Nedre Romerike Gruppe av NRRL
Årsmelding for 2014
I 2014 hadde gruppa 85 betalende medlemmer. Det er holdt 4 styremøter i perioden for å
planlegge aktiviteter og behandle saker. Saker er også behandlet via e-post og telefon.

Styret
Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning:
Formann:
Viseformann:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:

LA2XNA, Magne Stendan
LA3QE, Jonn Bekkevold
LA0FA, Matthias Peter
LA2QJA, Kjell Arne Johnsen (+ husutvalg)
LB6ED, Knut Leer

Varamedlemmer:

LA7AT Leif Høybråthen
LA1HSA Asbjørn Hauge

Silent key
Det er i 2014 registrert et medlem som har gått silent key.
LA7BF, Bjørn Tuv Dahl, gikk bort den 2. oktober 2014.

Møter og aktiviteter
Gruppa har faste møter 1. og 3. tirsdag hver måned med unntak av månedene juli og august.
Det har vært avholdt 18 møter i løpet av året. I gjennomsnitt har det vært 15 deltakere på
møtene. Dette er en økning med 2 i forhold til 2013. Møtenes innhold varieres med alt fra
enkle drop-in møter til møter med foredrag og aktiviteter.
21. januar – Foredrag om Propeller ved LA9QL, Tore.
18. februar – Foredrag om forskjellige byggeprosjekt ved LA7JY, Øystein.
18. mars – Junkauksjon.
6. mai – Vårdugnad.
3. juni – Tur til Bjønnåsen.
17. juni – Sommeravslutning.
4. november – NAC 2 meter test.
2. desember – NAC 2 meter test.
16. desember – Juleavslutning.
På drop-in møtene har det blitt gjennomført mer eller mindre spontane miniforedrag og
demonstrasjoner.

Utflukt til Bjønnåsen
Under gruppas årlige tur til Bjønnåsen, 3. juni 2014, deltok vi i NAC-testen på 144 MHz, hvor
det ble kjørt 17 QSO-er på CW/SSB. Beste QRB var SA7W i JO86fp; 484 km. Utstyret var FT817 med 50 W PA og 11 elements yagi. Det ble servert vafler og kaffe. Været var pent og
varmt, kun avbrutt av en kort regnbyge.Ca. 10 av gruppas medlemmer deltok. I tillegg var
det mange nysgjerrige turgåere som kom innom og lurte på hva vi holdt på med.

Byggeprosjekt
Etter foredraget om ulike byggeprosjekt ble SoftRock SDR valgt som aktuelt prosjekt.
Gruppa gikk til felles bestilling for 11 medlemmer. Det ble gjennomført egne byggekvelder
og flere av medlemmene fikk bygget sine SDR-mottakere.

Repeater LA8RR og LA8CR
Begge repeaterene på Bjønnåsen har vært stabile i 2014 med 100% oppetid.
Echolink har vært stabil med noe nedetid. På grunn av "ulyd" i PC-en er det skiftet vifte i
power og vifte for prosessor. Dette ble gjort for å hindre PC-havari.
Det er iverksatt ett arbeide med å bygge om 70cm repeateren til en kombinert FM og Dstar
repeater. Dette arbeidet fortsetter i 2015.

QSL-tjenesten
Det ble utvekslet QSL-kort med NRRL 11 ganger i løpet av 2014. Totalt ble det sendt 14.067
gram og mottatt 18115 gram. Det er LA8HGA, Jon Morten som har hatt ansvar for tjenesten.

Lokale QST-sendinger
Gruppa har avholdt 21 lokale QST-sendinger i løpet av året over 2m repeateren. Det har i
perioder vært svært få innsjekk. Sendingene er gjennomført med LA0FA, Matthias og
LA7NNA, Brede ved mikrofonen.

NRRL HF Cup
Gruppa tok 1. plass i NRRL HF Cup 2014. Flere ivrige medlemmer bidro gjennom hele året
ved å delta i contester og laste opp logger.

Hjemmeside og sosiale medier
Gruppas internettside, la9l.com har i 2014 vært administrert av LA0FA, Matthias. Siden blir
oppdater med aktuelle og gjennomførte arrangement, QSL informasjon og informasjon om
gruppa.
Gruppas Facebook side ble opprettet februar 2012. Siden er åpen for alle. Det er lite aktivitet
på siden.
Gruppa opprettet i oktober 2014 en lukket Facebook gruppe. Denne gruppen er forbeholdt
LA9L’s medlemmer. Ved årets slutt hadde gruppa 34 medlemmer. Det er god aktivitet på
siden. LA2XNA, Magne, er administrator.

Sambandstjenesten
Nedre Romerike gruppe deltar i samarbeidsforumet NRRL sambandstjeneste i Oslo og
Akershus (NSOA).
Aktivitetene i 2014 har i hovedsak bestått av interne øvelser, opplæring av medlemmer og
brukere samt sambandsoppdrag for andre. 2014 har vært relativt rolig sammenlignet med
foregående år. Vi får gode tilbakemeldinger fra etater og organisasjoner vi kommer i kontakt
med, og vi håper derfor at vi blir benyttet mer i fremtiden.
LA9L ble ikke tildelt nødsambandsmidler i 2014.

For styret
LA2XNA, Magne Stendan
Formann

