raun er engin skylda að skrá sig með auðkenni; menn geta allt eins 

notað tækið sem óþekktir, sérstaklega þegar fyrirhugað er að hlusta í stuttan tíma.  

 

Rekstraraðili viðtækis getur ákveðið hversu lengi hver og einn getur notað viðtækið. Hérlendis 

eru engin takmörk, en erlendis er víða 15 mínútna takmörkun. Þá skrá menn sig einfaldlega 

inn aftur ef þeir vilja halda áfram að hlusta. Þetta er gert í góðum tilgangi, t.d. ef menn gleyma 

viðtækinu á þegar gengið er frá tölvunni. Hafa þarf í huga að þótt notkun sé ókeypis ber að 

umgangast tækin með góðri háttsemi.  

 

Viðtækin. 

Hægt er að horfa á allt tíðnisviðið samtímis á einni skjámynd og ef áhugi er fyrir hendi, má 

stilla inn tiltekna tíðni, t.d. 3637 kHz, eða heilt tíðnisvið (band). Það eykur notagildi þessara 

viðtækja, að það er búið að merkja inn á skjámyndina amatörbönd, nafn útvarpsstöðva og/eða 

tegund mótunar. Spennandi möguleiki er einnig, að viðtækin búa yfir eiginleika til að þýða 

sendingar sem nota ýmsar mótanir, t.d. CW, RTTY, FAX, SSTV og FSK. Þær mótanir sem 

ekki bjóðast í viðtækjunum í dag, eins og t.d. FT8, er þó hægt að lesa með því að hafa FT8 

forritið í tölvunni. FAX möguleikinn 

gerir kleift að taka á móti veðurkortum 

beint frá veðurstofum í heiminum og 

birtist veðurkortið á skjánum – allan 

sólarhringinn. Veðurstofur á 

Norðurlöndum senda t.d. kort yfir 

Norður Atlantshafið sem gagnast okkur 

hér á landi.  

 

Hafa þarf í huga, að menn geta ekki 

skemmt viðtækin með röngum 

stillingum. Ef áhugi er á að „hreinsa út“ 

stillingar, skrá menn sig einfaldlega inn 

aftur og byrja upp á nýtt. 

 

Tæknileg atriði. 

Viðtækin eru GPS tengd og fyrir vikið 

búa þau yfir einhverri bestu tíðni-

nákvæmni sem völ er á. Hægt er t.d. að 

stilla stöð á ákveðna tíðni, senda út og 

bera saman við aflestur á móttakaranum 

því hann er réttur. Viðtækin geta líka 

unnið sem tíðnirófsskoðarar (e. 

spectrum analyzers) í stuttbylgjusvið-

inu og bjóða upp á einfaldar stillingar.  

 

Loks er hægt er að tengja öll viðtækin  

saman með einfaldri aðgerð og nota þá 

síðan til að finna staðsetningu tiltekins merkis, sem gæti t.d. verið týndur sendir eða truflun í 

loftinu eða eitthvað annars eðlis. 

  

Dæmigerð skjámynd á KiwiSDR viðtæki á netinu. Auðvelt er að gera 
hinar ýmsu stillingar eins og lesa má um í textanum. 

Myndin er af KiwiSDR viðtækinu, en samskonar tæki eru notuð að 
Galtastöðum í Flóa, Bjargtöngum og Raufarhöfn. 
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 VIÐTÆKI YFIR NETIÐ – LJÓSMYNDIR 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aðstaðan að Galtastöðum í Flóa. T-loftnetin eru efst á 15 metra háum tréstaurum. Ljósmynd: Landform. 

Aðstaðan á Bjargtöngum, vestasta tanga Íslands og ysta odda Látrabjargs. Ljósmynd: TF3GZ. 

Myndin sýnir aðstöðuna á Raufarhöfn. Ljósmynd: TF3GZ. 
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Myndin sýnir staðsetningu Diamond 
D-190 loftnetsins á þaki Perlunnar. 
Ljósmynd: TF3CZ. 

 

Airspy R2 SDR viðtækið ásamt aflgjafa og APRS búnaði. 

 
Viðtækið hefur aðstöðu í Perlunni í Reykjavík.  

Ljósmyndir: TF3CZ. 
   

Mynd frá Raufarhöfn á Melrakkasléttu 10. ágúst 2019. Nýtt viðtæki yfir netið tengt, allt virkaði vel og menn ánægðir. Árni 
Helgason TF4AH og Georg Kulp TF3GZ. Ljósmynd: TF4AH. 
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14. Erlendir gestir í Skeljanesi 
 

Á hverju starfsári heimsækir félagið fjöldi erlendra radíóamatöra. Margt bendir til að það sé 

þó ekki nema hluti þess fjölda leyfishafa sem ferðast til landsins. Radíóamatörar eru nefnilega 

eins og annað fólk, stundum hentar ekki að binda sig tiltekinn vikudag í borginni til að koma 

í heimsókn í Skeljanes eða að einhverjar aðrar ástæður ráða, oft knappur tími og/eða að taka 

þarf tillit til samferðarfólks. 

 

Á starfsárinu 2022/23 komu alls 24 erlendir gestir í Skeljanes. Nokkur hluti þeirra voru 

Íslendingar sem eru leyfishafar búsettir erlends.  

 

10. febrúar – DC3SHL. 

Helge-Jörgen Lammers, DC3SHL heimsótti Skeljanes fimmtudaginn 10. febrúar. Hann er 

búsettur í borginni Roth í Þýskalandi (ekki langt frá Nürnberg). Hann er mikill CW maður og 

m.a. félagið í AGCW-DL sem er hin þýska deild „Activity Group Telegraphy“. Hann var mjög 

hrifinn af aðstöðu félagsins í Skeljanesi. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Helge-Jörgen 
DC3SHL 

í Skeljanesi 10. 
febrúar. Ljósmynd:  

Jón Björnsson 
TF3PW. 

 

10. mars – DL9RDZ. 

Hansi Reiser, DL9RDZ heimsótti Skeljanes fimmtudaginn 10. mars. Hann er búsettur í borg-

inni Passau í Þýskalandi sem er nærri landamærunum við Austurríki. Hansi er áhugasamur um 

tæknina og hefur m.a. verið virkur í hópi radíóamatöra sem standa að baki klúbbstöðinni við 

háskólann í 

Passau. Hann 

heimsótti okkur 

aftur 2. júní og 

síðan 12. janúar 

(2023) ásamt 

systur sinni, 

CT2KJ. Hann 

starfar hér-

lendis við HR. 

 

Hansi Reiser 

DL9RDZ í 

fjarskiptaherbergi 

TF3IRA.  
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31. mars – TF2EQ / PA2EQ. 

Elín Sigurðardóttir, TF2EQ (PA2EQ) kom í heimsókn í Skeljanes fimmtudaginn 31. mars. 

Hún er ungmennafulltrúi ÍRA og verkefnisstjóri en er búsett í borginni Delft í suður Hollandi 

þar sem hún stundar háskólanám í jarðeðlisfræði við Technische Universiteit Delft. 

 

Elín heimsótti okkar aftur  

25. ágúst og á ný 28. ágúst 

þegar kaffiboð var haldið 

fyrir félagsmenn í tilefni 75 

ára afmælis ÍRA. 

 

 

 

Elín Sigurðardóttir TF2EQ og 
Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB 

ræða málin í félagsaðstöðunni í 
Skeljanesi 31. mars. 

 

5. maí – TF3WK / OZ1OM. 

Ómar Magnússon, TF3WK (OZ1OM) kom í heimsókn í Skeljanes fimmtudaginn 5. maí. Hann 

er búsettur í Odense í Danmörku. Hann hafði meðferðis Chamelion ferðaloftnet sem hann 

hefur notað með ágætum 

árangri hér á landi, m.a. frá 

Mývatni.  Loftnetið er gert 

fyrir 160-6 metra, auk VHF 

og UHF. Ómar mætti á ný í 

Skeljanes 6. október þegar 

hann var aftur á ferð hér á 

landi og sagði alltaf jafn 

gaman að hitta félagana. 

 

19. maí – TF3CW 

(EA5/TF3CW). 

Sigurður R. Jakobsson, 

TF3CW (EA5/TF3CW) 

kom í heimsókn í Skeljanes 

fimmtudaginn 19. maí. 

Hann hefur verið búsettur 

frá 2019 í Los Dolses á 

Spáni um 15 km fyrir vestan 

Torreveija. 

 

Sigurður og XYL Björg 

voru nýkomin til landsins, 

en hann varð 70 ára í byrjun 

maí. Í tilefni þess fóru þau 

Björg í langan reiðhjólatúr 

um Þýskaland – sem þau 

kláruðu, þrátt fyrir að hafa 

bæði veikst af Covid-19.  
 

 

TF3CW við félagsstöðina 
TF3W í Skeljanesi. 

Ómar í sambandi við félagana í Odense frá TF3IRA.  
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16. júní – UT4EK. 

Olexander (Alex) M. 

Senchurov, UT4EK 

kom í heimsókn í 

Skeljanes 16. júní. 

Hann fluttist til 

landsins 5. maí, er 

búsettur að Ásbrú í 

Reykjanesbæ og 

áætlar að dvelja hér á 

landi í 1-2 ár. Hann er 

mikill CW maður og 

er félagi nr. 71 í 

Ukrainian Contest 

Club (UCC). Hann er 

áhugasamur um DX og keppnir og hefur haft sambönd við marga íslenska leyfishafa í gegnum 

árin, aðallega á CW. Hann sýndi okkur TF kallmerkin sem hann hefur haft sambönd við í 

„loggnum“ sínum á LoTW. Alex var mjög hrifinn af aðstöðu ÍRA og var sérstaklega ánægður 

með að hitta marga íslenska leyfishafa. Hann starfar hjá Bergrafi í Keflavík.  
 

24. júní – DL1HBT. 

Sigurður R. Jakobsson, TF3CW hafði verið í sambandi við Thomas Milde, DL1HBT áður en 

hann kom til landsins (en báðir eru áhugamenn um SOTA verkefnið).27 Þegar ljóst var, að Tom 

mundi missa af því að hitta Sigga og félagana í Skeljanesi fimmtudagskvöldið 23. júní [þar 

sem Icelandair seinkaði fluginu til Íslands] var ákveðið að TF3CW og TF3JB mundu hitta 

hann í Skeljanesi daginn eftir, föstudaginn 24. júní. 

 

 
27 SOTA er skammstöfun fyrir “Summits On The Air”. SOTA verkefnið var stofnað 2. mars 2002. Málið 

snýst um að fara á fjöll með fjarskiptatæki og búnað og hafa sambönd við aðra leyfishafa á 

amatörböndunum. Fjallatindar eru skilgreindir sérstaklega í hverju landi og hérlendis eru þeir alls 910. 

TF3DX varð fyrstur til að „virkja“ fjallatind samkvæmt verkefninu, 1. september 2016 þegar Ísland 

gerist aðili að SOTA. Um 24 þúsund radíóamatörar eru með skráða þátttöku í verkefninu í yfir 100 

þjóðlöndum. Þar af eru um 20 TF kallmerki. 

Skeljanesi 16. júní. Benedikt Sveinsson TF3T og Alex Senchurov UT4EK. 

Thomas MIlde DL1HBT og Sigurður Jakobsson TF3CW hressir fyrir utan Skeljanes. 
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Siggi sótti Tom á hótelið og byrjað var á að laga kaffi. Hann var mjög hrifinn af aðstöðunni 

og nefndi sérstaklega svart/hvítu myndirnar í salnum sem segja hluta af sögu félagsins.  

 

Þar sem Tom er mánaðar-

legur pistlahöfundur í CQ DL 

[félagsblaði DARC, 

landssamtaka radíóamatöra í 

þýskalandi sem er stærsta 

félag radíóamatöra í Evrópu] 

var gaman að geta bent hon-

um á myndina af Sigurbirni 

Þór Bjarnasyni, TF3SB þar 

sem hann er að „oper‘era“ frá 

TF7V leiðangrinum í 

Vestmannaeyjum. Um leið 

var honum skýrt frá því að 

þetta væri ritstjóri blaðsins 

okkar, CQ TF – og í sömu 

andrá var honum rétt prentað eintak af nýjasta félagsblaðinu. Tom varð afar hrifinn. Og eftir 

að aftur hafði verið sest í leðursófasettið, drukkið meira kaffi og hann flett blaðinu fram og til 

baka, bað hann fyrir sérstakar kveðjur til ritstjórans með þeim orðum að það væri stórkostlegt 

að svo fámennt félag gæti gefið út 4 félagsblöð af þessum gæðum á ári – og án auglýsinga. 

Samþykkt var með ánægju að koma skilaboðunum á framfæri við TF3SB. 

 

Eftir kaffið var honum sýnt QSL herbergið og hann þurfti margs að spyrja. Honum leist mjög 

vel á QSL skilagreinarnar og aðstöðu QSL stofunnar. Eftir það var opnað inn í 

fjarskiptaherbergið. Tom sagðist ekki hafa búist við svo glæsilegri aðstöðu. Og hans fyrstu orð 

voru hvað öllu væri vel fyrir komið. Hann var mjög hrifinn að aðgreiningunni á milli HF 

stöðvanna og fjarskiptaaðstöðunnar fyrir gervihnattastöðina.  

 

 

Kaffi, kex og umræður um áhugamálið í leðursófasettinu. 

Tom hafði nokkur sambönd við kunningjana heima í Hamborg frá IC-7300 stöðinni og 5-BTV stangarloftnetinu. 
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9. júlí – HB9RYV. 

Peter Ens, HB9RYV kom í heimsókn í Skeljanes 9. júlí. Hann er búsettur í Sursee sem er á 

Lucerne svæðinu í miðhluta Sviss. Nú er það svo að dagurinn var laugardagur, en kallmerki 

félagsins TF3HQ var virkjað þennan dag í IARU HF World Radiosport keppninni og Peter 

hafði heyrt fjarskiptin frá Skeljanesi í bíl sínum.  

 

Peter hafði reyndar áður komið í Skeljanes, því sumarið 2022 var 6. sumarið sem hann 

heimsótti landið. Hann hefur m.a. farið á fjöll til SOTA fjarskipta með Yngva Harðarsyni, 

TF3Y og hafði áður heimsótt félagsaðstöðuna ásamt honum. Hann segist líka alltaf koma við 

hjá Brynjólfi Jónssyni, TF5B á Akureyri þegar hann er á ferð þar um slóðir. Að þessu sinni 

dvelur hann á landinu fram í september. Hlé var gert á keppninni á meðan hann hafði samband 

við kunningja sinni heima í Sviss á 20 metrum. Peter heimsótti félagið á aftur 28. ágúst þegar 

haldið var upp á 75 ára afmæli ÍRA með kaffiboði í Skeljanesi og á ný 8. september. 

 

Peter Ens HB9RYV í fjarskiptaherbergi TF3IRA 9. júlí. 

 

27. júlí – US5WA. 

Yaroslav Rosa, US5WA kom í heimsókn í Skeljanes 27. júlí. Nú er svo að dagurinn er 

miðvikudagur og þá er ekki opið í félagsaðstöðunni. Hins vegar var húsið opið og hann hafði 

bankað upp hjá Oddi hjá ORG ehf., ættfræðiþjónustunni sem hringdi í TF3JB og komst þannig 

á samtal við félagið.  

 

Yaroslav hafði millilent á Íslandi á leið til Boston í Bandaríkjunum ásamt dóttur sinni, en er 

CW maður með mikinn áhuga á DX og alþjóðlegum keppnum. Hann sagðist hafa talað við 

marga íslenska leyfishafa gegnum 

tíðina; „góðir CW menn“ og TF 

stöðvar væru yfirleitt með gott merki 

á böndunum í Úkraínu. Hann hefur 

verið leyfishafi frá árinu 1970.  

 

Hann sagðist ekki viss um hve lengi 

hann mundi dvelja í Bandaríkjunum 

en stefnir að því að koma í heimsókn 

í Skeljanes þegar hann flýgur til baka 

til Evrópu. Hann bað fyrir góðar 

kveðjur til félagsmanna ÍRA. 
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25. ágúst – 

VE3RXH. 

Robert Haddow, 

VE3RXH kom í 

heimsókn í Skelja-

nes ásamt syni 

sínum John, þann 

25. ágúst. Þeir 

feðgar eru búsettir 

í Ontario Kanada. 

 

Rob er m.a. mikill 

áhugamaður um 

SOTA (Summits 

On The Air) verk-

efnið. Hann færði 

ÍRA nokkur eintök 

af The Canadian 

Amateur Magazine 

TCA, sem er félags-

blað landsfélags 

radíóamatöra í 

Kanada, Radio 

Amateurs of 

Canada (RAC).   

 

25.8. – HB9GKR. 

Ralf Doerendahl, 

kom í heimsókn í 

Skeljanes 25. ágúst.  

 

Ralf er búsettur í 

Zürich í Sviss og 

heimsótti okkur 

tvisvar sinnum í fyrra (2021). Fyrst með Yngva Harðarsyni, TF3Y 10. september og aftur 17. 

september, en þeir Yngvi hafa unnið saman í SOTA. Ralf mikill áhugamaður um SOTA 

(Summits On The Air) verkefnið verkefnið. Á myndinni að ofan er Ralf að sýna Robert, 

VE3RXH og syni hans SOTA loftnet sem hann notar í SOTA verkefninu. 

 

Ralf heimsótti félagið á ný sunnudaginn 28. ágúst þegar haldið var upp á 75 ára afmæli ÍRA í 

Skeljanesi. Við það tækifæri færði hann félaginu gjafir frá landsfélagi radíóamatöra í Sviss, 

USKA. Sjá nánari upplýsingar í 15. kafla, um gjafir til ÍRA. 

 

1. september. – UT7UA. 

Roman Bratchyk, UT7UA kom í 

heimsókn í Skeljanes 1. september. 

Hann var staddur á landinu í stuttri 

heimsókn hjá vini sínum, Alex 

Senchurov, UT4EK sem flutti til 

Íslands í maí 2022. 

 

Roman er mikill áhugamaður um 

alþjóðlegar keppnir og notar þá 

kallmerkið UW1U. Þá hefur hann 

m.a. verið í loftinu frá rannsóknarstöð 

 Jón Björnsson TF3PW, Robert Haddow VE3RXH og Sæmundur E. Þorsteinsson TF3UA. Robert 
færði ÍRA nokkur eintök af kanadíska félagsblaðiðnu TCA. Ljósmynd: John (sonur Robs).  

Skeljanesi 25. ágúst. Ralf Doerendahl HB9GKR, Robert Haddow VE3RXH og John sonur Robs. 
Ljósmynd: TF3JON. 
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Úkraínu á Suðurheimskautinu, Academician Vernadsky, auk þess að hafa verið QRV víðar frá 

í heiminum, samanber kallmerki hans EM1UA, EM1U, VP8CTR (Winter Isl.), 4K2OT (Franz 

Josef Land), XY0RR og 9D0RR. 

 

 

8. september – NA1ME. 

Wesley M. Baden, NA1ME kom í heimsókn í Skeljanes 8. september. Hann var staddur á 

landinu í stuttri heimsókn ásamt XYL. Wes er búsettur í Maine í Bandaríkjunum. Hann er 

mikill CW maður, hefur verið leyfishafi frá árinu 1957 og sagði að það væri alltaf jafn góð 

tilfinning að taka í lykil. Hann hafði nokkur sambönd á morsi á 14 MHz frá TF3IRA. 

 

 

 

Í fjarskiptaherbergi TF3IRA í Skeljanesi 1. september. Alex Senchurov UT4EK, Jónas Bjarnason TF3JB og Roman Bratchyk, 
UT7UA. Ljósmynd. TF3MH. 

Skeljanesi 8. september. Sveinn Goði Sveinsson TF3ID, Þórður Adolfsson TF3DT og Wesley M. Baden NA1ME. Mynd: TF3JB. 
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Wes NA1ME á lyklinum í fjarskiptaherbergi TF3IRA. Ljósmynd: TF3JB. 

 

22. september – SP8GVA. 

Marcin Wieczorek, SP8VGA kom í heimsókn í Skeljanes 22. 

september. Hann býr í borginni Lublin, sem er um 150 km suðaustur 

af Varsjá.  

 

Hann var í heimsókn á landinu ásamt XYL hjá bróður sínum sem 

starfar hjá lyfjafyrirtæki hér á landi. Marcin (Martin) er mikill 

áhugamaður um DX, APRS og VHF/UHF fjarskipti. Hann hafði 

nokkur sambönd á tali frá TF3IRA á 14 MHz. 

 

Marcin býr í tólf hæða blokk í Lublin og notar lárétt stangarloftnet sem er 2.86 metrar að lengd sem hann fæðir í gegnum spólu 
sem hann tengir inn á eftir því hvaða band hann notar. Ljósmyndir: SP8GVA.  
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6. október – VE3EUR. 

