
Nedre Romerike Gruppe av NRRL 

 

Årsmelding for 2013 

I 2013 hadde gruppa 85 betalende medlemmer. Det er holdt noen styremøter i perioden for 
å planlegge aktiviteter og behandle saker. Saker er også behandlet via e-post og telefon. 

Styret 

Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: 
 
Formann:  LA2XNA, Magne Stendan 
Sekretær:   LA0FA, Matthias Peter 
Kasserer:   LA2QJA, Kjell Arne Johnsen (+ husutvalg) 
Styremedlemmer:  LB6ED, Knut Leer 
   LA2ATA, Geir Mila 
 
Varamedlemmer:  LA7AT Leif Høybråthen 

LA5TOA Tore Løvlien 

Møter 

Det har vært avholdt 20 møter i løpet av året. I gjennomsnitt har det vært 16 deltakere på 
møtene. Dette er en reduksjon med en i forhold til 2012.  

Vårdugnad 

Tirsdag 7. mai var det vårdugnad. Mange medlemmer møtte opp til raking og rydding ute. 

Utflukt til Bjønnåsen 

Tirsdag 4. juni arrangerte gruppa tur til Bjønnåsen. 11 medlemmer deltok. Det ble tatt med 
utstyr for HF og 2-meter. Det ble kjørt 13 QSO-er på CW og SSB i månedstesten på 2 m. Kaffe 
og vafler ble servert. 
 

Sommeravslutning 
På sommeravslutningen i juni møtte 23 av gruppas medlemmer opp. Det ble servert grillmat 
og kake. 

Juleavslutning 

Juleavslutningen ble avholdt 18. desember i pakt med tradisjonene der styret stod for 
serveringen. 19 medlemmer ble servert gløgg og pizza. Kaker og kaffe ble servert til  
julelotteriet som i år hadde meget flotte premier. 

Isbjørnjakta 

Det er i 2013 ikke registrert deltakere i isbjørnjakta på 6-meter. 



Repeater LA8RR og LA8CR 

Gruppas repeatere har vært operative hele året.  EchoLink tilkoblingen har vært stabil. 

QSL-tjenesten 

Det ble utvekslet QSL-kort med NRRL 11 ganger i løpet av 2013. Totalt ble det sendt 12.171 
gram og mottatt 17.515 gram. Det er LA8HGA, Jon Morten som har hatt ansvar for tjenesten.  

Lokale QST-sendinger 

Gruppa har avholdt 19 lokale QST-sendinger i løpet av året over 2m repeateren. Sendingene 
er gjennomført med LA0FA, Matthias og LA7NNA, Brede ved mikrofonen. 

la9l.com 

Gruppas internettside er administrert og finansiert av LA0FA, Matthias. Leverandøren av 
web-hosting tjenesten meddelte i starten av juni 2013 at de fra 1.9.2013 ikke lengre ville 
supportere Microsoft (ASP/ASP.net) teknologi. LA9L.com portal-programvaren er Microsoft 
basert. Dersom man ville unngå tidskrevende omskriving av kode til PHP måtte leverandør-
bytte og flytting av server-innhold til ny leverandør foretas. Dette ble gjennomført i 
månedsskifte august/september 2013. Dessverre fikk vi ca. 1ukes nedetid av LA9L.com 
under omleggingen.  

 Sambandstjenesten 

Nedre Romerike gruppe deltar i samarbeidsforumet NRRL sambandstjeneste i Oslo og 
Akershus (NSOA). Sammen med NSOA har vi i 2013 deltatt på leteaksjon, flere 
sambandsoppdrag, dekningsprøve, påskeberedskap og HF-øvelser med WinLink. 
Sambandstjenesten ble etter søknad, tildelt kr. 12.572,- i nødsambandsmidler for 2013. 
Portabelt VHF/UHF utstyr er anskaffet. 
 
For styret 
LA2XNA, Magne Stendan 

Formann 


