Nedre Romerike Gruppe av NRRL
Årsmelding for 2015
I 2015 hadde gruppa 84 betalende medlemmer. Det er holdt 3 styremøter i perioden for å
planlegge aktiviteter og behandle saker. Saker er også behandlet via e-post og telefon.

Styret
Styret har i 2015 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:

LA7XM, Harald Fagermoen
LA1HSA, Asbjørn Hauge

Møter og aktiviteter
Gruppa har faste møter 1. og 3. tirsdag hver måned med unntak av månedene juli og august.
Det har vært avholdt 19 møter i løpet av året medregnet sommer- og juleavslutning. I
gjennomsnitt har det vært 14 deltakere på møtene. Dette er en nedgang på en i forhold til
2014. Møtenes innhold varieres med alt fra enkle drop-in møter til møter med foredrag og
aktiviteter.
25. januar – Foredrag om Reverse Beacon Network ved LA7JY, Øystein og LA8HGA, Jon
Morten.
17. februar – Demonstrasjon av remote-kjøring ved LA2TT, Helge.
21. april – Flysimulator ved LA3FDA, Jan.
5. mai – Vårdugnad.
15. mai – Foredrag om atomur, frekvens og tid ved LA9OSA, Frank.
16. juni – Sommeravslutning.
17. november – Besøk hos Permo/Simarud.
15. desember – Juleavslutning.
På drop-in møtene har det blitt gjennomført mer eller mindre spontane miniforedrag og
demonstrasjoner. 2 m NAC test er også kjørt ved noen anledninger.

Utflukt til Bjønnåsen
Det ble i 2015 ikke arrangert utflukt til Bjønnåsen.

Repeater LA8RR og LA8CR
Begge repeaterne på Bjønnåsen har vært stabile og driftssikre i 2015. Det er kun registret et
tilfelle med uregelmessigheter på 2-m repeateren. Det virket som at en funksjon i logikken
hadde hengt seg opp. Repeateren ble restartet via 70-cm repeateren og problemet ble løst.

Det har vært noen problemer med EchoLink noden. Dette skyldes antakelig innstråling fra HF
PA-trinn. Det er etablert auto-restart hver natt. Dette har hjulpet noe, men når PC-en henger
blir den vel ikke restartet automatisk. Flytting og oppgradering av noden vurderes.

QSL-tjenesten
Det ble utvekslet QSL-kort med NRRL 10 ganger i løpet av 2015. Totalt ble det sendt 17.275
gram og mottatt 9.476 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 2015. 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 2015 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 35 medlemmer. Det er god aktivitet på
siden. LA2XNA, Magne, er administrator.

Sambandstjenesten
Nedre Romerike-gruppen er en del av NSOA (NRRL Samband Oslo og Akershus) som
innebærer at flere lokale grupper samarbeider med hverandre for å dele personell, utstyr og
erfaring. Derfor er ikke oppdragene vi utfører unike for LA9L. Vi får gode tilbakemeldinger
fra etater og organisasjoner vi kommer i kontakt med og vi håper derfor at vi blir benyttet så
mye som mulig i fremtiden. For tiden er vi tre aktive medlemmer fra denne gruppen og vi
håper på at flere etter hvert kan stille opp. Nå som politidistriktene er i endring kan det
hende vi må vurdere hvilke grupper vi samarbeider med og hvordan vi skal knytte et godt
bånd til de respektive etatene. Beklageligvis ser det kun ut til at det er Oslo p.d. samt Asker
og Bærum p.d. som for øyeblikket benytter våre tjenester og kompetanse.
I 2015 har i stor grad gått til interne øvelser, opplæring av medlemmer og brukere, samt
sambandsoppdrag for andre. Av aktiviteter kan nevnes World Cup i Holmenkollen med
sporing, samband og loggføring. Leteaksjonsøvelse ved Sognsvann hvor vi bidro med
sporing, samband, teknisk støtte og aktivt søk sammen med Politiet, Røde Kors, Norsk
Folkehjelp og Redningshundene. HarbourEx15, hvor vi også bidro med TV-produksjon. Det
har vært flere utkallinger på skarpe oppdrag i perioden, men dessverre så har vi ikke fått
deltatt på alle oppdrag pga. mannskapsmangel.

Husutvalg
NERO v/LA7JY Øystein Dag tok tidlig i høst kontakt med Skedsmo kommune for å få lov til å
sette opp en ny antenne som erstatning for den som måtte ned når trærne over veien for
Tingvold ble felt. Kommunen tok initiativ til et møte som ble avholdt den 4. november 2015.
Fra NERO deltok LA7JY Øystein og LA2QJA Kjell Arne. Her ga kommunen uttrykk for at man
ikke var spesielt begeistret for et mastfeste på Sten menighetshus, men ville se positivt på en
alternativ løsning. Et alternativ ble oversendt og en godkjennelse forelå den 11. november
2015.
Kommunen er opptatt av brannsikkerhet og ønsket å få vite litt mer om NERO's virksomhet i
forhold til dette. En muntlig orientering ble gitt til kommunen i møte og vil bli fulgt opp av
skriftlig tilbakemelding tidlig i 2016. Orientering vil omfatte litt mer om hva NERO's
virksomhet omfatter, samt hvordan vi jobber i forhold til brannsikkerhet, evakuering fra
loftet, brannøvelser mm.
En del av møtet med kommunen var befaring i shacken og bodene i kjelleren som NERO
disponerer. Som et resultat av dette fikk NERO frist til å rydde kjellerbodene før 15. januar
2016. Ryddingen ble gjennomført første lørdagen i desember der mange tilhengerlass ble
kjørt til Berger Avfallsdeponi og brukbar/salgbar junk ble sortert ut og satt opp i innkjøpt
hylle. Ny lysarmatur er også innkjøpt og vil bli montert opp.
Den 11. november 2015 var Eltilsynet på besøk på Tingvold. Fra NERO stilte formann
LA2XNA Magne. Kun mindre forhold ble påpekt i de rommene som NERO disponerer, mens
noen flere forhold ble funnet i øvrige deler av huset.
Dagens leiekontrakt er fra 1986. NERO vil med det første få oversendt et nytt utkast til
leiekontrakt med kommunen. Kommunen har opplyst at det i den nye avtalen ikke vil bli
noen realitetsendringer i forhold til den eksisterende.
For styret
LA2XNA, Magne Stendan
Formann