Charles Patterson „Pat“ Byers, VE3EUR frá Ottawa í Kanada kom í heimsókn í Skeljanes 6. 

október. Hann er fæddur í Alberta og bjó þar lengi og hafði þá kallmerkið VE6AAN. Pat þekkti 

vel Níels Kristjánsson, TF3NJ eða VE6NJK (SK) sem búsettur í Kanada um árabil. Þegar 

Níels starfaði hjá flugfélaginu Atlanta í kringum árið 2000 heimsótti hann ÍRA (sem þá var í 

Þróttheimum). Níels skrifaði mikið af greinum í CQ TF í ritstjórnartíð Brynjólfs Jónssonar, 

TF5B. Pat talaði mjög hlýlega um Níels. 

 

Pat var afar hrifinn af aðstöðu ÍRA í Skeljanesi og ekki síst að hitta svo marga TF leyfishafa, 

en fimmtudagskvöldið sem hann kom í heimsókn var einmitt verið af afhenda verðlaun og 

viðurkenningar vegna VHF/UHF leikanna og TF útileikanna. Hann spurði margs um aðstöðu 

félagsins og sagðist t.d. vera félagsmaður í tveimur klúbbum radíóamatöra í Ottawa en 

hvorugur þeirra hefði sérstaka félagsaðstöðu. 

 

Mathías Hagvaag, TF3MH sýndi honum aðstöðu TF ÍRA QSL stofunnar og síðan var honum 

sýnd fjarskiptaaðstaða TF3IRA. Honum fannst mikið koma til Icom tækjaeignar félagsins, en 

er sjálfur nýbúinn að eignast Icom IC-705 stöð sem hann heldur mikið upp á heima í Kanada. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Þremenningarnir 
voru fullkomlega  
sammála um að 
það væri ekki til 
betra áhugamál 

en amatör radíó! 
Frá vinstri: Matti 

TF3MH, Pat 
VE3EUR og Ómar 

TF3WZ/OZ1OM. 

  Pat VE3EUR var mjög hrifinn af aðstöðu ÍRA í Skeljanesi og einnig afar ánægður með að hitta svo marga TF leyfishafa.  
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5. nóvember – MØWTD/SP9WTD. 

Slawomir (Slawek) Gajda MØWTD 

(SP9WTD) frá Kent í Englandi kom í 

heimsókn í Skeljanes laugardaginn 5. 

nóvember.  

 

Því miður kom hann á staðinn um 

kvöldmatarleytið þannig að enginn var 

í húsinu, en ÍRA hafði verið með 

laugardagsopnun þennan dag sem lauk 

skömmu fyrir kl. 14. 

 

Slawek sendi til félagsins meðfylgjandi 

ljósmynd sem var tekin utan við 

innganginn í Skeljanesi. Hann segist 

örugglega ætla að koma við í næstu ferð 

sinni til Íslands (en veit ekki 

nákvæmlega hvenær það verður) en 

biður fyrir góðar kveðjur til 

félagsmanna ÍRA. 

 

Slawomir Gajda MØWTD við Skeljanes 5.11.2022. 

 

10. nóvember – KA1IS. 

Thomas K. Zicarelli, KA1IS frá Bethel í Maine í Bandaríkjunum kom í heimasókn í Skeljanes 

10. nóvember. Hann hefur nokkrum sinnum heimsótt Ísland en ekki ÍRA áður. 

 

 

Tom er mikill CW maður, áhugamaður um alþjóðlegar keppnir og um færanlegar stöðvar og 

QRP afl á HF. Hann tók þátt í CQ WW WPX CW keppninni 2021 frá Akureyri sem TF/KA1IS 

og notaði 5 m. vippu á móti 4 lyftum radíölum (e. elevated radials) með spólu fyrir 40 og 80 

metra böndin. Hann hafði alls 841 samband og 886.080 heildarpunkta. Viðvera var 34.8 klst.  

Skeljanesi 10. nóvember. Sæmundur E. Þorsteinsson TF3UA, Tomas K. Zicarelli KA1IS og Yngvi Harðarson TF3Y í fjarskipta-
herbergi TF3IRA. 
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Fjarskiptaaðstaðan TF/KA1IS á Akureyri í WPX CW 
keppninni 2021. Frá vinstri: Elecraft KX2 og til hægri 
Elecraft KXPA-100 100W RF magnari. Ljósmynd: KA1IS. 

 

Tveimur ár um áður (2019) heimsóti hann Ísland og 

fór þá í loftið á morsi sem „pedestrian mobile“ frá 

höfninni í  Grenivík með kallmerkið TF/KA1IS. Þá 

notaði hann Elecraft KX2 QRP stöð og vippu frá 

MFJ með mótvægi. 

 

1. desember – NØAD og NØADN. 

Gerald W. „Wayne“ Nixon, NØAD og XYL Heather M. Nixon, NØADN frá borginni 

Centennial í Colorado komu í heimsókn í Skeljanes fimmtudaginn 1. desember. Þau voru mjög 

hrifin af aðstöðunni í Skeljanesi og sögðu að það væri gaman af að hitta svo marga TF 

leyfishafa, en þetta opnunarkvöld voru 27 félagar í húsi. Heather spurði um YL leyfishafa og 

fékk m.a. þær upplýsingar að tvær ungar konur hafi náð prófi í vor (2022) og nú væru þær um 

20 talsins í félaginu. Þau voru einnig mjög hrifin af QSL stofu ÍRA og stöðvarherbergi 

TF3IRA. Wayne fór í loftið og náði nokkrum samböndum til Bandaríkjanna, þ.á.m. til 

kunningja þeirra heima í Colorado.  

Tom TF/KA1IS sem “pedestrian mobile” frá höfninni 
við Grenivík 10. nóvember 2019. Mynd: TF/KA1IS. 

Skeljanesi 10. nóvember. Yngvi Harðarson TF3Y og Thomas K. Zicarelli, KA1IS. Fjær: Björgvin Víglundsson TF3BOI og Kristján 
Benediktsson TF3KB. 
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Skeljanesi 1.12.2022.  
Heather NØADN og Wayne NØAD í 
fjarskiptaherbergi TF3IRA.  
Mynd: TF3JON. 

 

12. janúar – CT2KJT og 

DL9RDZ. 

Hansi Reiser, DL9RDZ og 

XYL Fiona Reiser, CT2KJT 

komu í heimsókn í Skelja-

nes 12. janúar. Hansi hefur 

verið búsettur hér á landi í 

rúmt ár, er prófessor við 

Háskó lann í Reykjavík (og 

hefur heimsótt okkur í 

Skeljanes áður) en Fiona 

sem er tiltölulega nýflutt til 

Íslands, var að koma í 

heimsókn í fyrsta skipti.  

 

26. janúar – OH2LAK / TF3EY. 

Erik Finskas, OH2LAK (TF3EY) kom í heimsókn í 

Skeljanes 26. janúar, 2. og 4. febrúar (2023) Erik er 

búsettur í Mankkaa í Espoo í Finnlandi. 

 

 

 

 

 

 

Erik Finskas, OH2LAK / TF3EY 

í fjarskiptaherbergi TF3IRA 

26. janúar (2023). 

 

 

2. febrúar (2023) – N1MXO. 

Albert (Bert) Flower III, N1MXO kom í 

heimsókn í Skeljanes 2. og 9. febrúar 

(2023). Bert er búsettur á Nantucket eyju í 

Massachusetts í Bandaríkjunum. Hann var 

mjög hrifinn af félagaðstöðu ÍRA og sagði 

hana til fyrirmyndar. 

Albert (Bert) Flower III, N1MXO 

Í salnum í Skeljanesi 2. febrúar. 

Skeljanesi 12.1.2023. Fiona Reiser CT2KJT og Hansi Reiser DL9RDZ. Mynd: TF3GZ. 
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15. Gjafir til ÍRA 
 

FJARSKIPTABÚNAÐUR, RADÍÓDÓT, HÚSMUNIR OG FLEIRA. 

Á hverju starfsári berast félaginu gjafir. Hér á eftir er leitast við að gefa stutt yfirlit yfir gjafir 

og gefendur á starfsárinu 2022/23. Þar á meðal eru gjafir, þar sem félagsmenn vilja ekki láta 

nafns síns getið. Stjórn félagsins þakkar velvilja félagsmanna. 

 

15.1 (21. mars) – Radíódót, gjöf til félagsins frá NN. 

Töluvert magn af radíódóti barst dagana 21.-23. mars. Félagmaður hafði samband og spurði 

hvort áhugi væri fyrir að taka á móti radíódóti, sem væri meira og minna í góðu standi. 

Erindinu var tekið fagnandi og í framhaldi bárust þrjár sendingar í Skeljanes 21.-23. mars. 

 

Í fyrstu var reiknað með að dótið mundi rúmast í ganginum niðri, en eftir að þriðja sendingin 

barst var að ákveðið að taka í notkun borð í fundarsalnum uppi og koma smærri hlutum fyrir 

þar (samanber ljósmyndir). Gefandi óskar eftir að kallmerki hans verði ekki gefið upp og hann 

nefndur NN. Bestu þakkir til viðkomandi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Smærri hlutum, m.a. 
miklu magni af 
íhlutum, auka- 

hlutum o.þ.h. var 
komið fyrir á  

borði í salnum. 

Stærri hlutum var komið fyrir í ganginum niðri í Skeljanesi; margt nytsamlegt og áhugavert. 
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15.2 (13. maí)  – Mælitæki, gjöf til félagsins frá NN . 

Tekið var á móti gjöf til félagsins 13. maí. Um er að ræða þrjú mælitæki: 

 

▪ Audio Generator frá Potomatic Instruments, Inc., AG-51. Tækið er nýtt og ónotað. 

▪ Audio Analyzer, frá Potomatic Instruments, Inc., AA-51A. Tækið er nýtt og ónotað. 

▪ Test Oscillator frá Stanford Electronics, Inc., gerð AN/PRM-10. Tækið er í góðu lagi.  

 

Gefandi er félagsmaður sem óskar eftir að láta nafns síns ekki getið. Stjórn ÍRA þakkar 

nytsamar gjafir og hlýjan hug til félagsins.    

Mælitækin þrjú eru frá Potomatic Instruments og Stanford Electronics. 

Merkingar á bakhlið AG-51 og AA-51A mælitækjanna frá Potomatic Instruments. 

Tækinu frá Stanford Electronics fylgir rammgerður stálkassi. 
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Dótið var flokkað og var 
spennum og sérhæfðari 
hlutum komið fyrir á sér 

borði í salnum. 

 

 

15.3 (19. maí)  – Radíódót, gjöf frá TF3FG. 

Hans Konrad Kristjánsson, TF3FG færði 

félaginu radíódót og símtæki 19. maí. Bestu 

þakkir til TF3FG. 

 

15.4 (23. maí) – Radíódót, gjöf frá TF3WS. 

Sigurður Harðarson, TF3WS mætti í Skelja-

nes og færði félaginu margskonar radíódót 

23. maí. Meðal annars aflgjafa frá Landsíma 

Íslands, Motorola Micom 100 SSB HF 

bílstöðvar (125W á 1.6-30MHz), Motorola UHF bílstöðvar, VHF bílstöðvar af ýmsum 

gerðum, með/án hljóðnema og Pye VHF móðurstöð með innbyggðum aflgjafa. Bestu þakkir 

til Sigurðar fyrir hugulsemina. 

 

Sigurður Harðarson TF3WS við tækin sem raðað var upp í ganginum í Skeljanesi. 
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15.5 (23. maí) – Sýningartjald, gjöf til félagsins frá NN. 

Tekið var á móti gjöf til félagsins 23. maí; sýningartjaldi, LUMA Projection Screen, 188 cm á 

breidd. Um er að ræða gjöf frá NN. Nýja tjaldið verður sett upp í Skeljanesi og kemur í stað 

annars sem hefur verið í láni frá desember 2018. Bestu þakkir til NN. 

 

 

15.6 (25. maí) – Magn af rafhlöðum, gjöf til félagsins frá TF1A.   

Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A útvegaði félaginu að gjöf 25. maí alls 13 rafhlöðustauka sem 

hver inniheldur tíu 12VDC 9A sýrulausar rafhlöður. Búnaðurinn er nánast ónotaður og í 

fullkomnu lagi. Rafhlöðurnar eru framleiddar af Schneider Electric í Bandaríkjunum. Þær eru 

af Galaxy gerð, VM Battery Unit, Model OG-GVMBTU.  

 

Georg Kulp, TF3GZ gerði ferð til að sækja staukana til Keflavíkur, en hver þeirra vegur 30 

kg. Affermt var í Skeljanesi síðdegis 25. maí. Bestu þakkir til Ara fyrir hlýhug til félagsins og 

til Georgs fyrir flutninginn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Rafhlöðustaukarnir eru  
vel og greinilega merktir.  

Í hverjum stauk eru 10 
rafhlöður. Hér sjást 

staukarnir 13 eftir að búið 
var að raða þeim upp í 

ganginum í Skeljanesi. Efsti 
staukurinn hafði verið 

opnaður (sjá aðra mynd). 
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Merkingar sem fylgdu  
í hverjum stauk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rafhlöðustaukarnir gengu hratt  
út til félagsmanna  

eða aðeins á örfáum dögum  
og fengu færri en vildu.  

Að venju var reglan „Fyrstur fær sem  
fyrstur kemur“ höfð í heiðri  

og sættu menn sig við það.  
Síðasti staukurinn (sá þrettándi)  

var opnaður og skiptu þrír félagar  
rafhlöðunum á milli sín. 

 Á myndinni má sjá TF3SB  
að mæla rafhlöðurnar, sem allar  

stóðu spennu, 12.99VDC. 

Aðeins þarf að losa 2 skrúfur á öðrum endanum á málmstauknum og þá er hægt að draga málmlokið út og þá sjást rafhlöðurnar 

10 sem hver og ein er sjálfstæð. 
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15.7. (4. júní) – Gjöf til félagsins, kristallar frá NN. 

Tekið var á móti gjöf til félagsins 4. júní. Um er að ræða 192 kristalla af mismunandi gerðum 

og stærðum (þ.e. í mismundandi húsum, s.s. HC6/u, HC33/u, HC45/u, HC49/u, HC50/u, 

HC18/u, HC25/u o.fl.) – hinar ýmsu tíðnir. Kristallarnir eru grófflokkaður í sjö plastpoka. 

Meðal framleiðenda eru: 

 

Bliley Electronic Corp., Clark Crystals, GEC, Groot & Electrotechn. Laboratory Copenhagen, 

McKnight Xtal Co., Panoramic, Philipps, Radio Corp., RCA, Western Electric, Standard 

Radio, The Hunt Corp., The Quarts Crystal Company, auk kristalla þar sem framleiðandi er 

ómerktur.  

 

Bestu þakkir til NN (sami NN og færði okkur einnig þrjár sendingar af radíódóti í mars s.l. og 

mælitæki 13. maí s.l.). 

 

15.8 (4.6.) – Gjöf til ÍRA; vefmyndavél frá TF3TD. 

Í umræðum á FB síðu félagsins um veggjakrotið 

á langa bárujárnsveggnum við Skeljanes gaf sig 

fram Stefán Stefánsson, TF3TD og sagðist vilja 

gefa félaginu vefmyndavél svo vakta megi 

umhverfið í Skeljanesinu. Vélin er af gerðinni 

Vivotek Model No. MD7560.  

 

Hann kom gjöfinni í Skeljanes 4. júní. Bestu 

þakkir til Stefáns fyrir hugulsemina. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kaplar með tengjum fylgdu 
vefmyndavélinni. 

Kristallarnir voru flokkaðir niður í sjö plastpoka sem síðan var komið fyrir í fjórum stærri plastpokum sem sjá má á myndinni. 

Vélin er af gerðinni Vivotek Model No. MD-7560. 
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15.9 (30. júní) – Radíódót, gjöf til félagsins frá NN. 

Tekið var á móti fjórðu sendingunni af radíódóti frá NN í Skeljanesi 30. júní. Um er að ræða 

töluvert magn af ágætu dóti, samanber meðfylgjandi ljósmyndir. Þetta var 4. Sendingin frá NN 

sem færði okkur töluvert af dóti 21.-23. mars. Þakkir til NN fyrir hugulsemina. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Töluvert bættist 
 við af radíódóti  

30. júní, m.a. 
áhugaverð  
mælitæki. 

 

 

 

 

 

 

 

Ennfremur bættist við 
smærra dót, s.s. 
lampasökklar og 

töluvert af spennum 
sem var komið fyrir í 

salnum. Meira að 
segja granít 

sólbekkurinn var 
nýttur til að koma 

dótinu fyrir.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nýja dótið skoðað  
í ganginum í Skeljanesi. 

Mathías Hagvaag TF3MH, 
Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB og  

Kristján Benediktsson TF3KB. 
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15.10 (6. júlí) – Loftnet og loftnetaefni, gjöf til félagsins frá TF3IT. 

Ársæll Óskarsson, TF3AO hafði samband 6. júlí og sagðist hafa verið beðinn um að koma 

loftnetum og loftnetaefni frá Jónasi Þór Artúrssyni, TF3IT. Bestu þakkir til þeirra TF3IT og 

TF3AO. 

 

 

15.11 (16. júlí) – Radíó- og tölvudót, gjöf til félagsins frá TF1A. 

Ari Þórólfur Jóhannesson færði félaginu radíó- og tölvudót 16. júlí. Bestu þakkir til Ara fyrir 

hlýhug til félagsins.  

 

Tölvudótið frá Ara fyllir borðið vinstra megin og hluta af borðinu við hliðina. 

 

 

 

Í sendingunni frá TF3IT var m.a. þetta loftnet, Moonraker QP-2500 sem er 7.13 metra hátt stangarnet fyrir 80-6 metra böndin 

og gert til að nota án radíala eða mótvægis. Það er gefið upp fyrir 250W, er 3.8 kg að þyngd og er gert fyrir að festa á rör sem 

er frá 25-42mm í þvermál.  
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Þessi aflmælir frá 
Rhode & Schwarz 

kom með gjöf  
Ara Þórólfs 

Jóhannessonar  
til félagsins 16. júlí. 

Ljósmynd: TF1A. 

 

15.12 (28. júlí)   

Radíódót, gjöf 

til félagsins frá 

TF8SM.  

Smári Hreins-

son, TF8SM 

færði félaginu 

töluvert af 

radíódóti 28. 

júlí. Bestu 

þakkir til Smára 

fyrir hlýhug til 

félagsins. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myndirnar   
 til hliðar sýna  
hluta af dótinu 
eftir því sem það  
var borið inn í ganginn 
í Skeljanesi. Þegar  
myndirnar voru teknar 
átti eftir að flokka  
og raða dótinu upp. 

 

 

 

Smári Hreinsson TF8SM ásamt Jóni E. Guðmundssyni í ganginum í Skeljanesi eftir að þeir höfðu 

lokið við að bera dótið í hús. 
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15.13 (22. ágúst) – Loftnetsturn, gjöf til félagsins frá TF3T. 

Georg Kulp, TF3GZ gerði ferð í Álsnes þann 22. ágúst ásamt Benedikt Sveinssyni, TF3T og 

skrúfaði í sundur og sótti á bifreið sinni, 12 metra háan loftnetsturn og flutti í Skeljanes. 

Benedikt mun sjálfur flytja botnstykki turnsins í Skeljanes síðar. Þakkir til Benedikts fyrir 

þessa veglegu gjöf til félagsins, samanber meðfylgjandi myndir. 

 

Sjá ennfremur frásögn af gjöfinni ásamt ljósmynd af gefanda í kafla 2 (Félagsaðstaðan í 

Skeljanesi, bls. 34. 

 

 

 

Georg Kulp TF3GZ flutti turninn í Skeljanes. Einingarnar voru settar upp við húsið (við útgangshurðina). 
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15.14 (24. ágúst) - Tölvudót að gjöf til félagsins (TF1A).  

Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A færði félaginu að gjöf tvö stk. „Linksys Cisco SR2024 24-

port 10/100/1000 Gigabit Switch“. Bestu þakkir til Ara fyrir hlýhug til félagsins. 

 

15.15 (24. ágúst) – 2 metra FM bílstöð að gjöf til félagsins (TF7DHP).  

Daggeir H. Pálsson, TF7DHP færði félaginu að gjöf Kenwood TR-7625 FM bílstöð fyrir 144-

146 MHz. Sendiafl er 5/25W. Með stöðinni fylgir Kenwood RM-76 utanáliggjandi eining fyrir 

6 minnisrásir og leitara. Bestu þakkir til Daggeirs fyrir hlýhug til félagsins. 

 

15.16 (28. ágúst) – Gjafir frá landsfélagi radíóamatöra í Sviss, USKA. 

Erlendir gestir félagsins í kaffiboði sem haldið var fyrir félagsmenna og fjölskyldur þeirra 

sunnudaginn 28. ágúst í tilefni 75 ára afmæli ÍRA voru þeir Ralf Doerendahl, HB9GKR og 

Peter Ens, HB9RYV frá Sviss.  

Gjöf frá TF1A 24. ágúst: tvö stk. SR2024 24-port 10/100/1000 Gigabit Switch. 

Gjöf frá TF7DHP: Kenwood TR-7625 144-146 MHz FM bílstöð, sendiafl 5/25W ásamt RM-76 utanáliggjandi einingu fyrir 6 
minnisrásir og leitara (e. scanner).  
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Þeir félagar færðu okkur annars vegar sérstaka innrammaða kveðju frá Union Schweizeris-

cher Kurtzwellen-Amateure, USKA og hins vegar hefðbundinn oddfána með félagsmerki 

USKA. Jónas Bjarnason, TF3JB formaður ÍRA tók á móti gjöfunum í fjarskiptaherbergi 

TF3IRA og bað fyrir kveðjur og góðar þakkir frá ÍRA til systurfélags okkar í Sviss, USKA. 

 

 

 

 

 

15.17. (24. nóv.) – Radíódót að gjöf til félagsins (TF3FG). 

Hans Konrad Kristjánsson, TF3FG færði félaginu að gjöf 

þrjá spenna, „audio“ magnara og fylgihluti.  

 

Einnig mælakassa og prentplötur með 2N3055 transistorum. 

Bestu þakkir til Hans Konrads fyrir hlýhug til félagsins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Myndin er af Hans Konrad Kristjánssyni TF3FG 
Þegar hann kom með radíódót til félagsins.. 

  

Frá afhendingu gjafanna í Skeljanesi 28. ágúst. Peter Ens HB9RYV, Jónas Bjarnason TF3JB og Ralf Doerendahl HB9GKR. 
Ljósmynd: TF3KB. 
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15.18 (27. nóvember) – Radíódót að gjöf til félagsins (TF3WS).  

Sigurður Harðarson, TF3WS færði félaginu að gjöf m.a. Trevin fjarskiptatæki, fjóra aflgjafa 

230VAC/13.8VDC, bíltoppa og tölvuhluti. Aflgjafarnir voru 1 Amper, 3 Ampera, 5 Ampera 

og 9 Ampera. Allir í góðu lagi. Bíltopparnir voru á gormi, 2,4 m. á lengd. Bestu þakkir til 

Sigurðar fyrir hlýhug til félagsins. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd af hluta af dótinu 
sem TF3WS kom með í 

Skeljanes 27. 
nóvember.  

 

15.19 (1. desember) – Scanner viðtæki að gjöf til 

félagsins (TF3GZ).  

Georg Kulp, TF3GZ færði félaginu að gjöf tvo VHF 

handskannera frá Realistic 1. desember.  

Annar var 200 rása; hinn var 30 rása og báðir í góðu lagi. 

Bestu þakkir til Georgs fyrir hlýhug til félagsins. 

 

15.20 (26. janúar) – Heimskort (TF3NH).  

Njáll H. Hilmarsson, TF3NH færði félaginu að gjöf plakat 

með mynd af jörðinni (e. great circle map) sem er með 

gráðusetningum. 

Kortið er miðjað á 

Reykjavík og er í 

svokallaðri „fullri 

stærð“.  

 

Heiti á þjóðlönd-

um eru innsett á 

íslensku. Kortið 

kemur til með að 

verða innrammað og sett upp í fjarskiptaherbergi 

TF3IRA í Skeljanesi. Bestu þakkir til Njáls fyrir 

hlýhug til félagsins.  

 

 

 

 

 
Njáll H. Hilmarsson, TF3NH 
í Skeljanesi 26. janúar. 
Sjá má kortið á borðinu. 

 

Jón Svavarsson, TF3JON fékk 200 rása 
„“scanner“ og var hæstánægður. 
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15.21 (1. febrúar 2023) – Radíódót (TF1A). 

Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A færði félaginu að gjöf radíódót af ýmsu tagi 1. febrúar, m.a. 

kóaxkaplar (í mismunandi lengdum) með N-tengjum, HF og VHF RF magnarar (100, 250 og 

500W), Yaesu rótorar með stýrikössum, loftnet, LNB, stýrikaplar og margt fleira (sbr. 

myndir). Bestu þakkir til Ara Þórólfs fyrir hlýhug til félagsins. 

 

 

15.22 (13. ágúst) - Dell Vostro ferðatölva. 

Elín Sigurðardóttir, TF2EQ ungmennafulltrúi ÍRA var fulltrúi félagsins í sumarbúðum IARU 

Svæðis 1 sem haldnar voru í borginni Karlovac í Króatíu 6.-13. ágúst 2022. Um var að ræða 10. 

sumarbúðir  „Youngsters On The Air“ verkefnisins. 

 

Í lok dvalarinnar í Króatíu var fulltrúum 25 landsfélaga IARU Svæðis 1 sem staddir voru í 

Karlovac, afhent vegleg gjöf til ungmennastarfs 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 síðan á stjórnarfund í ÍRA þann 1. september með tölvuna ásamt sérstöku gjafabréfi 

HRS til félagsins. Stjórn ÍRA samþykkti þakkir til HRS fyrir veglega gjöf til ungmennastarfs 

félagsins á fundinum. Ennfremur voru samþykktar sérstakar þakkir til Elínar fyrir að takast á 

hendur ferðalagið til Króatíu án aðkomu félagssjóðs 

Hluti af radíódótinu sem TF1A kom með í Skeljanes 1. febrúar. 

Elín Sigurðardóttir TF2EQ afhenti gjöfina frá HRS á stjórnarfundi í ÍRA í Skeljanesi 1. september. 
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VIÐAUKI-A 
 

 

 

Fundargerðir stjórnar ÍRA 

og félagsfunda starfsárið 2022/23 
 

 

 Stjórnarfundir Dagsetning  Fundarstaður Bls. 

Stjórnarskiptafundur 8. mars Fjarfundur 208 

Fundur  1/2022 8. mars Fjarfundur 208 

Fundur  2/2022 19. maí Skeljanes 213 

Fundur  3/2022 10. ágúst Skeljanes 217 

Fundur  4/2022 1. sept. Skeljanes 221 

Fundur  5/2022 6. október Skeljanes 224 

Fundur  6/2022 10. nóvember Skeljanes 227 

Fundur  7/2023 18. janúar Skeljanes 230 

Félagsfundir Dagsetning Fundarstaður Bls. 

Fundur 1/2022 10. nóvember Skeljanes 233 

Fundur 2/2022 1. desember Skeljanes 233 
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Íslenskir radíóamatörar, starfsárið 2022/23 
Fundargerðir stjórnarskiptafundar og fundar nr. 1 í nýrri stjórn ÍRA; fjarfundir; 

haldnir í Skeljanesi 8. mars 2022 kl. 18:00. 

 

 
Fráfarandi stjórn: TF3JB formaður, TF3DC varaformaður, TF3GS ritari, TF3PW gjald-

keri, TF3GZ meðstjórnandi og TF3UA og TF3EIN varamenn. 

 

Viðtakandi stjórn: TF3JB formaður (endurkjörinn), TF3GZ og TF2LL (kjörnir til 2 ára), TF3GS og 

TF3PW (sitja síðara tímabil) og TF3UA og TF1EIN, varamenn (endurkjörnir). 

 
 

Tillaga að dagskrá stjórnarskiptafundar: 
 

  a. Fundarsetning og samþykkt tillögu að dagskrá. 

  b. Fundargerð 7. fundar 2021/22 frá 18. janúar lögð fram.   

  c. Útistandandi mál fráfarandi stjórnar. 

  d. Stjórnarskipti. Fráfarandi stjórnarmenn kvaddir, skila gögnum og húslyklum. 

  e. Fundarslit og fundarhlé. 
 

 
 

Tillaga að dagskrá 1. stjórnarfundar (eftir fundarhlé). 
 

  1. Fundarsetning 1. fundar í stjórn félagsins 2022/23. 
 

  2. Tillaga að dagskrá lögð fram. 
 

  3. Yfirlit yfir innkomin/útsend erindi á milli funda. 
 

31.01.2022...Erindi frá: Arngrími Jóhannessyni TF5AD þar sem hann býður m.a. myndefni í CQ TF frá heimsókn sinni á Suðurskautslandið og Falklandseyjar. 
31.01.2022...Erindi til: Arngríms. Honum þakkaður pósturinn og að efni verði komið á framfæri við ritstjóra CQ TF m. tilliti til birtingar í næsta félagsblaði. 
10.02.2022...Erindi frá: Helge-Jörgen Lammers, DC3SHL þar sem hann segist langa til að heimsækja félagsaðstöðu ÍRA fimmtudaginn 10. febrúar.  
10.02.2022...Erindi til: DC3SHL. Helge-Jörgen boðinn velkominn í heimasókn í Skeljanes. 
15.02.2022...Erindi frá: Sigurði R. Jakobssyni TF3CW þar sem hann framsendir tölvupóst KØBJ sem hyggst heimsækja landið 28.4.-5.5. n.k. 
16.02.2022...Erindi frá: Victolero Requilme. Hann segist búsettur hér á landi og spyr um söluaðila sem selja stuttbylgjuviðtæki.  
16.02.2022...Erindi til: Victolero. Honum vísað á FAJ sem hafi söluumboð fyrir Icom merkið, þ.á.m. stuttbylgjuviðtæki. 
17.02.2022...Erindi frá: Burce Frahm KØBJ þar sem hann lýsir áhuga á að heimsækja félagsaðstöðu ÍRA á ferðalagi sínu til landsins 28.4.-5.5. n.k. 
17.02.2022...Erindi til: Bruce. Hann boðinn velkomin í heimsókn í Skeljanes og upplýsingar veittar um að opið sé á fimmtudögum kl.20-22. 
21.02.2022...Erindi frá: Fannari Frey Jónssyni. Hann spyr um námskeið til amatörprófs á næstunni. 
21.02.2022...Erindi til: Fannars Freys. Honum bent á að fylgjast með á heimasíðu ÍRA; námskeið verði væntanlega í boði í byrjun marsmánaðar. 
23.02.2022...Erindi frá: Guðrúnu Sæborgu Ólafsdóttur, 101 Reykjavík. Guðrún Sæborg óskar eftir skráningu á næsta námskeið ÍRA til amatörprófs.  
23.02.2022...Erindi til: Guðrúnar Sæborgar. Henni þökkuð skráning á námskeið og sagt að félagið muni hafa samband þegar dagsetningar liggja fyrir.  
26.02.2022...Erindi frá: Formanni NRRL þar sem hann reifar skoðanir norska félagsins um Úkraínumálið í umræðuhópi formanna NARU. 
26.02.2022...Erindi frá: Gunnari Guðlaugssyni, 201 Kópavogi. Óskar inngöngu í ÍRA. 
26.02.2022...Erindi til: Gunnars. Hann var boðinn velkominn í félagið og honum send venjuleg gögn á rafrænu formi. 
26.02.2022...Erindi frá: Ritara IARU vegna umsóknar The Sudan Amateur Radio union (SARU) um aðild að IARU. 
27.02.2022...Erindi frá: Formanni SSA þar sem hann reifar skoðanir sænska félagsins um Úkraínumálið í umræðuhópi formanna NRAU. 
27.02.2022...Erindi frá: Formanni ÍRA þar sem hann reifar skoðanir íslenska félagsins um Úkraínumálið í umræðuhópi formanna NARU. 
27.02.2022...Erindi frá: Stjórn ÍRA til félagsmanna með vefslóð á ársskýrslu félagsins 2021/22. 
28.02.2022...Erindi frá: Formanni SRAL þar sem hann reifar skoðanir finnska félagsins um Úkraínumálið í umræðuhópi formanna NRAU. 
28.02.2022...Erindi frá: Formanni EDR þar sem hann reifar skoðanir danska félagsins um Úkraínumálið í umræðuhópi formanna NRAU. 
28.02.2022...Erindi frá: Varaforseta IARU þar sem hann kynnir yfirlýsingu alheimssamtaka landsfélaga radíóamatöra, IARU, um Úkraínumálið. 
02.23.2022...Erindi frá: Robert Prorok SQ9FMU. Hann sendir dreifipóst á öll aðildarfélög IARU þar sem hann lýsir ósætti sínu með yfirlýsingu alheimssamtakanna. 
Janúar 2022...Orðsendingar frá formanni til stjórnar milli stjórnarfunda: 20.,22., 25., 26., 28., 29., 30. og 31.1. 
Febrúar 2022...Orðsendingar frá formanni til stjórnar milli stjórnarfunda: 3., 7., 13., 16., 18., 21., 23., 24., 25., 27. og 28.2. 
Mars 2022...Orðsendingar frá formanni til stjórnar milli stjórnarfunda: 3. og 5.3. 
 

  4. Stjórn skiptir með sér verkum. 
 

  5. Aðalfundur 2022: Fundargögn, kostnaður, drög að fundargerð aðalfundar lögð fram. 
 

  6. Við upphaf nýs starfsárs: Verkefni, fyrirkomulag verkefna, fundartími/staður stjórnarfunda. 
 

  7. Námskeið til amatörprófs. 
 

  8. Starfsáætlun 2022/23; fyrsta umfjöllun. 
 

  9. Páskaleikar 2022; 15.-17. apríl. 
 

10. Alþjóðadagur radíóamatöra 2022; 18. apríl; starfræksla TF3WARD. 
 

11. CQ TF, útgáfuáætlun 2022/23. Tillaga ritnefndar lögð fram. 
 

12. Önnur mál. 

      a. Umsókn The Sudan Amateur Radio Union (SARU) um aðild að IARU. 

      b. Úkraínustríðið og málefni radíóamatöra.  
 

13. Næsti fundur stjórnar. 
 

14. Fundarslit. 
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STJÓRNARSKIPTAFUNDUR. 
 

a. Fundarsetning og samþykkt tillögu að dagskrá. 

Formaður, TF3JB, setti fjarfundinn kl. 18:00 og bauð menn velkomna. Mættir voru: TF3JB, TF3DC, 

TF3GS, TF3PW, TF3GZ, TF2LL, TF3UA og TF1EIN. Tillaga að dagskrá var samþykkt samhljóða. 
 

b. Fundargerð 7. fundar 2020/21 frá 18. janúar lögð fram.   

Fundargerðin samþykkt samhljóða. 
 

c. Útistandandi mál fráfarandi stjórnar. 

Þar sem stjórnin situr áfram nánast óbreytt eru menn inni í málum. Samþykkt að vísa útafstandandi 

málum til nýrrar stjórnar. 
 

d. Stjórnarskipti. Fráfarandi stjórnarmenn kvaddir, skila gögnum og húslyklum. 

Formaður, TF3JB þakkaði fráfarandi stjórn fyrir framúrskarandi góð störf. Hann flutti Óskari 

Sverrissyni, TF3DC sérstakar þakkir fyrir átta ára setu í stjórn og sagðist um leið vilja bjóða Georg 

Magnússon, TF2LL velkominn til stjórnarstarfa. Óskar þakkaði kærlega fyrir samstarfið. Stjórnarmenn 

tóku undir með lófaklappi. 
 

e. Fundarslit og fundarhlé. 

Formaður, TF3JB, sleit stjórnarskiptafundi kl. 18:15. 

 

 
FYRSTI FUNDUR NÝRRAR STJÓRNAR. 
 

1. Fundarsetning 1. fundar í stjórn félagsins starfsárið 2022/23. 

Formaður, TF3JB, setti fundinn kl. 18:15. 
 

2. Tillaga að dagskrá lögð fram. 

Tillagan var samþykkt samhljóða. 
 

3. Yfirlit yfir innkomin/útsend erindi á milli funda. 

Formaður fór yfir innkomin og útsend erindi á milli funda. Engar athugasemdir komu fram.  
 

4. Stjórn skiptir með sér verkum  

Ný stjórn félagsins skipti með mér verkum og er þannig skipuð starfsárið 2022/23:  
 

Jónas Bjarnason TF3JB, formaður. 

Georg Magnússon, TF2LL, varaformaður. 

Guðmundur Sigurðsson TF3GS, ritari. 

Jón Björnsson TF3PW, gjaldkeri. 

Georg Kulp TF3GZ, meðstjórnandi. 

Sæmundur Þorsteinsson TF3UA, varamaður. 

Heimir Konráðsson TF1EIN, varamaður 
 

5. Aðalfundur 2022: Fundargögn, kostnaður, drög að fundargerð. 

Aðalfundur félagsins 2022 var haldinn í safnaðarheimili Neskirkju sunnudaginn 20. febrúar. 

Embættismenn fundarins voru kjörnir þeir Vilhjálmur Í. Sigurjónsson, TF3VS og Sæmundur E. 

Þorsteinsson, TF3UA, sem fundarstjóri og fundarritari. Alls mætti 21 félagsmaður. Fundur var settur kl. 

13:00 og slitið kl. 14:33. Félagsgjald var ákveðið kr. 7.000 fyrir starfsárið 2022. Gjaldið hafði verið 

6.500 krónur um árabil. Kostnaður félagssjóðs vegna húsaleigu og kaffiveitinga nam 20 þúsund krónum. 

TF3UA skýrði frá því að drög væru þegar komin að fundargerð aðalfundar. Gögn sem lögð voru fram í 

aðalfundarmöppu ásamt skriffærum: 
 

▪ Dagskrá fundarins skv. 19. gr. félagslaga; sérprentun. 

▪ Lög ÍRA; sérprentun. 

▪ Skýrsla um starfsemi ÍRA 2021/22 (189 bls. að stærð).  

▪ Áritaður ársreikningur félagssjóðs fyrir starfsárið 2021. 

▪ Listi yfir viðtakendur verðlauna og viðurkenninga ársins 2021.  

▪ Nýtt ávarpsbréf til nýrra félagsmanna, 3. útg. 2022. 

▪ Nýtt kynningarrit um amatör radíó og ÍRA, 1. útg. 2022. 
 

Sjá nánari upplýsingar frá fundinum í 2. tbl. CQ TF 2022. 
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6. Við upphaf nýs starfsárs: Verkefni, fyrirkomulag og fundartími/staður stjórnarfunda. 

TF3JB, formaður kynnti framlagða samantekt um verkefnin á nýju starfsári. Hann sagði að þau væru 

einkum tvennskonar, þ.e. föst verkefni og ný – auk tilfallandi og ófyrirséðra verkefna, samanber 

eftirfarandi yfirlit. 
 

REKSTUR FÉLAGSAÐSTÖÐU Í SKELJANESI. 

▪ Undirbúningur og opnun og viðvera á fimmtudagskvöldum. Ennfremur innkaup og tiltekt á kaffi og meðlæti, undirbúningur 
á fundarsal, fjarskiptaherbergi og QSL herbergi, þ.m.t. þrif. 

▪ Skeljanes utanhúss, snyrting á gróðri við inngang og yfirmálun á veggjakroti á bárujárnsgirðingu. 
▪ Loftnet TF3IRA. Viðhald og uppsetning loftneta í eigu félagsins og þeirra sem bíða uppsetningar. 
▪ Búnaður í fjarskiptaherbergi; fjarskiptaborð A, B og C; viðhald og uppfærsla. 

 

VIRKJUN KALLMERKJA FÉLAGSINS: TF3IRA, TF3W, TF3HQ, TF3WARD, TF3YOTA. 

▪ Virkjun TF3IRA í fjarskiptaviðburðum félagsins (sjá neðar). 
▪ Virkjun TF3IRA/TF3W í helstu alþjóðlegum keppnum, m.a. SAC, CQ, WAE o.fl. 
▪ Virkjun TF3HQ í IARU HF World Championship 9.-10. júlí. 
▪ Virkjun TF3WARD 18. apríl. 
▪ Virkjun TF3YOTA, m.a. í desembermánuði. 
▪ Eftir Covid-19: Stefnt verði að fleirmenningsþátttaka frá félagsstöðinni. 

 

FJARSKIPTAVIÐBURÐIR ÍRA 2022: TF1IRA, TF3IRA. 

▪ Páskaleikarnir 15.-17. apríl. 
▪ VHF/UHF leikarnir 8.-10. júlí. 
▪ TF útileikarnir 30. júlí-1. ágúst. 
▪ Vita- og vitaskipahelgin 20.-21. ágúst. 
▪ Eftir Covid-19: Stefnt verði að fleirmenningsþátttöku í innanlandsviðburðum. 

 

VOR- OG VETRARDAGSKRÁ OG VETTVANGSFERÐIR Á ÁRINU 2022. 

▪ Vordagskrá í apríl-maí, þ.m.t. flóamarkaður í lok maímánaðar. 
▪ Vetrardagskrá í október-desember. 
▪ Vettvangsferð í fjarskiptastöð bandaríska flotans í Grindavík. 
▪ Vettvangsferð í Borgarfjörð. 

 

AFMÆLISBOÐ VEGNA 75 ÁRA AFMÆLIS ÍRA. 

▪ Afmælisboð fyrir félagsmenn og gesti verði haldið sunnudaginn 14. ágúst 2022 í Skeljanesi.  
 

TÖLVUPÓSTFANG, HEIMASÍÐA OG FB SÍÐUR. 

▪ Dagleg umsjón með tölvupóstfangi félagsins, ira@ira.is 
▪ Umsjón með uppfærslu opnunarsíðu www.ira.is, fréttir & tilkynningar þ.m.t. innsetning á FB síður. 
▪ Uppfærsla á undirsíðum í samvinnu við nefndir félagsins og embættismenn. 

 

ÚTGÁFUMÁL. 

▪ CQ TF, undirbúningur og útgáfa; 4. tölublöð á starfsárinu 2022/23. 
▪ Kynningarefni, þ.m.t. gerð myndbands fyrir YouTube. 

NÁMSKEIÐ. 

▪ Námskeið til amatörprófs í mars-maí. 
▪ Samvinna stjórnar, prófnefndar og umsjónarmanns námskeiða við undirbúning og rekstur. 
▪ Undirbúningur námsefnis 
▪ Aðkoma stjórnarmanna við rekstur meðan á verkefninu stendur,  til aðstoðar við umsjónarmann. 

 

STJÓRNVÖLD. 

▪ Samskipti við Fjarskiptastofu. 
▪ Uppfærsla reglugerðar. 

 

ERLEND SAMSKIPTI STJÓRNAR OG EMBÆTTISMANNA. 

▪ NRAU, IARU og IARU Svæði 1, auk samskipta við einstök landsfélög radíóamatörfélaga. 
▪ Ennfremur erlend samskipti embættismanna í nafni félagsins. 

 

ÖNNUR VERKEFNI. 

▪ Endurskoðun embættismannakerfis. 
▪ Innifalið í verkefninu er gerð starfslýsinga embætta. 

 

http://www.ira.is/
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Fundarmenn tóku vel í framlagða samantekt. Sérstök samþykkt var gerð um að stefna að því að halda 

upp á 75 ára afmæli félagsins 14. ágúst í sumar. Undir dagskrárliðnum var einnig samþykkt að 

stjórnarfundir fari fram á starfsárinu á fimmtudögum kl. 18:00 í Skeljanesi. 
 

7. Námskeið ÍRA til amatörprófs 

Farið yfir stöðu á undirbúningi á námskeiði félagsins sem miðar vel. Stefnt er að því að hefja námskeiðið 

28. mars í HR. Þegar hafa borist fyrirspurnir frá áhugasömum nemendum. 
 

8. Starfsáætlun 2022/23; fyrsta umfjöllun. 

Farið yfir drög að starfsáætlun næsta árs. Margt spennandi framundan, málið verður rætt betur á næsta fundi.  
 

9. Páskaleikar 2022; 15.-17. apríl 

Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY umsjónarmaður páskaleikana er tilbúinn með skráningarkerfið fyrir 

leikana. Stjórn hvetur félaga til að taka þátt. 
 

10. Alþjóðadagur radíóamatöra 2022; 18. apríl; starfræksla TF3WARD. 

TF3WARD verður rekin frá fjarskiptaaðstöðu félagsins í Skeljanesi. Ræða á við Fjarskiptastofu um 

möguleika þess að virkja TF3WARD frá heimastöð félagsmanna sem hafa áhuga fyrir slíku.  
 

11. CQ TF, útgáfuáætlun 2022/23. Tillaga ritnefndar lögð fram. 

Formaður, TF3JB lagði fram tillögu ritnefndar að útgáfuáætlun CQ TF á nýju starfsári, 2022/23. 

Áætlunin gerir ráð fyrir fjórum tölublöðum sem komi út á eftirfarandi dagsetningum: 
 

▪ 2. tbl. 2022; sunnudag 3. apríl. 

▪ 3. tbl. 2022; sunnudag 3. júlí. 

▪ 4. tbl. 2022; sunnudag 2. október. 

▪ 1. tbl. 2023; sunnudag 29. janúar (2023). 
 

Miðað er við að hvert blað verði af stærðinni 40-48 blaðsíður (óbreytt frá síðasta starfsári). Miðað er 

við að prentuð verði 25 eintök af hverju blaði til notkunar fyrir félagið (óbreytt frá síðasta starfsári). 

Loks er miðað er við að birta áfram styrktarlínu Vodafone á bls. 2 eins og birt var í fyrsta sinn í 1. tbl. 

2022. Tillaga ritnefndar samþykkt samhljóða. 
 

12. Önnur mál.  
 

a. Umsókn The Sudan Amateur Radio Union (SARU) um aðild að IARU. Samþykkt. 
 

b. Úkraínustríðið og málefni radíóamatöra. Stjórn ÍRA harmar að leyfishöfum í Úkraínu sé óheimilt að 

stunda áhugamál sitt. 
 

Formaður, TF3JB lagði fram minnisblað um innsetningu sem gerð var á heimasíðu og FB síður 24. 

febrúar 2022 undir fyrirsögninni: „Leyfi radíóamatöra afturkölluð í Úkraínu“.  
 

„Stjórnvöld í Úkraínu hafa afturkallað öll leyfi til radíóamatöra frá og með miðnætti 24. febrúar vegna 

stríðsátakanna í landinu. Ákvörðunin gildir í allt að 30 daga eða þar til nánar verður ákveðið. Stjórn ÍRA“. 
 

Formaður skýrði jafnframt frá umræðum sem áttu sér stað innan IARU Svæðis 1 og NRAU um afstöðu 

gagnvart innrásaraðilanum og leyfishöfum þess lands, einkum dagana 26.-28. febrúar 2022. 
 

Nokkrar umræður hafi einnig farið fram á FB síðum hér á landi eftir innsetningu upplýsinga á heimasíðu 

og FB síður 24. febrúar þess efnis, að stjórnvöld í Úkraínu hafi afturkallað öll leyfi radíóamatöra frá og 

með miðnætti þann dag vegna stríðsátakanna í landinu. Ákvörðunin gildir í allt að 30 daga eða þar til 

nánar verður ákveðið.  
 

Umræðurnar sem vísað er til að ofan innan stjórnar Nordisk Radio Amatør Union (NRAU) hafa sumpart 

verið svipaðar. Undirritaður setti eftirfarandi texta í nafni ÍRA 27. febrúar 2022 inn í umræðurnar. 

Samráð var haft við Kristján Benediktsson, TF3KB NRAU/IARU tengilið félagsins. 
 

Dear all, 
 

On behalf of ÍRA, it is our current view that we will honour the non-political principle and not make any statement 

at this time. 
 

We feel it is up to each member society if they want to cancel their contests under the current situation. 
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Although some societies seem to recommend restricting contacts with Russian radio amateurs, we agree with the 

IARU point of view this is up to the individual radio amateur. 
 

73, 

Jónas Bjarnason, TF3JB 

President of Icelandic Radio Amateurs (ÍRA) 
 

Eftirfarandi yfirlýsing alheimssamtaka landsfélaga radíóamatöra, IARU, barst frá varaforseta IARU, 

Ole Garpestad, LA2RR fyrir hönd IARU 28. febrúar 2022. 
 

In response to recent world events, the International Amateur Radio Union has issued the following 

statement: 
 

"IARU is an apolitical organization focused on promoting and defending amateur radio and the amateur radio 

services. The amateur radio service is about self-instruction in communications and friendship between people." 
 

Texti er af FB síðu HF nefndar DARC 1. mars 2022. 
 

“Any radio amateur currently transmitting from Ukraine is risking his or her life. If you hear a Ukrainian station, do 

not broadcast its callsign, location or frequency — whether on the band, in a cluster or on social media. You may 

be putting lives at risk.” 
 

c. Prentun á gögnum fyrir stjórnarfundi.  

Prófa á að minka prentun á fundargögnum. 
 

13. Næsti fundur stjórnar. 

Næsti fundur stjórnar verður fimmtudaginn 19. maí kl. 18:00 í Skeljanesi. 
 

14. Fundarslit. 

Formaður, TF3JB þakkaði stjórnarmönnum góðan fund og sleit fundi kl. 18:45. 
 

Fundargerð ritaði 

Guðmundur Sigurðsson / TF3GS 

Ritari ÍRA 

 

AF VETTVANGI FÉLAGSMANNA. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hluti af 
glæsilegri  

loftnetaaðstöðu 
Andrésar 

Þórarinssonar 
TF1AM í 

Grímsnesi. Í 
gangi var 

undirbúningur 
fyrir CQ WW DX 

SSB keppnina 
2022. 

 Ljósmynd: 
TF1AM.  
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Íslenskir radíóamatörar; starfsárið 2022/23 

Fundur nr. 2 í stjórn ÍRA; haldinn í Skeljanesi 19. maí 2022 kl. 18:00. 

Mættir voru: TF3JB formaður, TF2LL varaformaður, TF3PW gjaldkeri, TF3GS 

ritari, TF3GZ meðstjórnandi, TF3UA varastjórn og TF1EIN varastjórn. 

 

 

Tillaga að dagskrá. 
 

1. Fundarsetning og samþykkt tillögu að dagskrá. 

2. Fundargerðir lagðar fram frá 8. mars; stjórnarskiptafundur og 1. fundur nýrrar stjórnar 2022/23. 

3. Yfirlit yfir innkomin/útsend erindi á milli funda. 
 

10.03.2022...Erindi til: Fjarskiptastofu; tilkynning um nýja stjórn ÍRA starfsárið 2022/23. 
10.03.2022...Erindi til: Fjarskiptastofu; ósk um að próf til amatörleyfis verði haldið laugardaginn 20. maí í Háskólanum í Reykjavík. 
10.03.2022...Erindi frá: Gjaldkera IARU Svæðis 1; fyrirspurn um fjölda félagsmanna árið 2021 v/undirbúnings reiknings v/félagsgjalds ÍRA í IARU Sv. 1 2022. 
11.03.2022...Erindi frá: Fjarskiptastofu; staðfesting á prófdegi og prófstað samkvæmt ósk félagsins. 
15.03.2022...Erindi til: IARU; tilkynning um nýja stjórn ÍRA starfsárið 2022/23. 
15.03.2022...Erindi til: IARU Svæðis 1; tilkynning um nýja stjórn ÍRA starfsárið 2022/23. 
15.03.2022...Erindi til: NRAU; tilkynning um nýja stjórn ÍRA starfsárið 2022/23. 
15.03.2022...Erindi frá: Fjarskiptastofu; áhyggjur LHG varðandi endurvarpann á 1297 MHz í Bláfjöllum; þeir eru hræddir við að þetta geti valdið vandræðum. Er á 
nákvæmlega sömu tíðni og radar notar og sjónlína á milli þar að auki. Spyrja hvort ekki sé hægt að vera með á öðrum stað þar sem ekki er sjónlína við radar. 
15.03.2022...Erindi til: Fjarskiptastofu; ÍRA mun sjá til þess að endurvarpinn verði ekki lengur í notkun á þessum stað. Einnig að borið verði undir stofnunina 
fyrirhugað nýtt staðarval áður en að tækið verði sett upp á ný. 
20.03.2022...Erindi frá: IARU Svæði 1; frestur til skráningar á milliráðstefnu svæðisins í Friedrichshafen 23.-26. júní 2022 framlengdur til 31. mars. 
23.03.2022...Erindi frá: IARU Svæði 1; skýrsla um ráðstefnu R1 2001 hefur verið birt: https://www.iaru-r1.org/about-us/how-iaru-works/regional-conferences/ 
05.04.2022...Erindi frá: IARU Svæði 1; reikningur vegna árgjalds svæðis 1 2022 (fjárhæð: €214.26); reikningur framsendur til TF3PW, gjaldkera.  
20.04.2022...Erindi frá: IARU Svæði 1; kynning á vefslóð á ráðstefnugögn milliráðstefnu svæðisins 2022; nefndir: HF (C4); VHF/UHF/SHF (C5) og EMC (C7). 
08.05.2022...Erindi frá: Þakkarbréf frá HB9VQQ um að greinin hans um WSPRnet í 3. tbl. CQ TF 2021 hafi borið árangur, en TF3T býðst til að sinna verkefninu. 
12.05.2022...Erindi frá: IARU Svæði 1; kynning á nýrri vefslóð á ráðstefnugögn milliráðstefnu svæðisins sem haldin verður í Friedrichshafen 23-25. júní n.k. 
13.05.2022...Erindi frá: Fjarskiptastofu; tímabundin heimild um aukið afl á 50 MHz (6 metrum) í júní-september 2022. 
Mars...Erindi frá: Formanni til stjórnar (á milli funda): 9., 10., 11., 13., 15., 20., 22., 23., 25., 27., 28., 29. og 31. mars. 
Apríl...Erindi frá: Formanni til stjórnar (á milli funda): 2., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 18. og 19. apríl. 
 

4. Skipan embættismanna starfsárið 2022/23. 

5. Skýrsla gjaldkera, m.a. um stöðu félagssjóðs og innheimtu 2022. 

6. Námskeið ÍRA til amatörprófs sem hófst 28. mars; skýrsla umsjónarmanns. 

7. Starfsáætlun stjórnar 2022/23; framhaldsumræða. 

8. Fjarskiptaviðburðir í boði ÍRA á árinu 2022. 
Páskaleikar 15.-17. apríl; VHF leikar 8.-10. júlí og TF útileikar 30. júlí - 1. ágúst. 

9. CQ TF, 2. tbl. kom út 3. apríl á heimasíðu. 
Kom úr prentun 12. apríl; var póstlagt 13. apríl og sent til Norðurlandafélaganna 27. apríl. 

10. Flóamarkaður. 

11. Vetrardagskrá ÍRA október-desember. 

12. Virkni félagsstöðvarinnar á milli stjórnarfunda. 
TF3W í CQ WW WPX SSB keppninni 26.-27.3.; TF3IRA í páskaleikunum 15.-17.4. og TF3WARD QRV 18.4.  

13. Framleiðsla borðfána og bílrúðumerkja með félagsmerkinu. 

14. Aðgangur félagsmanna að fjarskiptabúnaði ÍRA yfir netið. 

15. Önnur mál. 
a. Tilkynning um nýja skipan stjórnar ÍRA 2022/23 send til Fjarskiptastofu 10. mars. 

b. Tilkynningar um nýja skipan stjórnar ÍRA 2022/23 sendar til IARU, IARU R1 og NRAU 15. mars. 

c. Þrjár sendingar af radíódóti bárust félaginu 21., 22. og 23. mars frá NN. 

d. Málað yfir veggjakrot á langa bárujárnsgrindverkinu 1. apríl. 

e. Bil í bárujárnsvegg (sem snýr að bílastæði) brúað 3. apríl.  

f. Vatn flæddi í geymslu félagsins í kjallaranum í Skeljanesi 4. apríl. 

g. Fárhagsstyrkur Eiðs Kristins Magnússonar, TF1EM til ungmennastarfs félagsins. 

h. Lýsing komst í lag í Skeljanesi, innan- og utandyra 11. apríl. 

i. Páskakveðjur voru sendar frá stjórn til félagsmanna á heimasíðu og FB síðum 14. apríl. 

j. Málað yfir trévegginn sem er á hægri hönd við innganginn í Skeljanesi 18. apríl. 

k. Endanlega gengið frá 160 metra loftneti félagsstöðvarinnar á sumardaginn fyrsta, 21. apríl. 

l. Síðasta sending af radíódóti frá dánarbúi TF3GB barst félaginu 23. apríl. 

m. Mælitækjagjöf barst félaginu 13. maí. 

n. Endurinnsetning TF3WZ á félagatali á heimasíðu 16. maí. 

o. Orðsendingar formanns til stjórnar 2020-2022. 
 

16. Næsti fundur stjórnar. 

17. Fundarslit. 

https://www.iaru-r1.org/about-us/how-iaru-works/regional-conferences/
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1. Fundarsetning og tillaga að dagskrá. 

Formaður, TF3JB bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 18:00. Hann lagði fram meðfylgjandi 

tillögu að dagskrá sem var samþykkt samhljóða. 
 

2. Fundargerðir frá 8. mars; stjórnarskiptafundur og 1. fundur nýrrar stjórnar 2022/23. 

Báðar fundargerðir voru samþykktar samhljóða. 
 

3. Yfirlit yfir innkomin erindi á milli funda.  

Formaður, TF3JB fór yfir og skýrði innkomin og útsend erindi. 
 

4. Skipan embættismanna starfsárið 2022/23.  

Formaður, TF3JB kynnti framlagða skýrslu um endurskoðun á embættismanakerfi félagsins. Farið var 

yfir lista embættismanna og samþykkt að framlengja óbreytta skipan þeirra 2022/23 í ljósi væntanlegrar 

endurskoðunar. 
 

5. Skýrsla gjaldkera, m.a. um stöðu félagssjóðs og innheimtu 2022.  

Staða félagsjóð er góð. Innheimta félagsgjalda ársins hefst á næstunni  
 

6. Námskeið ÍRA til amatörprófs sem hófst 28. mars; skýrsla umsjónarmanns.  

Námskeiðinu er lokið og hafa 14 skráð sig til prófs. Þar af eru 2 sem taka það utan Reykjavíkur. Stjórn 

þakkar Jóni Björnssyni, TF3PW sérstaklega fyrir vel unnin störf.  
 

7. Starfsáætlun stjórnar 2022/23; framhaldsumræða.  

Farið yfir forsendur. Endanleg tillaga verður lögð fyrir næsta fund stjórnar til samþykktar. 
 

8. Fjarskiptaviðburðir í boði ÍRA á árinu 2022.  

Um er að ræða Páskaleika sem fram fóru 15.-17. apríl, VHF/UHF leika sem fram fara 1.-3. júlí n.k. og 

TF útileika sem fram fara 30. júlí til 1. ágúst. Samþykkt heimild til framleiðslu verðlaunagripa og 

verðlaunaskjala.   
 

9. CQ TF, 2. tbl. kom út 3. apríl 2022 á heimasíðu.  

Fyrsta félagsblað starfsársins (2. tbl. 2022) kom út á stafrænu formi á heimasíðu ÍRA sunnudaginn 3. 

apríl. Blaðið er 44 bls. að stærð. Tölvupóstar voru sendir á félagsmenn með vefslóð á blaðið, auk þess 

sem tilkynning var sett á FB síður.  
 

Blaðið kom úr prentun 12. apríl og var póstlagt til Fjarskiptastofu, heiðursfélaga o.fl. sama dag. Rafræn 

útgáfa var síðan sent til systurfélaganna á Norðurlöndum 27. apríl. 
 

10. Flóamarkaður.  

Samþykkt að efnt verði til flóamarkaðar félagsins sunnudaginn 12. júní. 
 

11. Vetrardagskrá ÍRA október-desember.  

Samþykkt að setja að nýju í gang vetrardagskrá félagsins í október n.k. Um er að ræða uppfærða dagskrá 

sem gangsett var 13. febrúar 2022 en þurfti að fella niður þremur vikum síðar vegna Covid-19 

faraldursins. 
 

Athugað verður hvaða viðburði, erindi o.fl., verður hægt að bjóða aftur sem voru á áætlun í dagskránni 

2020 og fella þurfti niður vegna faraldursins. Miðað er við að nýrri vetrardagskrá 2022 ljúki með 

viðhafnarkaffi/jólakaffi ÍRA þann 15. desember.  
 

12. Virkni félagsstöðvarinnar á milli stjórnarfunda.  

Á tímabilinu 8. mars til 19. maí var félagsstöðin virkjuð undir þremur kallmerkjum, TF3IRA, TF3W og 

TF3WARD. 
 

TF3W var virkjuð í CQ WW WPX SSB keppninni 2022 sem fram fór 26.-27.3.; TF3IRA var QRV í 

páskaleikunum 15.-17.4. og TF3WARD var QRV á alþjóðadegi radíóamatöra, 18. apríl.  

TF3W var QRV 27. mars (sunnudag) í CQ WW WPX SSB keppninni; aðallega til að „vera með“ í 

keppninni, enda voru ekki höfð mörg QSO; 20 talsins. TF3JB var á hljóðnema.  
 

TF3IRA var QRV 6. apríl (laugardag) frá kl. 10 f.h. til kl. 16 síðdegis. Á þessum tíma var haft 41 

samband á 144 MHz (FM og SSB), 433 MHz (FM og SSB) 50 MHz (SSB), 70 MHz (SSB) og 3.6 MHz 

(SSB og CW). TF3JB var á hljóðnema og lykli. Opið hús var auglýst á heimasíðu og FB síðum á sama 

tíma í félagsaðstöðunni og mættu 12 félagar og 2 gestir í Skeljanes og þáðu kaffi og veitingar.  
 

Kallmerkið TF3WARD (World Amateur Radio Day) var QRV í þriðja skipti frá félags-aðstöðunni 18. 

apríl – annan í páskum. Alls var haft 301 samband á SSB á 3.6 og 14 MHz; þ.á.m. voru sambönd við 

TF stöðvar. TF3JB var á hljóðnema. 
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13. Framleiðsla borðfána og bílrúðumerkja með félagsmerkinu.  

Samþykkt að framleiða borðfána og bílrúðumerki með félagsmerkinu. Athugað verði með framleiðslu 

á félagsmerkinu til álímingar [utaná] í sömu stærð er það er ekki of dýrt. 
 

14. Aðgangur félagsmanna að fjarskiptabúnaði ÍRA yfir netið.  

Formaður, TF3JB hafði framsögu og kynnti m.a. áhuga nokkurra félagsmanna um að geta notað búnað 

félagsins til DX fjarskipta yfir netið. Samþykkt að skoða hvernig önnur lands-félög gera þetta. 
 

15. Önnur mál.  

a. Tilkynning um nýja skipan stjórnar ÍRA 2022/23 send til Fjarskiptastofu 10. mars.  

Málið kynnt. 
 

b. Tilkynning. um nýja skipan stjórnar ÍRA 2022/23 sendar til IARU, IARU R1 og NRAU 15.  mars.  

Málið kynnt. 
 

c. Þrjár sendingar af radíódóti bárust félaginu 21., 22. og 23. mars frá NN.  

Umtalsvert magn af radíódóti. Stjórn ÍRA þakkar viðkomandi fyrir velvild í garð félagsins. 
 

d. Málað yfir veggjakrot á langa bárujárnsgrindverkinu 1. apríl.  

Stjórn þakkar TF3JB fyrir vel unnið verk. 
 

e. Bil í bárujárnsvegg (sem snýr að bílastæði) brúað 3. apríl.   

Stjórn þakkar TF3GZ fyrir vel unnið verk. 
 

f. Vatn flæddi í geymslu félagsins í kjallaranum í Skeljanesi 4. apríl.  

Formaður, TF3JB skýrði frá atvikinu; en ekki urðu miklar skemmdir á eigum félagsins í geymslunni. 
 

g. Fjárhagsstyrkur Eiðs Kristins Magnússonar, TF1EM til ungmennastarfs félagsins.  

Stjórn ÍRA þakkar 22 þúsund króna fjárhagsstyrk og góðan hug til ungmennastarfsins. 
 

h. Lýsing komst í lag í Skeljanesi, innan- og utandyra 11. apríl.  

Formaður, TF3JB skýrði frá viðgerð á vegum borgarinnar á lýsingu í ganginum niðri í Skeljanesi, auk 

þess sem gert var við útiljósastæði. 
 

i. Páskakveðjur voru sendar frá stjórn til félagsmanna á heimasíðu og FB síðum 14. apríl.  

Stjórnarmenn lýstu yfir velþóknun. 
 

j. Málað yfir trévegginn sem er á hægri hönd við innganginn í Skeljanesi 18. apríl.  

Stjórn þakkar TF3JB fyrir vel unnið verk. 
 

k. Endanlega gengið frá 160m loftneti félagsstöðvarinnar á sumardaginn fyrsta, 21. apríl.  

Stjórn þakkar TF3GZ fyrir vel unnið verk. 
 

l. Síðasta sending af radíódóti frá dánarbúi TF3GB barst félaginu 23. apríl.  

Stjórn þakkar TF3AO fyrir að færa dótið í Skeljanes. 
 

m. Mælitækjagjöf barst félaginu frá NN 13. maí. 

Stjórn ÍRA þakkar viðkomandi fyrir velvild í garð félagsins. 
 

n. Endurinnsetning vefstjóra á  félagatali á heimasíðu 16 maí 

Stjórn þakkar TF3WZ fyrir dýrmæta aðstoð. Ennfremur þakkir til TF3VS fyrir aðstoð við frekari 

lagfæringar á félagatalinu. 
 

o. Orðsendingar formanns til stjórnar 2020-2022. 

Formaður, TF3JB gat þess, að „Bréf formanns/orðsendingar til stjórnar“ frá 22.3.2020 til 19.4.2023 

væru alls orðnar alls 279. 
 

Hann nefndi, að þegar liðið hafi á marsmánuð 2020 hafi orðið ljóst, að Covid-19 faraldurinn væri 

kominn til að vera, a.m.k. um einhvern tíma. Sú nýjung hafi þá verið tekin upp þegar faraldurinn ágerðist 

– og stjórnarmenn áttu þess ekki lengur kost að hittast í félagsaðstöðunni í Skeljanesi á 

fimmtudagskvöldum – að formaður tók upp aukið samráð við stjórnarmenn.  
 

Farvegur fyrir aukið/virkt samráð fólst í þeirri nýbreytni, að formaður sendi tölvupóst (orðsendingu) til 

stjórnarmanna á milli stjórnarfunda – eftir því sem málefni kölluðu eftir til að halda mönnum upplýstum. 

Orðsendingarnar voru síðan prentaðar út og afhentar í möppu með fundargögnum á næsta stjórnarfundi. 

Formið var ein A4 blaðsíða í hvert skipti.  
 

Á starfsárinu 2020/21 (22.3.2020-25.2.2021) voru þannig alls sendar 104 orðsendingar, á starfsárinu 

2021/22 (25.3-20.2.2022) alls 145 og það sem af er starfsárinu 2022/23, alls 30.  
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Síðasta orðsendingin var send til stjórnarmanna 19. apríl 2022 og komst formaður þannig að orði: „Þar 

sem við virðumst nú lausir við faraldurinn er mál að þessum sendingum frá mér til ykkar linni og verður 

þetta því síðasta orðsendingin af þessu tagi og taka nú við hefðbundin samskipti um málefni félagsins“. 
 

Stjórnarmenn þökkuðu fyrir sendingarnar og lögðu að formanni að halda verkefninu áfram sæi hann 

möguleika á því. Formaður þakkaði góð orð og ætlar að skoða málið. 
 

p. Hreinsun á brotajárni sem safnast hefur saman í portinu bak við Skeljanes.  

Georg Magnússon, TF2LL ætlar að hreinsa til í brotajárni í portinu bak við Skeljanes. Síðustu ár (fyrir 

Covid-19) auglýsti félagið nokkrum sinnum að félagsmenn gætu fengið járnstangir o.þ.h. sem hafði 

safnast að félaginu, sérstaklega á tímabilinu 2009-2013. Fáir höfðu áhuga. Georg reiknar með að gera 

tvær ferðir og sækja slatta í hvort skipti. Stjórn þakkar TF2LL gott frumkvæði. 
 

q. Stuðningur við rekstraraðila viðtækja yfir netið. 

Guðmundur Sigurðsson, TF3GS spurði um hugsanlegan fjárstuðning úr félagssjóði ÍRA til eigenda og 

rekstraraðila KiwiSDR viðtækja yfir netið [og annarra viðtækja yfir netið].  
 

Hann nefndi m.a., að not félagsmanna af þessum búnaði væru orðin útbeidd og að menn væru farnir að 

reiða sig á tilveru viðtækjanna. Nokkrir félagsmenn hafi fjárfest í þessum viðtækjum og sett upp og 

komið fyrir á eigin kostnað. Fastur rekstrarkostnaður væri netáskrift og spurning hvort ÍRA væri til í að 

standa straum af slíkum kostnaði. Í því felist viðurkenning til þessara aðila, auk þess sem það mundi 

létta af þeim mánaðarlegum áskriftargjöldum. Aðkoma félagsins væri til þess fallin að vera hvati til 

þessara félaga okkar að sinna þessu mikilvæga verkefni áfram. Samþykkt að íhuga málið fram að næsta 

fundi. Formaður, TF3JB benti á umfjöllun um viðtækin í 13. kafla í ársskýrslu ÍRA (bls. 133) sem lögð 

var fram á aðalfundi 2022. Vefslóð: http://www.ira.is/wp-content/uploads/2022/02/Arsskyrsla-2022.pdf 
 

16. Næsti fundur stjórnar.  

Samþykkt að næsti stjórnarfundur verði haldinn fimmtudaginn 7. júlí kl. 18:00 í Skjalanesi. 
 

17. Fundarslit. 

Formaður þakkaði mönnum góða fundarsetu og sleit fundi kl. 19:30. 
 

Fundargerð ritaði 

Guðmundur Sigurðsson / TF3GS 

Ritari ÍRA 

 

  

http://www.ira.is/wp-content/uploads/2022/02/Arsskyrsla-2022.pdf
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Íslenskir radíóamatörar; starfsárið 2022/23 
Fundur nr. 3 í stjórn ÍRA; haldinn í Skeljanesi 10. ágúst 2022 kl. 18:00. 

 

Mættir: TF3JB formaður, TF2LL varaformaður, TF3PW gjaldkeri, TF3GS ritari, TF3GZ 

meðstjórnandi, TF3UA varastjórn og TF1EIN varastjórn. Gestir: TF3KX og TF3JON. 

 
Tillaga að dagskrá. 

1. Fundarsetning og samþykkt tillögu að dagskrá. 

2. Fundargerð lögð fram frá 2. fundi 19. maí s.l. 

3. Yfirlit yfir innkomin/útsend erindi á milli funda. 

10.06.2022...Erindi frá: Andrési, TF1AM þar sem hann tilkynnir að þau Vala Dröfn, TF3DV muni standa fyrir JOTA virkni á Úlfljótsvatni  14.-16. október n.k. 
10.06.2022...Erindi til: TF1AM þar sem þeim Völu er óskað góðs árangurs að virkja TF1JAM í Jaboree-On-The-Air viðburðinum í október. 
12.06.2022...Erindi frá: Formanni IARU Svæðis 1; upplýsingar úr skýrslu formanns sem verður flutt á formannafundi svæðisins í Friedrichshafen 25. júní. 
14.06.2022...Erindi til: Eiðs Kristins, TF1EM með sérstöku þakklæti stjórnar ÍRA fyrir styrk að fjárhæð kr. 22.000 sem renni til ungmennastarfs félagsins. 
18.06.2022...Erindi frá: Herbert, OE3KJN vegna heimsóknar hans til landsins 5.-12. ágúst; spyr um hvort í lagi sé að taka með sér Yaesu FT-100 HF stöð.  
18.06.2022...Erindi til: OE3KJN þar sem erindinu er svarað og hann boðinn velkominn í Skeljanes ef hann hefur tíma. 
20.06.2022...Erindi frá: Ritara IARU Svæðis 1; upplýsingar um að hægt verði að fylgjast með erindum á formannafundi svæðisins í Friedrichshafen 25. júní. 
23.06.2022...Erindi frá: WARCA, World Amateur Radio Contesting Association; röðun leyfishafa í alþjóðl. keppnum 2021/22; vefslóð: https://warca.org/21-22 
25.06.2022...Erindi frá: Ritara IARU svæðis 1; tilkynning um fjaraðgang að umræðum á formannafundi undir dagskrárliðnum “Shaping the Future” 
29.06.2022...Erindi frá: Olaf, DO1OP þar sem hann óskar upplýsinga um að setja QRP stöð í loftið frá TF; þau hjón eru væntanleg til TF í ágústmánuði. 
29.06.2022...Erindi til: DO1OP þar sem leitast var við að svara spurningum m.a. um helstu áfangastaði og QRP búnað sem hyggst taka með sér hingað til lands. 
05.07.2022...Erindi frá: ZS4BS ritara SARL; erindi í tilefni 75 ára afmælis SARL.  
17.07.2022...Erindi frá: Csaba, HA6PX [hjá MRASZ]. Vekur athygli á YOTA keppnunum og að ÍRA kynni þær (næsta keppni er 23. júlí; „Round-2“). 
17.07.2022...Erindi til: HA6PX þar sem skýrt er frá því að ÍRA muni skýra frá keppninni á heimasíðu og FB síðu félagsins. 
18.07.2022...Erindi til: Fjarskiptastofu með ósk um tímabundna heimild fyrir leyfishafa til að mega nota allt að 100W á 60M bandi í útileikunum 2022. 
18.07.2022...Erindi frá: Fjarskiptastofu þar sem umbeðin heimild er veitt.  
20.07.2022...Erindi frá: Rick, W1HZ þar sem hann skýrir frá því að þau hjón muni ekki ná að heimsækja ÍRA að þessu sinni í ágúst n.k. 
20.07.2022...Erindi til: W1HZ þar sem honum er þakkað fyrir upplýsingarnar og þeim hjónum óskað góðrar ferðar um Ísland. 
23.07.2022...Erindi til: Ölvis Styrrs, TF3WZ vefstjóra ÍRA vegna vandræða með að ræsa heimsíðu félagsins. 
24.07.2022...Erindi frá: Formanni IARU Svæðis 1; tilkynning þess efnis að umsókn SARU (landsfélag radíóamatöra í Súdan) hafi verið formlega samþykkt. 
29.07.2022...Erindi frá: Jack, G8DX sem hyggur á heimsókn til Íslands í nóvember. Spyr um gistingu og opnunartíma félagsins í Skeljanesi. 
29.07.2022...Erindi til: G8DX, erindinu svarað og hann og XYL boðin velkomin í heimsókn í félagsaðstöðuna. 
29.07.2022...Erindi frá: Jack, WA6CR; fyrirhugar heimsókn til TF 2023; er íslenskur ríkisborgari og hefur áhuga á að taka amatörpróf og fá íslenskt kallmerki.  
29.07.2022...Erindi til: WA6CR. Hann boðinn velkominn til landsins næsta sumar. Boðið að hafa samband aftur þegar hann veit dagsetningar. 
02.08.2022...Erindi frá: Rob, VE3RXH; kemur til landsins og dvelur dagana 21.-27. ágúst. Spyr um SOTA. 
02.08.2022...Erindi til: VE3RXH; Rob boðinn velkominn til landsins og mælt með að spyrja TF3EK um SOTA spurningar (tölvupóstfang hans gefið upp). 
06.08.2022...Erindi frá: Jesper, OZ1XB; spyr hvort við þekkjum tvípól loftnet í Vestmannaeyjum sem 80 ára vinur hans sá í ferð þar um slóðir í sumar. 
06.08.2022...Erindi til: OZ1XB; erindinu svarað um að okkur sé ekki kunnugt um hver á loftnetið; giskað á að það gæti verið fyrir fjarskipti við fiskveiðiflotann. 

Maí...Erindi frá: Formanni til stjórnar (á milli funda): 22., 23., 24., 25., 26., 30. og 30. maí (7 orðsendingar). 
Júní...Erindi frá: Formanni til stjórnar: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. og 29. júní (alls 25 orðs.). 
Júlí...Erindi frá: Formanni til stjórnar: 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18, 19., 20., 26., 27. og 31. júlí (alls 22 orðsendingar). 
Ágúst...Erindi frá: Formanni til stjórnar: 2., 4. og 5. Ágúst (alls 3 orðsendingar). 

4. Skýrsla gjaldkera. Staða félagssjóðs og innheimta félagsgjalda. 

5. Námskeið ÍRA til amatörprófs vorið 2022. 
         a. Umræður um hvernig til tókst með verkefnið. b. Heimsókn þátttakenda sem náðu prófi til amatörleyfis í Skeljanes 16. júlí. 

         c. Framhaldið. 
6. Millifundur IARU Svæðis 1 í Friedrichshafen 22.-24. júní. 

7. Starfsáætlun stjórnar 2022/23 lögð fram til samþykktar. 
8. Virkni félagsstöðvarinnar á milli stjórnarfunda. 
         a. Kallmerkið TF3IRA var virkjað í VHF/UHF leikunum 1.-3. júlí. b. Kallmerkið TF3IRA var virkjað í TF útileikunum 30. júlí til 1. ágúst. 

9. TF útileikarnir 2022. 
         a. Tillaga um breytingar á keppnisreglum. b. Tímabundin heimild FST fyrir allt að 100W á 60M í leikunum 2022, barst 18. júlí. 

10. CQ TF, 3. tbl. 2022 kom út 3. júlí á heimasíðu.  
         Sent til Norðurlandafélaganna 11. júlí – kom úr prentun 12. júlí – og var póstlagt innanlands 13. júlí. 

11. Afmælisfagnaður í tilefni 75 ára afmælis ÍRA [2021] sunnudaginn 14. ágúst. 

12. Flóamarkaður ÍRA sunnudaginn 11. september. 

13. Vetrardagskrá ÍRA 2022; hefst 7. október og lýkur með jólakaffi 15. desember. 

14. Ástand OptiBeam OB5-20 loftnets TF3IRA var skoðað 13. júlí. 
         a. Tillaga TF1EIN um kaup á nýju loftneti fyrir TF3IRA. b. Sjónarmið TF3Y dags. 5.8. og TF2LL 6.8. c. Upplýsingar um loftnet. 

15. Fækkun opnunarkvölda í Skeljanesi. 

16. Endurskoðun á embættismannakerfi félagsins. 

17. Aðgangur félagsmanna að fjarskiptabúnaði ÍRA yfir netið. 
18. Önnur mál. 
         a. Upplýsingar um ÍRA og opnunartíma settar upp við inngang/útidyr í Skeljanesi (23. maí). 

         b. Félagatal uppfært á heimasíðu í kjölfar endurinnsetningar TF3WZ á síðuna (25. maí). 

         c. Móttekið radíódót að gjöf til félagsins frá TF3WS (23. maí). 

         d. Móttekið sýningargjald að gjöf til félagsins frá NN (23. maí). 

         e. Móttekið radíódót að gjöf til félagsins frá TF3FG (19. maí).  

         f. Stærstur hluti heimasíðu félagsins uppfærður sem er á ensku (25. maí). 

         g. Móttekið radíódót (rafhlöður) að gjöf til félagsins frá TF1A (25. maí). 

         h. Járndót í portinu á bak við Skeljanes fjarlægt af TF2LL (31. maí og 3. júní). 

         i. Móttekið radíódót að gjöf til félagsins frá NN; 192 kristallar (4. júní). 

         j. Móttekin gjöf til félagsins frá TF3TD; vefmyndavél til vöktunar (7. júní). 

         k. Málað yfir veggjakrot á langa bárujárnsveggnum; TF1JI og TF3JB unnu verkið (30. júní).  

         l. Móttekið radíódót móttekið að gjöf til félagsins frá NN (30. júní).  

         m. Eldri félagsgögn móttekin frá TF3NA; félagatal 1973 og bréf frá PFS 1947 til TF3MB (6. júlí). 

         n. Móttekin gjöf til félagsins úr dánarbúi TF3GB; loftnetaefni sem TF3AO færði í Skeljanes (7. júlí). 

         o. Móttekið radíó- og tölvudót að gjöf til félagsins frá TF1A (14. júlí). 

         p. Vandræði með heimasíðu félagsins. 

19. Næsti fundur stjórnar. 
20. Fundarslit. 
 

https://warca.org/21-22
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1. Fundarsetning og samþykkt tillögu að dagskrá. 

Formaður, TF3JB bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 18:00.  Hann lagði fram með-fylgjandi 

tillögu að dagskrá sem var samþykkt samhljóða. 
 

2. Fundargerð lögð fram frá 2. fundi þann 19. maí s.l. 

Fundargerðin var samþykkt samhljóða. 
 

3. Yfirlit yfir innkomin/útsend erindi á milli funda. 

Formaður, TF3JB fór yfir og skýrði innkomin og útsend erindi. 
 

4. Skýrsla gjaldkera. Staða félagssjóðs og innheimta félagsgjalda.  

Innheimta gengur vel, greidd hafa verið 153 félagsgjöld en  ógreitt eru 27. Fjárhagsstaða félagssjóðs er 

jákvæð um 2.375.127 krónur. 
 

5. Námskeið ÍRA til amatörprófs vorið 2022. 

Kristinn Andersen, TF3KX formaður prófnefndar ÍRA mætti á fundinn. 
 

a. Umræður um hvernig til tókst með verkefnið.  

Í inngangi kynnti formaður, TF3JB efnisatriði í grein sinni: „Tímamót í námskeiðshaldi til amatörprófs; 

nýr ágangi í sögu námskeiða og prófa“ sem birtist í 3. tbl. CQ TF sem kom út 3. júlí. Niðurstaða var að 

námskeiðið tókst með ágætum og vel gekk að fá fólk til að leiðbeina. Bæði var um stað- og fjarnám í 

boði í Háskólanum í Reykjavík sem gekk mjög vel. Alls voru 14 skráðir til prófs, 12 mættu í prófið og 

11 náðu ýmist N- eða G-leyfum. 
 

b. Heimsókn þátttakenda sem náðu prófi til amatörleyfis í Skeljanes 16. júlí. 

Í skipulagi vornámskeiðs ÍRA 2022 sem lauk með prófi Fjarskiptastofu til amatörleyfis 21. maí var gert 

ráð fyrir sérstökum degi (eftir prófið) í félagsaðstöðu ÍRA í Skeljanesi. Þar segir m.a.: „Farið í 

félagsaðstöðu ÍRA og fjarskiptaherbergi og loftnet skoðuð. Nemendur gera prufuútsendingar undir nafni 

TF3IRA með stöðvarstjóra. Útfært síðar með tíma“. 
 

Af ýmsum ástæðum frestaðist þessi sérstaki dagur þar til 16. júlí kl. 10:00. Sendur var tölvupóstur á þá 

sem stóðust próf (alls 11 manns) með boði um að mæta í Skeljanes með viku fyrirvara. Svör bárust frá 

6 sem ýmist voru erlendis eða í sumarfríi innanlands þannig að ljóst var að mest 5 mundu geta mætt. 

Engu að síður var ákveðið að halda sig við auglýstan dag og mættu tveir nýir leyfishafar í Skeljanes, 

Antonia Sabrina Stevens, TF3ST og Guðmundar Veturliða Einarssonar, TF3VL.  
 

Jón Björnsson, TF3PW umsjónarmaður námskeiða félagsins og Jónas Bjarnason, TF3JB formaður ÍRA 

tóku á móti nýjum leyfishöfum með dagskrá dagsins, auk þess sem Kristján Benediktsson mætti á 

staðinn og tók ljósmyndir. Skemmtilegur og vel heppnaður laugardagur! 
 

c. Framhaldið.  

Skoða þarf kosti og galla við stað- og fjarkennslu í ljósi reynslunnar. Menn eru sammála um, að stefna 

að næsta námskeiði vorið 2023. Prófnefnd mun nota tímann og yfirfara námsefni til þess tíma. Fara þarf 

yfir lista leiðbeinenda með hliðsjón af því að sumir vilja hætta og því þarf að finna nýja til að fylla upp 

í skarðið. Frábært var að fá Kristinn Andersen, TF3KX formann prófnefndar til skrafs og ráðagerða um 

námskeiðin, fyrirkomulag og námsefnið og þakkaði formaður, Kristni Andersen, TF3KX fyrir að koma 

á fundinn. 
 

6. Millifundur IARU Svæðis 1 í Friedrichshafen 22.-24. júní. 

Kristján Benediktsson, TF3KB IARU/NRAU tengiliður ÍRA tók þátt í millifundi IARU Svæðis 1, sem 

haldinn var 22.-24. júní samhliða Ham Radio sýningunni í Friedrichshafen. Fundurinn var hvorutveggja 

haldinn sem stað- og fjarfundur og tók Kristján þátt í fundinum yfir netið. Hann mun gera grein fyrir 

helstu niðurstöðum í 4. tbl. CQ TF 2022.   
 

7. Starfsáætlun stjórnar 2022/23 lögð fram til samþykktar. 

Farið var yfir framlagða tillögu varaformanns, TF2LL að starfsáætlun stjórnar á nýju starfsári, 2022/23. 

Tillagan var samþykkt samhljóða. Áætlunin er með hefðbundnum hætti og verður til kynningar í 4. tbl. 

CQ TF 2022.  
 

8. Virkni félagsstöðvarinnar á milli stjórnarfunda. 

a. Kallmerkið TF3IRA var virkjað í VHF/UHF leikunum 1.-3. júlí. 

Félagsstöðin TF3IRA var í loftinu frá Skeljanesi laugardaginn 2. júlí. Þeir sem virkjuðu stöðina: Jónas 

Bjarnason, TF3JB, Jón G. Guðmundsson, TF3LM og Mathías Hagvaag, TF3MH. Félagsaðstaðan var 

opin á sama tíma fyrir félagsmenn og gesti og mættu alls 11 félagar og 1 gestur á staðinn. 
  



219 
 

b. Kallmerkið TF3IRA var virkjað í TF útileikunum 30. júlí til 1. ágúst. 

Félagsstöðin TF3IRA var í loftinu í TF útileikunum laugardaginn 30. júlí. Þeir sem virkjuðu stöðina: 

Erling Guðmundsson, TF3E og Jónas Bjarnason, TF3JB. Samhliða var auglýst opið hús í 

félagsaðstöðunni og mættu alls fimm félagar á staðinn.  
 

9. TF útileikarnir 2022. 

a. Tillaga um breytingar á keppnisreglum.  

Tillaga Einars Kjartanssonar, TF3EK umsjónarmanns TF útileikanna dags. 7. júlí samkvæmt tillögu 

Andrésar Þórarinssonar, TF1AM að breytum reglum leikanna hvað varðar tímabil og fjöldi sambanda 

– var samþykkt samhljóða. Efnisatriði eru eftirfarandi: Textinn „eða breidd og lengd, í heilum gráðum, 

t.d. 6421“ í 4. grein verði felldur á brott, keppnistímabil verði stytt úr þremur í tvo sólarhringa og að 

afnumin verði takmörk á fjölda sambanda. 
 

b. Tímabundin heimild FST fyrir allt að 100W á 60M í leikunum 2022, barst 18. júlí. 

Formaður, TF3JB skýrði frá erindi sem sent var til Fjarskiptastofu með beiðni ÍRA um tímabundna 

heimild fyrir að nota allt að 100W á 60 metra bandi í TF útileiknum. Stofnunin kom til móts við beiðni 

félagsins og heimilaði umbeðið afl á nefndu bandi í leikunum 2022. 
 

10. CQ TF, 3. tbl. 2022 kom út 3. júlí á heimasíðu. 

Blaðið kom út sunnudaginn 3. júlí á heimasíðu og FB síðum. Í framhaldi voru sendir tölvupóstar á alla 

félagsmenn með vefslóð á blaðið, sem var alls 52 síður að stærð. Höfundar efnis í blaðinu voru níu 

talsins: TF1AM, TF3DC, TF3GS, TF3KX, TF3JB, TF3SB, TF3VS, TF5B og TF8KY. Það var sent til 

Norðurlandafélaganna á rafrænu formi 11. júlí, kom úr prentun 12. júlí og var póstlagt á móttökuaðila 

innanlands degi síðar. 
 

11. Afmælisfagnaður í tilefni 75 ára afmælis ÍRA [2021] sunnudaginn 14. ágúst.  

Jón Svavarsson, TF3JON var mættur á fundinn til að taka ljósmynd af stjórn félagsins 2022/23. Hann 

tók þátt í umræðum og bauðst til að aðstoða við útfærslu verkefnisins, m.a. að sérlaga heitt súkkulaði. 

Tilboði hans var tekið með þökkum. Undir dagskrárliðnum var samþykkt að  fresta viðburðinum til 

sunnudagsins 28. ágúst m.a. vegna Covid-19 veikinda stjórnarmanna að undanförnu.  
 

12. Flóamarkaður ÍRA sunnudaginn 11. september. 

Flóamarkaður ÍRA fer fram 11. september. Vilhjálmur Í. Sigurjónsson, TF3VS mun sjá um 

uppboðshlutann og Hinrik Vilhjálmsson, TF3VH mun annast tæknihliðina.  
 

13. Vetrardagskrá ÍRA 2022. 

Dagskrá hefst á ný 6. október og lýkur með jólakaffi 15. desember. 
 

14. Ástand OptiBeam OB4-20OWA loftnets TF3IRA var skoðað 13. júlí. 

Benedikt Sveinsson, TF3T klifraði upp turninn í Skeljanesi fimmtudaginn 13. júlí. Eftir samráð var 

ákveðið að velja „bráðabirgðaleið“ í viðgerð sem er að skeyta inn nýjum kapli, en í ljós kom að „skottið“ 

frá „Hard-line“ kaplinum upp í fæðingu loftnetsins er skemmt og að „nagast“ í sundur og er líklega fullt 

af vatni. 
 

a. Tillaga TF1EIN um kaup á nýju loftneti fyrir TF3IRA.  

Tillaga Heimis Konráðssonar, TF1EIN er þess efnis, að OB4-20OWA netið verði tekið niður og keypt 

þess í stað OptiBeam OB9-5 sem er 9 elementa Yagi loftnet fyrir 20/17/15/12/10 metra böndin. Málið 

var rætt án niðurstöðu. 
 

b. Sjónarmið TF3Y dags. 5.8. og TF2LL 6.8. 

Framlagðar upplýsingar voru kynntar með áliti þeirra Yngva Harðarsonar, TF3Y og Georgs 

Magnússonar, TF2LL sem fjalla um heppileg Yagi loftnet fyrir ÍRA og jákvæðar og neikvæðar hliðar 

slíks „loftnetabúskapar“.  
 

c. Upplýsingar um loftnet. 

Málinn voru rædd og skoðuð fram og til baka. M.a. var kynnt framlagt samantektarblað um fjögur 

loftnet: OptiBeam OB9-5, OB15-7, SteppIR DB18 og Steppir 2EL. Niðurstaða umræðna var, að finna 

þurfi raunkostnað við uppsetningu á nýju loftneti. Samþykkt að fresta málinu til næsta fundar, en 

upplýsingaröflun muni fara fram í millitíðinni. 
 

15. Fækkun opnunarkvölda í Skeljanesi. 

Formaður, TF3JB kynnti samantektarblað um fjölda opnunarkvölda á fimmtudögum á árinu 2022. 

Hugmyndin er að fækka opnunarkvöldum í Skeljanesi. Samþykkt að fresta umræðunni. 
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16. Endurskoðun á embættismannakerfi félagsins. 

Heyra þarf í núverandi embættismönnum og taka stöðuna á þeim og verkefnum þeirra. Rætt um að 

senda þeim tölvupóst með nokkrum spurningum og halda svo fundi með þeim. Útbúa þarf formleg 

erindisbréf sem eru ekki lengri en um hálf A4 síða að stærð. 
 

17. Aðgangur félagsmanna að fjarskiptabúnaði ÍRA yfir netið. 

Afla þarf upplýsinga um fyrirkomulag, s.s. um tækjabúnað og reglur um notkun. Stjórnin hvetur 

félagsmenn til að nýta aðstöðuna á fimmtudagskvöldum og á öðrum skipulögðum opnunartímum. 

Samþykkt að fresta málinu á meðan öflun gagna fer fram. 
 

18. Önnur mál. 

a. Upplýsingar um ÍRA og opnunartíma settar upp við inngang/útidyr í Skeljanesi (23. maí). 

Stjórn lýsir yfir ánægju með að þetta hefur verið gert. 
 

b. Félagatal uppfært á heimasíðu í kjölfar endurinnsetningar TF3WZ á síðuna (25. maí). 

Stjórn þakkar Ölvi Styrr Sveinssyni, TF3WZ vefstjórna ÍRA fyrir góða aðstoð. 
 

c. Móttekið radíódót að gjöf til félagsins frá TF3WS (23. maí). 

Stjórn þakkar Sigurði Harðarsyni, TF3WS fyrir velvild í garð félagsins. 
 

d. Móttekið sýningargjald að gjöf til félagsins frá NN (23. maí). 

Stjórn þakkar NN fyrir velvild í garð félagsins. 
 

e. Móttekið radíódót að gjöf til félagsins frá TF3FG (19. maí). 

Stjórn þakkar Hans Konrad Kristjánssyni, TF3FG fyrir velvild í garð félagsins. 
 

f. Stærstur hluti heimasíðu félagsins uppfærður sem er á ensku (25. maí). 

Stjórn fagnar því að þetta hefur verið gert. 
 

g. Móttekið radíódót (rafhlöður) að gjöf til félagsins frá TF1A (25. maí). 

Stjórn þakkar Ara Þórólfi Jóhannessyni, TF1A velvild í garð félagsins. 
 

h. Járndót í portinu á bak við Skeljanes fjarlægt af TF2LL (31. maí og 3. júní). 

Stjórn þakkar Georg Magnússyni, TF2LL fyrir gott frumkvæði í málinu. 
 

i. Móttekið radíódót að gjöf til félagsins frá NN; 192 kristallar (4. júní). 

Stjórn þakkar NN fyrir velvild í garð félagsins. 
 

j. Móttekin gjöf til félagsins frá TF3TD; vefmyndavél til vöktunar (7. júní). 

Stjórn þakkar Stefáni Stefánssyni, TF3TD velvild í garð félagsins. 
 

k. Málað yfir veggjakrot á langa bárujárnsveggnum; TF1JI og TF3JB unnu verkið (30. júní). 

Stjórn þakkar Jóni Ingvari Óskarssyni, TF1JI og Jónasi Bjarnasyni, TF3JB vel unnið verk. 
 

l. Móttekið radíódót móttekið að gjöf til félagsins frá NN (30. júní). 

Stjórn þakkar NN fyrir velvild í garð félagsins. M.a. er um að ræða mælitæki og vandað dót. 
 

m. Félagsgögn móttekin frá TF3NA; félagatal 1973 o bréf frá PFS 1947 til TF3MB (6. júlí). 

Stjórn þakkar Hauki Haraldssyni, TF3NA fyrir að hugsa til félagsins með eldri félagsgögn. 
 

n. Móttekin gjöf til félagsins frá TF3IT; loftnetaefni sem TF3AO færði í hús (7. júlí). 

Stjórn þakkar TF3IT og Ársæli Óskarssyni, TF3AO fyrir að flytja dótið í Skeljanes. 
 

o. Móttekið radíó- og tölvudót að gjöf til félagsins frá TF1A (14. júlí). 

Stjórn þakkar Ara Þórólfi Jóhannessyni, TF1A fyrir velvildina. 
 

p. Vandræði með heimasíðu félagsins. 

Stjórn þakkar Ölvi Styrr Sveinssyni, TF3WZ vefstjóra ÍRA fyrir góða aðstoð. 
 

q. Tillaga um að setur verður upp varasjóður félagsins til að taka á óvæntum útgjöldum.  

Tillaga ritara, TF3GS um að setja upp varasjóð til að mæta óvæntum útgjöldum samþykkt samljóða. 
 

r. Ljósmynd var tekin af stjórn í tilefni nýs starfsárs, 2022/23. 

Jón Svavarsson, TF3JON ljósmyndari félagsins tók árlega ljósmynd af stjórn félagsins. Stjórn þakkar 

Jóni Svavarssyni, TF3JON fyrir að koma á fundinn og annast verkefnið. 
 

19. Næsti fundur stjórnar. 

Samþykkt að næsti fundur stjórnar verði haldinn fimmtudaginn 18. september kl. 18:00 í Skeljanesi. 
 

20. Fundarslit. 

Formaður, TF3JB þakkaði mönnum góða fundarsetu og sleit fundi kl. 21:00. 
 

Fundargerð ritaði 

Guðmundur Sigurðsson / TF3GS 

Ritari ÍRA 
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Íslenskir radíóamatörar; starfsárið 2022/23 
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. 
 

07.08.2022...Erindi frá: Greg, WB8WUA. Spyr um þátttöku frá TF kallmerkjum í keppnum á næstunni. 
07.08.2022...Erindi til: WB8WUA. Greg bent á að TF kallmerki taki þátt í flestum stærstu alþjóðlegu keppnunum, bæði CW, SSB og RTTY. 
11.08.2022...Erindi frá: Herbert, OE3KJN. Í pósti 18.6. hafði hann áformað að koma í heimasókn í Skeljanes, en hafði ekki tíma þegar á reyndi.  
11.08.2022...Erindi til: OE3KJN. Herbert boðinn velkominn í Skeljanes í næstu heimsókn hans til landsins. 
12.08.2022...Erindi frá: Sighvati í orgelkvartettinn Apparati, sem bauð félagsmönnum ÍRA þátttöku í fyrirhuguðum tónleikum 26. október.  
                     Til skýringar:  Fyrir um 20  árum voru haldnir tónleikar í Hafnarhúsinu þar sem spilað var á orgel og 4 félagsmenn ÍRA komu með búnað, settu loftnet 
                     upp og reyndu að ná sambandi við aðra radíóamatörar um heiminn meðan á tónleikunum stóð. 
13.08.2022...Erindi til: Kvartettsins. Vel tekið í málið og það verði skoðað. 
16.08.2022...Erindi frá: Ómari Þórdórssyni, Umhverfis- og skipulagssviði Borgarinnar. Spyr um dót í portinu á bak við húsið í Skeljanesi. 
16.08.2022...Erindi til: Ómar upplýstur um að hvorki gámar, bifreiðar né annað í portinu sé á vegum ÍRA. Allt loftnetaefni félagsins hafi verið fjarlægt í júní s.l.  
17.08.2022...Erindi frá: Jay, N1AV. Áformar að setja upp 1296 MHz EME búnað hér sumarið 2023. Veltir líka fyrir sér 50 MHz og að fá úthlutað TF kallmerki. 
17.08.2022...Erindi til: N1AV. Jay boðinn velkominn. Svarað spurningum um 50 MHz og að þörf sé á a.m.k. 90 daga dvöl áður en sækja má um TF kallmerki. 
17.08.2022...Erindi frá: Roland, HB9VQQ. Hann fagnar því að WSPR radíóvitinn TF3D er orðinn QRV og þakkar aðkomu ÍRA. 
17.08.2022...Erindi til: HB9VQQ. Roland þakkað og sendar kveðjur frá stjórn ÍRA. 
23.08.2022...Erindi til: Óla Jóns Hertervig, skrifstofustjóra skrifstofu eigna og atvinnuþróunar Borgarinnar. Óskað heimildar til uppsetningar við enda skemmunnar í 
                       portinu á bak við húsið í Skeljanesi. Tvær ljósmyndir sendar með til skýringar. 
23.08.2022...Erindi frá: Óla Jóni. Í svari hans segir: „Fyrir hönd húseigenda gerum við ekki athugasemd við þetta. Ef þarf leyfi frá opinberum aðilum svo sem  
                     byggingarfulltrúa, fjarskiptastofu eða öðrum sjáið þið um slíkt. 
24.08.2022...Erindi frá: Fjarskiptastofu. Tilkynning um útkomu ársskýrslu stofunnar fyrir árið 2021, alls 63. bls. að stærð. 
24.08.2022...Erindi til: Orgelkvartettsins Apprarat. Varaformaður, TF2LL gerði nánari fyrirspurn (sjá tölvupósta ofar; dags. 12. og 13.8.).  
24.08.2022...Erindi frá: Sighvati í Apparati. Þar kemur fram, að þeir óska að salta málið vegna mjög takmarkaðs tíma til uppsetningar í Tjarnarbíói. 

Ágúst, 2022.Erindi frá: Formanni til stjórnar: 8. nr. 58, 9. nr. 59, 11. nr. 60, 12. nr. 61, 14. nr. 62, 15. nr. 63, 16. nr. 64, 17. nr. 65, 18. nr. 66, 19. nr. 67, 21. nr. 68,  
                     22 nr. 69, 23. nr. 70, 23. nr. 71 (viðbótarsending), 24. nr. 72, 25. nr. 73, 26. nr. 74, 27. nr. 75, 28. nr. 76. (Alls 19 sendingar). 
 

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 Knarrarósvita 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. 
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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 félagsjóðs: 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 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 stýrikapli 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 nettókostnaður 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. september (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.  
 

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 (fréttasíða) var uppfærð 21. ágúst. Þegar síðan opnast birtast efnisdálkar til hægri með 

þessum fyrirsögnum og flýtileiðum: „SDR viðtæki yfir netið“ – „Ársskýrslur ÍRA“ – „Félagsblað ÍRA 

CQ TF“ og „Fundargerðir stjórnar“. Liðurinn „Fundargerðir stjórnar“ er nýr á þessum stað á 

heimasíðunni. Um er að ræða gerðir frá  starfsárunum 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 og 2022/23. 

Nýjustu fundargerðirnar 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 sunnudag 2. október. Um er að ræða næst síðasta 

blaðið á starfsárinu 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 lagar 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. 
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Elín Sigurðardóttir, TF2EQ var boðin velkominn á fundinn. 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 ungmennastarfs 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 ÍRA. 
 

Undir dagskrárliðnum var rætt um YOTA málefni innan IARU Svæðis 1 en einnig um samvinnu á milli 

norðurlandafélaganna. Elín er í góðu sambandi við forsvarsfólk ungmennastarfsins innan IARU og 

Norðurlandafélaganna. Í lok umfjöllunarinnar samþykkt stjórn ÍRA sérstakar þakkir til HRS fyrir 

veglega gjöf til ungmennastarfs félagsins. Ennfremur voru samþykktar þakkir til Elínar fyrir að takast 

á hendur ferðalagið til Króatíu án aðkomu félagssjóðs. 
 

12. Vegleg gjöf til ÍRA móttekin 22. ágúst. 

a. 12 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 Skeljanesi og mun notast undir nýtt Yagi 

loftnet fyrir félagsstöðina TF3IRA. 
 

13. Alþjóðlega vita- og vitaskipahelgin 20.-21. ágúst. 

a. Svanur Hjálmarsson, TF3AB virkjaði TF1IRA frá Knarrarósvita 20. ágúst. 

Stjórn ÍRA þakkar Svani Hjálmarssyni, TF3AB og Þór Þórssyni, TF1GW fyrir að virkja kallmerkið 

TF1IRA frá Knarrarósvita 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 

um 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 sendingum vitans og er Benedikt Sveinsson, TF3T ábyrgðarmaður. 
 

Stjórn ÍRA þakkar Benedikt fyrir uppsetningu búnaðarins. WSPRnet kerfið veitir íslenskum sem og 

erlendum leyfishöfum sem áhuga hafa á útbreiðslu radíóbylgna mikilvægar upplýsingar sem nýtast í 

fjarskiptum radíóamatöra 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. 
 

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 
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Íslenskir radíóamatörar; starfsárið 2022/23 
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. 
 
 

30.08.2022...Erindi frá: NRRL. Boð um þátttöku í NRAU fundi 22. október n.k. – fjarfundi. 
30.08.2022...Erindi til: Boð framsent á TF3KB IARU/NRAU tengilið ÍRA.  
31.08.2022...Erindi frá: Alex, UT4EK. Skýrir frá áhuga á að koma með vin sinn Roman Bratchyk, UT7UA í heimsókn í Skeljanes 1. sept. 
31.08.2022...Erindi til: UT4EK. Alex UT4EK og Roman UT7JA boðnir velkomnir í heimasókn í Skeljanes 1. september. 
07.09.2022...Erindi frá: Fjarskiptastofnun. Varðar umsögn ÍRA um umsókn TF3DC um kallmerki fyrir sameiginlega stöð, TF3FOC. 
07.09.2022...Erindi til: Fjarskiptastofnunar. Jákvæð umsögn ÍRA send til stofnunarinnar. 
13.09.2022...Erindi frá: Stevie, EI8FHB. Hann spyr um QTH APRS sendis félagsins, TF3IRA/1Ø. 
13.09.2022...Erindi til: EI8FHB. Stevie upplýstur um að QTH sé í aðalstöðvum ÍRA (HQ) í félagsaðstöðunni við Skeljanes í Reykjavík. 
14.09.2022...Erindi frá: Patrick, KI7EAJ. Hann er skiptinemi við HÍ fram í maí 2023 og spyr um reglur um úthlutun íslensks kallmerkis. 
14.09.2022...Erindi til: KI7EAJ svarað með upplýsingum um að hann geti sótt um íslenskt kallmerki eftir a.m.k. 3 mánaða dvöl á landinu. 
16.09.2022...Erindi frá: Marcin, SP8VGA. Hann verður á landinu 22. september og langar að koma í heimsókn í Skeljanes. 
16.09.2022...Erindi til: SP8VGA. Marcin boðinn velkomin í heimsókn í Skeljanes fimmtudaginn 22. september. 
19.09.2022...Erindi frá: Pat, VE3EUR hefur áhuga á að koma í heimsókn í Skeljanes 28. september. 
19.09.2022...Erindi til: VE3EUR. Pat boðinn velkominn í heimsókn í Skeljanes fimmtudaginn 28. september. 
Ágúst...........Erindi frá: Formanni til stjórnar: Nr.. 77, 31. ágúst (alls 1 orðsending). 

September...Erindi frá: Formanni til stjórnar:  Nr. 78-1. september, nr. 79-2., nr. 80-4., nr. 81-5., nr. 82-6., nr. 83-7., nr. 84-8., nr. 85-9., nr. 86-14., nr. 87-16., nr. 88-19., 

                            nr. 89-20., nr. 90-23., nr. 91-24., nr. 92-25., nr. 93-27., nr. 94-28., nr. 95-29., nr. 96-30. september (alls 19 orðsendingar). 

Október.......Erindi frá: Formanni til stjórnar: Nr. 97-1., nr. 98-3. og nr. 99/4. október (alls 3 orðsendingar). 
 

 

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. desember 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. 
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1. Fundarsetning og samþykkt tillögu að dagskrá. 

TF3JB, formaður bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 18:00. Fram kom að Georg 

Magnússon, TF2lL varaformaður hafði boðað forföll vegna veikinda. Formaður lagði fram 

meðfylgjandi  tillögu að dagskrá sem var samþykkt 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 hvorutveggja væntanlegt í byrjun nóvember. 
 

c. Undirbúningur loftnetsturns; Georg Magnússon, TF2LL. 

Georg Magnússon, TF2LL er byrjaður að vinna í turninum 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. stjórnarfundar frá 1. september s.l. Að auki verður lögð 

áhersla á að selja það sem m.a. hefur verið tekið frá og geymt úr dánarbúi TF3GB. 
 

b. Fyrirkomulag í félagsaðstöðunni; félagsmenn bæði í Skeljanesi og yfir netið. 

Þar sem fyrirhugað var að ræða dagskrárliðinn með Vilhjálmi Í. Sigurjónssyni, TF3VS sem hefur tekið 

að sér að sjá um uppboð á flóamarkaðnum – en hann átti ekki heimangengt 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 fyrirfara til innsetningar á 

heimasíðu og FB síður. Samþykkt að búnaður sem verður seldur á flóamarkaðnum 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 15 félagsmenn að verkefninu. Um er 

að ræða flutning erinda, tvo félagsfundi, námskeið, laugardags- og sunnudagsopnanir, auk þess sem við 

verðum með fyrstu miðvikudagsopnunina, 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. 
 

8. Félagsblaðið CQ TF. 

a. Fjórða tölublað ársins kom út á heimasíðu 2. október.   

Blaðið er allstórt í sniðum að þessu sinni, eða 60 blaðsíður. 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. 
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▪ 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 tímabilinu 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 sunnudaginn 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                                                                                                  ÚR FÉLAGSSTARFINU. 

 

 
 
 
 
 

Guðmundur Ingi 
Hjálmtýsson TF3IG 

og Jón Óskar  
Ingvarsson, TF1JI.  

Ljósmynd: TF3JON. 
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Íslenskir radíóamatörar; starfsárið 2022/23 
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: 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. 
 
 

16.10.2022...Erindi frá: Ritara IARU Svæðis 1; erindi með tilkynningu um tengilið ÍRA í samskiptum við svæði 1. Okkar tengiliður: SM6EAN. 
19.10.2022...Erindi frá: Ritara IARU Svæðis 1; erindi sent f.h. DF5JL, formanns – C4 HF nefndar – IARU Svæðis 1; fundargerð nefndarinnar. 
25.10.2022...Erindi frá: Formanni IARU Svæðis 1; stöðuskýrsla um störf vinnuhóps [og undirhópa] um: “Shaping the Future of Amateur Radio”. 
26.10.2022...Erindi frá: LB7ZG, ritara NRRL með uppkasti að fundargerð NRAU fundarins sem haldinn var yfir netið 22.10.2022. 
27.10.2022...Erindi frá: OP8L, stofnanda „Friends On The Air“ hópsins sem koma til Íslands 2023 og halda „Open Air HAM Fieldweek“. 
27.10.2022...Erindi til: OP8L, Stefaan boðinn velkominn og boðið að hafa samband þegar nær dregur og dagsetningar liggja fyrir. 
31.10.2022...Erindi frá: Formanni IARU Svæðis 1; tilkynning og fundarboð um 26. ráðstefnu IARU svæðisins í nóvember 2023 í Zlatibor í Serbíu. 
31.10.2022...Erindi frá: KJ6MEB (Elisabeth) þar sem hún tilkynnir um að hún muni vinna í POTA (Parks On The Air) verkefninu frá TF í nóvember.  
31.10.2022...Erindi til: KJ6MEB. Elísabetu þakkað erindið, hún boðin velkomin og óskað góðs gengis hér á landi. 
02.11.2022...Erindi frá: LB7ZG, ritara NRRL; leiðbeiningar um notkun "nrau.cloud" sem norrænu landsfélögin nota til að skiptast á tímaritum. 
02.11.2022...Erindi frá: LB7ZG, ritara NRRL með fundargerð NRAU fundarins sem haldinn var yfir netið 22.10.2022 (bls. 27-31). 
03.11.2022...Erindi frá: Fjarskiptastofu; þar sem umsagnar ÍRA er óskað um umsókn TF4M um leyfi fyrir sjálfvirkum sendingum í WSPRnet kerfinu. 
03.11.2022...Erindi til: Fjarskiptastofu; umsókn TF4M: „ÍRA gerir ekki athugasemd við rekstur á sjálfvirkum sendingum í WSPRnet kerfinu frá TF4M“. 
03.11.2022...Erindi frá: Þresti Inga Antonssyni þar sem hann óskar að gerast félagsmaður ÍRA (sendir jafnframt kvittun fyrir greiðslu árgjalds). 
03.11.2022...Erindi til: Þrastar Inga og hann boðinn velkominn í félagið. Honum send (rafrænt) öll gögn ÍRA til nýrra félagsmanna. 
05.11.2022...Erindi frá: MØWTD þar sem hann biður um kveðjur til félagsmanna; en hann kom við síðdegis í Skeljanesi laugardag 5. nóvember. 
05.11.2022...Erindi til: MØWTD þar sem honum er þakkaður pósturinn með upplýsingum um opnunartíma félagsaðstöðu ÍRA á fimmtudögum.  

Október.......Erindi frá: Formanni til stjórnar: Nr. 100-7okt., 101-8okt., 102 og 103-10okt., 104-11okt., 105-13okt., 106 og 107-14okt., 108-16okt., 109-19okt., 110-

21okt., 111-23okt., 112-25okt., 113-26okt. og 114-29.okt. (alls 15 sendingar í október); (bls. 44-58). 

Nóvember...Erindi frá: Formanni til stjórnar: Nr. 115-1nóv., 116-2nóv., 117-3nóv., 118-4nóv., 119-5nóv. og 120-6nóv. (alls 6 sendingar í nóvember); (bls. 59-64). 
 

 

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. nóvember 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“ kapallinn 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 tilbúinn fyrir Hustler 5-BTV loftnetið, en bæði þessi loftnet bíða uppsendingar. Ákveðið að láta 

uppsetningu nýja turnsins 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 samkvæmt 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 afhendingar í Skeljanesi fá 6. október. 

▪ Vefslóð á dagskrána var sett inn á heimasíðu (opnunarsíðu) 11. október. 

▪ Dagskráin var endurprentuð á 200 gr. A4 blað til dreifingar í Skeljanesi frá 7. október. 

▪ Dagskráin var sérprentuð á 200 gr. A3 blað til uppsetningar 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 félagsfundinum 10. nóvember; „Uppbygging TF3IRA í 

Skeljanesi“. Hugmyndin er að kynna loftnetaframkvæmdir framundan í félags-aðstöðunni og sýn 

stjórnar félagsins á loftnetabúnað stöðvarinnar eftir að ný loftnet verða komin í gagnið. Einnig er 

áformað að ræða búnað í fjarskiptaherberginu, 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 

stöðvarinnar 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 vetrardagskrá félagsins í CQ TF og víðar. 
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8. Virkni félagsstöðvarinnar út árið. 

Kallmerki félagsins, TF3YOTA er aðallega notað í desember 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 Sigurðardóttur, TF2EQ 

ungmennafulltrúa félagsins þar sem hún verður ekki á landinu um þessi jól eins og venjulega. Í athugun 

er, að Árna Freyr Rúnarsson, TF8RN aðstoðarverkefnisstjóri 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 millifund 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 hittast 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 proposal: Open for emerging radio 

amateurs, by their choice of study, to help defining where amateur radio is heading?”. Nánari 

upplýsingar eru á heimasíðu NRAU: https://www.nrau.net/ 
 

11. Ráðstefna IARU Svæðis 1 árið 2023.  

a. 26. Ráðstefna IARU Svæðis 1 verður haldin 1.-4. nóvember 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 tölvupóstar 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 boði 

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 samband 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. 
 

13. Næsti fundur stjórnar. 

Samþykkt að halda næsta fund stjórnar fimmtudag 26. janúar 2023 
 

14. Fundarslit. 

Formaður, TF3JB sleit fundi kl. 19:30. 
 

Fundargerð ritaði 

Guðmundur Sigurðsson TF3GS 

Ritari IRA 

 

 

 

https://www.nrau.net/
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Íslenskir radíóamatörar; starfsárið 2022/23 
Fundur nr. 7 í stjórn ÍRA; haldinn í Skeljanesi 18. janúar 2023 kl. 18:00. 
 

Mættir voru: TF3JB formaður, TF2LL varaformaður, TF3PW gjaldkeri, TF3GS 

ritari,  TF3GZ meðstjórnandi, TF3UA varastjórn og TF1EIN varastjórn. 

 
 

 

Tillaga að dagskrá. 
 

1. Fundarsetning og samþykkt tillögu að dagskrá. 
 

2. Fundargerð lögð fram frá 6. fundi (10. nóvember 2022). 
 

3. Yfirlit yfir innkomin/útsend erindi á milli funda. 
 

16.11.2022...Erindi frá: Ritara IARU Svæðis 1; boð um að taka þátt í vinnufundi yfir netið 3. desember um „Hamprojects“. 
17.11.2022...Erindi frá: Ungmennafulltrúa IARU Svæðis 1 þar sem vakin er athygli á desember sem YOTA mánuði. 
17.11.2022...Erindi til: Erindið um YOTA mánuð framsent til TF2EQ, ungmennafulltrúa ÍRA. 
17.11.2022...Erindi til: Fjarskiptastofu þar sem sótt er um framlengingu á sérheimild til notkunar á 70 MHz tíðnisviði. 
17.11.2022...Erindi til: Fjarskiptastofu þar sem sótt er um framlengingu heimildar v. aukins tíðnisviðs og afls í alþjóðlegum keppnum fyrir árið 2023. 
18.11.2022...Erindi frá: Fjarskiptastofu þar sem fyrri heimild er framlengd um 2 ár, til 31.12.2024. 
18.11.2022...Erindi frá: Fjarskiptastofu þar sem fyrri heimild vegna aukins tíðnisviðs og afls í alþjóðlegum keppnum er framlengt fyrir 2023. 
22.11.2022...Erindi frá: Siebe, PA1VS. Fyrirspurn um viðurkenningarskjöl ÍRA. 
22.11.2022...Erindi til: Erindið um viðurkenningarskjölin framsent til TF5B viðurkenningastjóra ÍRA. 
27.11.2022...Erindi frá: Formanni IARU Svæðis 1 þar sem settar eru fram frekari upplýsingar um ráðstefnu svæðisins 2024 í Zlatibor. 
14.12.2022...Erindi frá: Formanni VHF nefndar IARU Svæðis 1. Tilkynnt um VUSHF fund 26.-28. maí í Ånnaboda í Svíþjóð. https://vushf2023.se/ 
23.12.2022...Erindi frá: Formanni IARU Svæðis 1. OD5RI tekur við IPDA verkefni af HB9FXU (Information Programme for Disabled Radio Amateurs). 
26.12.2022...Erindi frá: Ervin, N1RVN, sonur KX4YS og fleiri úr fjölskyldunni heimsækja TF yfir jólin. Spyrja um 2 metra endurvarpa. 
26.12.2022...Erindi til: N1RVN. Hann boðinn velkominn til landsins og erindinu svarað, m.a. sendar upplýsingar um Skeljanes hef þeir hafa tíma. 
27.12.2022...Erindi frá: Are, LB3SA. Hann áformar að heimsækja TF í júní 2023 og spyr m.a. um skilyrði á HF á milli Íslands og Noregs. 
27.12.2022...Erindi til: LB3SA. Erindinu svarað og bent á að hafa loftnet meðferðis a.m.k. fyrir 40, 30, 20 metra. Hann verður með KX-1 QRP stöð. 
27.12.2022...Erindi frá: Wayne, NØAD og XYL Heather; NØADN þar sem þau þakka góðar móttökur í Skeljanesi 1. desember s.l. 
02.01.2023...Erindi frá: Marek, SP3MCO. Hann er fluttur til Íslands og langar til að fá íslenskt kallmerki. 
02.01.2023...Erindi til: SP3MCO. Útskýrt fyrir Marek að hann geti sótt um íslenskt kallmerki eftir 3 mánaða dvöl á Íslandi. 
04.01.2023...Erindi frá: Bert, N1MXO. Hann lendir í KEF 26. janúar, dvelur í 2 vikur og langar að koma í heimsókn í Skeljanes. 
04.01.2023...Erindi til: N1MXO. Bert boðinn velkominn að heimsækja okkur í Skeljanes. 
05.01.2023...Erindi frá: Franz, OE5FSM leitar upplýsinga vegna heimsóknar til TF í sumar vegna SOTA verkefnis. 
05.01.2023...Erindi til: OE5FSM. Upplýsingar veittar og hann boðinn velkominn í heimsókn í Skeljanes. Hann boðinn velkominn í Skeljanes. 
09.01.2023...Erindi frá: Ritara IARU Svæðis 1. SM6EAN hefur verið tilnefndur sem samskiptaaðili gagnvart Norðurlandafélögunum, þ.á.m. ÍRA. 
12.01.2023...Erindi frá: Einari Hrafni Jóhannssyni, 225 Álftanesi. Óskar skráningar á námskeið hjá félaginu. 
12.01.2023...Erindi til: Einars Hrafns. Skýrt frá því að dagsetningar liggi ekki fyrir en haft verði samband. Venjuleg félagsgögn send. 
Nóvember...Erindi frá: Formanni til stjórnar: Nr. 121 – 122 – 123 – 124 – 125 – 126 – 127 – 128 – 129 – 130 – 131 (alls 11 sendingar 10.-29. nóvember). 
Desember...Erindi frá: Formanni til stjórnar: Nr. 132 – 133 – 134 – 135 – 136 – 137 – 138 – 139 – 140 – 141 – 142 – 143 – 144 – 145 (14 sendingar í des.). 
Janúar...Erindi frá: Formanni til stjórnar: Nr. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8  (alls 8 sendingar 1.-16. janúar 2023). 
 

4. Gjaldkeri ræðir/kynnir drög að ársreikningi félagssjóðs fyrir rekstrarárið 2022. 
 

5. Aðalfundur 2023 (sunnudag 19. febrúar). 

       a. Fundarstaður og veitingar. 

       b. Fundarboð aðalfundar, skv. 17. gr. félagslaga. 

       c. Dagskrá aðalfundar, skv. 19. gr. félagslaga. 

       d. Tillögur til lagabreytinga á aðalfundi, skv. 29. gr. félagslaga. 
 

6. Ársskýrsla fyrir starfsárið 2022/23. 
 

7. Vetrardagskrá 2023 (2. mars - 11. maí). 
 

8. Námskeið til amatörprófs (20. mars - 20. maí). 
 

9. Flóamarkaður að vori 2023 (sunnudag 7. maí). 
 

10. CQ TF (1. tbl. 2023 kemur út 22. janúar). 
 

11. Loftnetamál TF3IRA (stöðuskýrsla). 
 

12. Stuðningur félagssjóðs við rekstraraðila viðtækja yfir netið (framhaldsumræða). 
 

13. Önnur mál. 

       a. Endurnýjun FST á sérheimild á 1850-1900 kHz v. þátttöku í alþjóðl. keppnum 2023 (17.11.2022). 

       b. Endurnýjun FST á sérheimild á 70 MHz fyrir almanaksárin 2023 og 2024 (17.11.2022). 

       c. Síðasti stjórnarfundur starfsársins 2022/23; þakkarávarp formanns. 
 

14. Næsti fundur stjórnar. 
 

15. Fundarslit. 

https://vushf2023.se/
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1. Fundarsetning og samþykkt tillögu að dagskrá 

Formaður, TF3JB bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 18:00. Framlögð tillaga að 

dagskrá var samþykkt samhljóða. 

 

2. Fundargerð lögð fram frá 6. fundi 10. nóvember 2022.  

Fundargerðin var samþykkt samhljóða. 

 

3. Yfirlit yfir innkomin/útsend erindi á milli funda. 

Formaður, TF3JB fór yfir og skýrði innkomin og útsend erindi. 

 

4. Gjaldkeri ræðir/kynnir drög að ársreikningi félagssjóðs fyrir rekstrarárið 2022. 

Vinna við uppsetningu ársreiknings stendur yfir og verður hann tilbúinn til skoðunar innan 10 

daga. Staða félagssjóðs er 1.823.702 krónur. Alls greiddu 165 félagsgjöld fyrir síðasta ár. 

Innheimta 15 ógreiddra félagsgjalda féll sjálfvirkt niður um áramót í heimabanka. 

 

5. Aðalfundur 2023 (sunnudag 19. febrúar). 

a. Fundarstaður og veitingar. 

Formaður, TF3JB skýrði frá því að fundarsalur hafi verið pantaður og að við fáum sömu 

aðstöðu og í fyrra (2022). Framlögð tillaga um að veitt verði kaffi á fundinum var samþykkt. 

 

b. Fundarboð aðalfundar, skv. 17. gr. félagslaga. 

Í 17. gr. félagslaga segir m.a.: „Aðalfundur er löglegur ef til hans er boðað með tölvupósti og 

auglýsingu á heimasíðu félagsins. Jafnframt skal senda þeim félagsmönnum skriflegt 

fundarboð sem ekki hafa skráð netfang hjá félaginu eða hafa sent stjórn félagsins skriflega 

ósk þess efnis. Fundarboð skal birta eða póstleggja eigi síðar en þrem vikum fyrir fundardag“. 

 

Fram kom, að fundarboð verður birt í 1. tbl. CQ TF sem kemur út 22. janúar. Í viku 4/2023 

verður birt formlegt fundarboð á heimasíðu og FB síðum. Sama dag verða sendir tölvupóstar 

á alla félaga sem eru með skráð netföng hjá félaginu. Aðrir fá sent fundarboð póstlagt sama dag. 

 

c. Dagskrá aðalfundar, skv. 19. gr. félagslaga. 

Farið var yfir framlagða dagskrá aðalfundar samkvæmt 19. gr. Samþykkt að leita til TF3VS 

með fundarstjórn og TF3UA með fundarritun á aðalfundinum.  

 

d. Tillögur til lagabreytinga á aðalfundi, skv. 29. gr. félagslaga. 

Stjórn félagsins bárust ekki tillögur til lagabreytinga þetta árið. 

 

6. Ársskýrsla fyrir starfsárið 2022/23.  

Formaður, TF3JB lagði fram útprentað vinnuskjal að ársskýrslu ÍRA 2022/23. Skýrslan liggur 

fyrir að mestu leyti og verður alls 239 blaðsíður að stærð. Stjórnarmenn þökkuðu formanni 

fyrir þetta mikla framlag. Samþykkt samhljóða að framleiða 40 eintök á kostnað félagssjóðs. 

 

7. Vetrardagskrá 2023 (2. mars - 11. maí). 

Undirbúningur að vetrardagskrá 2023 fyrir tímabilið 2. mars til 11. maí er hafinn. Byrjað er að 

ræða við áhugasama aðila. Tillaga að dagskránni verður lögð fram á 1. fundi nýrrar stjórnar 

eftir aðalfund 19. Febrúar n.k. 

 

8. Námskeið til amatörprófs (20. mars - 20. maí). 

Fjöldi fyrirspurna hafa borist um hvenær næsta námskeið félagsins til amatörprófs verði 

haldið. Formaður heldur utan um verkefnið og svarar fyrirspurnum. Með tilvísan til fyrri 

umfjöllunar, er til viðmiðunar að halda námskeiðið 20. mars til 20. maí n.k.  

 

9. Flóamarkaður að vori 2023 (sunnudag 7. maí). 

Flóamarkaður félagsins að hausti sem haldinn var 9. október síðastliðinn gekk með afbrigðum 

vel. Fjöldi fyrirspurnar hefur borist um næsta markað, en fyrir Covid-19 faraldurinn voru flóa-
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markaðir yfirleitt haldnir tvisvar á ári, að vori og að haust. Til viðmiðunar er að halda 

flóamarkað að vori sunnudaginn 7. maí 2023.  

  

10. CQ TF (1. tbl. 2023 22. janúar). 

1. tbl. 2023 kemur út 22. janúar. Sæmundur E. Þorsteinsson, TF3UA nýr ritstjóri blaðsins gaf 

yfirlit um efni í blaðinu sem verður 56-60 blaðsíður. Vilhjálmur Í. Sigurjónsson, TF3VS vinnur 

að uppsetningu þess. Nýja blaðið verður 20. tölublað CQ TF sem hann setur upp frá því hann 

kom til liðs við félagið á ný í apríl 2018, en hann annaðist umbrot 5 tölublaða CQ TF frá apríl 

2012 til apríl 2013. Samþykktar voru þakkir til ritstjóra og umbrotsmanns fyrir góð störf. 

 

11. Loftnetamál TF3IRA stöðuskýrsla.  

Turneiningar, loftnet, rótor, loftnetkapall og stýrikaplar er allt saman komið í Skeljanes. Eftir 

er að laga gamla loftnetið. Beðið er eftir hentugum tíma til að fá lyftu til útskiptingar á 

„kóaxskotti“. Önnur loftnet bíða, þ.á.m. endurnýjun 80 m spólu á Hustler 5-BTV stangarneti 

og uppsetning 80 m endafædds vírloftnets. 

 

12. Stuðningur félagssjóðs við rekstraraðila viðtækja yfir netið (framhaldsumræða). 

Málið rætt. Blikur eru á lofti hvað það áhrærir að finna styrktaraðila (aðra en félagssjóð ÍRA). 

Samþykkt að vísa málinu til nýrrar stjórnar.  

 

13. Önnur mál. 

a. Endurnýjun FST á sérheimild á 1850-1900 kHz v. þátttöku í alþjóðl. keppnum 2023 (17.11.2022). 

ÍRA barst jákvætt svar frá Fjarskiptastofu (FST) 18. nóvember við ósk félagsins um endur-

nýjun heimildar til notkunar tíðnisviðsins 1850-1900 kHz vegna þátttöku í alþjóðlegum 

keppnum á almanaksárinu 2023. G-leyfishafar fá tímabundna heimild til að nota fullt afl, allt 

að 1kW. N-leyfishafar njóta sömu tíðniréttinda, en aflheimild þeirra miðast við mest 10W. 

 

b. Endurnýjun FST á sérheimild á 70 MHz fyrir almanaksárin 2023 og 2024 (17.11.2022). 

ÍRA barst jákvætt svar frá Fjarskiptastofu (FST) 21. nóvember við ósk félagsins um endur-

nýjun heimildar til notkunar tíðnisviðsins 70.000-70.250 MHz. Núverandi heimild sem fram-

lengd var 7.12.2020 [til 2 ára] rennur út 31.12.2022. Heimildin hefur nú verið endurnýjuð til 

næstu 2 ára, þ.e. til 31.12.2024. 

 

c. Síðasti stjórnarfundur starfsársins 2022/23; þakkarávarp formanns. 

Formaður, TF3JB þakkaði stjórnarmönnum fyrir frábært samstarf og ánægjulega persónulega 

viðkynningu í málum sem varða félagið. Hann sagði m.a. að það væri erfitt að hugsa sér betri 

samstarfsmenn, sem hvorutveggja hafi verið virkir og áhugasamir. Hann sagðist vona af 

einlægni, að þeir sem nú ljúka sínu tímabili muni gefa kost á sér til áframhaldandi stjórnarsetu. 

 

d. Fyrirspurn um fjaraðgang.  

Varaformaður, TF2LL sagðist hafa fengið fyrirspurn frá félagsmanna um hvenær fjaraðgangur 

að búnaði félagsstöðvarinnar yrði tilbúinn.  

 

Í svörum formanns, TF3JB kom fram, að eins og fram hafi komið á félagsfundinum 10. 

nóvember s.l. sé stefnt að því að fjaraðgangur verði tilbúinn á næsta starfsári, 2023/24. 

 

14. Næsti fundur stjórnar.  

Dagsetning næsta fundar stjórnar (stjórnarskiptafundur) verður ákveðin eftir aðalfund. 

 

15. Fundarslit. 

Formaður sleit fundi 19:30 og stjórnarmenn klöppuðu og þökkuðu samstarfið. 

 

Fundargerð ritaði 

Guðmundur Sigurðsson TF3GS 

Ritari IRA 
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Íslenskir radíóamatörar; starfsárið 2022/23 
Félagsfundur haldinn í Skeljanesi 10. nóvember 2022 

 
Fundargerð. 
 

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 „Félagsstöð íslenskra radíóamatöra“. Erindið skiptist í 

fimm hluta sem voru sagan, stöðugreining, markmið, uppfylling markmiða - lýsing verkefna, og lokaorð. 
  

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 

 

 

 

Íslenskir radíóamatörar; starfsárið 2022/23 
Félagsfundur haldinn í Skeljanesi 1. desember 2022 

 
Fundargerð. 

 

Formaður TF3JB setur fundin og bíður 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 samkvæmt 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 stakk upp á TF3VS sem fundarstjóra og var það samþykkt samhljóða og tók TF3VS við fundinum. 

TF3VS stakk upp á TF3GZ sem fundarritara og var það samþykkt samhljóða. 

  

2. Flutningur erindis um VHF og UHF málefni. 

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

Farið var yfir helstu tíðnir, afl og mótunaraðferðir sem í boði eru til íslenskra leyfishafa.  
 

b. Helsta notkun hér á landi. 

Helsta notkun okkar eru endurvarpar á 2 m. og 70 cm og hafa íslenskir leyfishafar aðgang að sjö 

endurvörpum í dag. Þá er APRS kerfi á 2 m. sem hefur verið í uppbyggingu og er búið að koma upp 

alls níu digi- og/eða Igate stöðvum. Líflegt er þegar 4 m. og 6 m. böndin opnast og veita radíóvitarnir 

TF3VHF á 50 MHz og 70 MHz upplýsingar um DX skilyrði, t.d. þegar erlendir leyfishafar heyra merkin 

og setja upplýsingar á þyrpingu (e. cluster). OQ-100 gervitunglið sem er á 2.4 GHz bandi hefur notið 

vaxandi vinsælda hér á landi og hafa nokkrir félagar komið upp búnaði til fjarskipta um tunglið. Einnig 

eru margir aðrir gervihnettir sem hægt er að ná sambandi um frá Íslandi. Þá hafa félagar gert tilraunir 

um fjarskipti um loftsteinahrynur MS (Meteor-Scatter) og með EME fjarskiptum (e. Earth-Moon-

Earth). TF3T sagði okkur frá reynslu sinni af EME samböndum á 50 MHz frá landinu. Loks hafa verið 

gerðar tilraunir á 1200 MHz tíðnisviðnu og var m.a. um tíma rekinn endurvarpi í tilraunaskyni á bandinu 

með staðsetningu í Bláfjöllum. 
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c. Búnaður félagsstöðvarinnar TF3IRA. 

Félagið er ágætlega sett hvað varðar búnað til að vinna á HF hinum ýmsum tíðnum. VHF/UHF 

tíðnisviðið 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 um OQ-100 og 

aðra hnetti sem nást frá Íslandi. TF3IRA hefur ekki loftnet á 6 m. en fyrirliggjandi er fjarskiptabúnaður 

í fjarskiptaherbergi félagsins sem er QRV á 50 MHz.   
 

d. Framtíðarsýn. 

Mikill uppbygging hefur verið á búnaði fyrir þessi tíðnisvið innan félagsins, auk þess sem töluverð 

notkun er á endurvörpum. Vonast er til að þessi vinna haldi áfram til að auka útbreiðslu og notkunar-

möguleika félaganna til að eiga samskipti hver við annan sem og um allan heim. 

 

3. Umræður um stöðu VHF og UHF tíðnisviðanna.  

Félagarnir eru sammála um að vel hafi verið staði að málum og þakka þeim sem staðið hafi í þessari 

vinnu fyrir félagið og aðra amatöra.  

 

4. Önnur mál  

TF3AWS spurði um samtengingu endurvarpa á Akureyri og í Reykjavík. Allt er hægt, en hefur bara 

ekki verið framkvæmt. TF3KB rifjaði upp fjarskiptahóp ÍRA og Almannavarna ríkisins. TF3GS sagði 

frá VHF fjarskiptakerfi Björgunarsveitanna og samstarfi við stjórnvöld. 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 fundarmönnum fyrir góðar umræður. 
 

Fundargerð ritaði 

Georg Kulp TF3GZ 

 

 

ÚR FÉLAGSSTARFINU. 

 

Mathías Hagvaag, TF3MH QSL stjóri kortastofu ÍRA lauk við árlega uppfærslu á merkingum QSL hólfa stofunnar sunnudag-inn 
14. ágúst 2022. Mathías sagði, að nú væru 140 félagar með merkt hólf fyrir innkomin QSL kort. Þar sem á árinu hafi bæst við 
fjöldi nýrra leyfishafa kvaðst hann vilja benda á að nýtt kallmerki fái sérmerkt hólf um leið og kort byrja að berast. Eftir að 
samband er haft, megi gera ráð fyrir að fyrstu kortin taki að berast um „Bureau‘ið“ 6-18 mánuðum síðar. 
 

Mathías nefndi, að félagsmenn geti gengið að því sem vísu þegar þeir koma í félagsaðstöðuna á fimmtudagskvöldi, að ný kort 
bíði á staðnum – að því gefnu að kort hafi borist í pósthólfið daginn áður. En vitjað er um kortasendingar erlendis frá í pósthóf 
ÍRA sérhvern miðvikudag og eru sendingar flokkaðar sama dag. Þakkir til Mathíasar fyrir vel unnin störf. 
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Starfsáætlun stjórnar ÍRA 2022/22 
Á fundi í stjórn ÍRA þann 28. júlí 2022 var samþykkt starfsáætlun fyrir starfsárið 2022/23. Það 

er í samræmi við ákvæði í 9. gr. laga félagsins, þar sem segir m.a. að „varaformaður sinni 

starfsáætlun og framkvæmd hennar“. Áætlunin er birt hér á eftir. 

 

1. REKSTUR.  Stjórn félagsins mun halda stjórnarfundi samkvæmt áætlun sem samþykkt var á fyrsta fundi 

stjórnar, þ.e. 7-8 fundi á starfsárinu. Fundargerðir verða birtar á heimasíðu, hengdar upp á tilkynningatöflu í 

fjarskiptaherbergi og birtar í félagsblaðinu CQ TF. Heimasíða verður áfram miðpunktur í miðlun upplýsinga 

til félagsmanna og annarra. 

 

2. SAMSKIPTI.  Áfram verðu lögð áhersla á fagleg samskipti við Fjarskiptastofu sem viðheldur því trausti 

sem félagið nýtur hjá stjórnvöldum. Það sama gildir um samstarf við aðildarfélög IARU og NRAU og annað 

alþjóðlegt samstarf.  

 

3. FÉLAGSAÐSTAÐAN.  Félagsaðstaðan og rekstur hennar er mikilvægur þáttur í starfi félagsins, þ.e. 

samkomusalur, fjarskipta-herbergi, kortastofa og smíðaaðstaða ásamt geymsluherbergi í kjallara. Almenn 

opnunarkvöld eru á fimmtudögum en til greina kemur að staðið verði fyrir viðburðum á öðrum vikudögum 

sem þá verða auglýstir sérstaklega.  

 

4. FÉLAGSSTÖÐIN TF3IRA.  Markmiðið er að félagsstöðin sé þannig búin að hún geti svarað þörfum 

félagsins með því að hægt sé að stunda fjarskipti í sem flestum tíðnisviðum radíóamatöra og á sem flestum 

tegundum útgeislunar. Áfram verður unnið að uppbyggingu stöðvarinnar og viðhaldi og uppsetningu loftneta, 

ásamt því að einfalda skipulag og aðgang félagsmanna. Stuðlað verður að þátttöku í helstu alþjóðlegum 

keppnum og í fjarskiptaviðburðum félagsins og að stöðin sé opin og virk á opnunarkvöldum. 

 

5. FRÆÐSLUDAGSKRÁ.  Fræðsludagskrár á haustmisseri og síðar vormisseri verða í boði og kynntar 

með góðum fyrirvara í CQ TF. Viðburðir verða einnig kynntir jafnóðum á heimasíðu. Líkt og var fyrir Covid-

19 faraldurinn verður stefnt að framboði viðburða á laugardögum og sunnudögum um sértæk málefni. 

Kannað verði með fjaraðgang félaga að fræðsluerindum og fundum félagsins í takt við almenna þróun á því 

sviði.  

 

6. MIÐLAR.  Heimasíðan og samfélagsmiðlar verða áfram nýttir til upplýsingamiðlunar og samskipta við 

félagsmenn. CQ TF kemur áfram út á rafrænu formi (PDF) á heimasíðu félagsins og er miðað við að gefin 

verði út 4 tölublöð á starfsárinu. Einnig er miðað er við að ársskýrsla komi út og verði til afhendingar á 

aðalfundi félagsins 2023. 

 

7. KYNNINGARMÁL. fram verður unnið að því kynna félagið fyrir almenningi. Heimasíða, blaðaútgáfa 

og samfélagsmiðlar sem lýst er að framan nýtast til kynningar fyrir áhugasama, auk kynningarefnis sem stjórn 

félagsins hefur útbúið (fjórblöðungar). Stjórnin vill efla stefnumótun og kynningarstarf sem unnið verður að 

á starfsárinu, eftir því sem kostur er á. Sérstakt samráð verður haft við ungmennafulltrúa ÍRA og aðra 

embættismenn félagsins. 

 

8. NÁMSKEIÐ.  Námskeiðshald til undirbúnings fyrir próf til amatörleyfis, hefur ávallt tilheyrt 

kjarnastarfsemi félagsins og mun svo verða áfram í góðri samvinnu við prófnefnd félagsins, umsjónarmann 

námskeiða og Fjarskiptastofu. Námskeiði er einmitt nýlokið (í maí 2022) sem lauk með prófi Fjarskiptastofu 

til amatörleyfis þann 21. maí. Áfram verður unnið að mótun stefnu um námskeiðshald, þ.m.t. uppfærslu 

námsefnis.  

 

9. ENDURVARPAR / STAFVARPAR / RADÍÓVITAR / VIÐTÆKI YFIR NETIÐ. 

ÍRA mun áfram styðja við uppbyggingu og viðhald endurvarpa í samráði við VHF stjóra félagsins og vaxandi 

hóp félagsmanna með áhuga á þeim sviðum. Ennfremur verður unnið að því að styðja við rekstur viðtækja 

yfir netið eftir því sem kostur er. 

 

10. TÍÐNIMÁL OG ÖNNUR RÉTTINDI RADÍÓAMATÖRA. 

Stjórn ÍRA mun áfram huga að núverandi réttindum okkar og verndun þeirra, auk þess að sækja um rýmri 

tíðnisvið og heimildir í góðri samvinnu við stjórnvöld. 
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Vetrardagskrá ÍRA að hausti 2022. 

Vetrardagskrá ÍRA að hausti var kynnt í 4. tbl. CQ TF sem kom út 2. október. Hún var fyrir tímabilið 

frá 6. október til 15. desember.  
 

Alls voru í boði 23 viðburðir og komu 16 félagsmenn að verkefninu. Um var að ræða 7 erindi, 2 

félagsfundi, 4 námskeið,  laugardagsopnun og 5 sunnudagsopnanir, auk fyrstu miðvikudagsopnunar-

innar sem var „Dömukvöld“ – sérstaklega sett upp fyrir YL amatörana okkar. Flóamarkaður og jólakaffi 

voru ennfremur hluti vetrardagskrár. 
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Framkvæmdir við Skeljanes á starfsárinu 2022/23  
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Upplýsingar um TF kallmerki sem nefnd eru í skýrslunni.  

Í töflunni er skráð fyrsta blaðsíða þar sem kallmerki er birt. 
 

  KALLMERKI                    BLS.  KALLMERKI                    BLS.  KALLMERKI                      BLS. 

 TF1A 61  TF3GN 72  TF3VS 9 

 TF1AM 80  TF3GS 6  TF3W 5 

 TF1APA 167  TF3GSS 107  TF3WARD 5 

 TF1APB 172  TF3GZ 6  TF3WK 182 

 TF1BI 107  TF3HK 16  TF3WS 6 

 TF1EIN 6  TF3HQ 5  TF3WZ 20 

 TF1EM 57  TF3ID 89  TF3XO 118 

 TF1GW 135  TF3IG 105  TF3Y 16 

 TF1IRA 139  TF3IRA 3  TF3YOTA 5 

 TF1JI 47  TF3IRA-1Ø 84  TF3-Ø33 10 

 TF1MT 172  TF3IT 200  TF3-Ø41 66 

 TF1MT-1 174  TF3JA 111  TF3-Ø55 66 

 TF1OL 104  TF3JB 1    

 TF1OS 107  TF3JG 107  TF4AH 177 

 TF1RPB 167  TF3JL 96  TF4M 277 

 TF1RPE 167  TF3JON 10  TF4WD 107 

 TF1SAB 107  TF3JP 107  TF4-ØØ5 87 

 TF1SS-1 167  TF3KB 10    

 TF1VHF 167  TF3KX 14  TF5AD 3 

 TF1XZ 107  TF3LM 68  TF5APA 167 

    TF3MB 217  TF5AS 226 

 TF2BE 89  TF3MH 10  TF5B 20 

 TF2CT 123  TF3ML 125  TF5J 100 

 TF2EQ 8  TF3NA 217  TF5RPD 167 

 TF2LL 6  TF3NJ 189  TF5SS 167 

 TF2JB 149  TF3OM 5  TF5SV 226 

 TF2MSN 117  TF3PW 6  TF5VJN 118 

 TF2RPJ 167  TF3RD 58    

    TF3RPA 167  TF6ØIRA 135 

 TF3AB 68  TF3RPC 167  TF6-ØØ9 100 

 TF3AM 226  TF3RPF 167    

 TF3AO 68  TF3RPG 174  TF7DHP 6 

 TF3APG 174  TF3RPI 167    

 TF3AU 110  TF3RPK 167  TF8APA 167 

 TF3AWS 66  TF3SA 57  TF8GX 135 

 TF3BOI 78  TF3SB 10  TF8IRA 135 

 TF3BS 76  TF3SNN 166  TF8KW 66 

 TF3CE 72  TF3ST 218  TF8KY 10 

 TF3CW 134  TF3SUT 169  TF8RN 19 

 TF3CZ 177  TF3T 3  TF8RX 135 

 TF3D 52  TF3TB 65  TF8SM 6 

 TF3DC 9  TF3TD 198  TF8TY 123 

 TF3DT 135  TF3TJN 177  TF8YY 68 

 TF3DX 19  TF3TV 97    

 TF3E 131  TF3UA 6    

 TF3EK 20  TF3VB 10    

 TF3FA 107  TF3VD 27    

 TF3FG 6  TF3VE 125    

 TF3FOC 224  TF3VG 117    

 TF3G 10  TF3VH 10    

 TF3GB 11  TF3VL 21  (Alls 142 kallmerki/hlustmerki). 

 




