Nedre Romerike Gruppe av NRRL
Årsmelding for 2016
I 2016 hadde gruppa 86 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 2016 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 21 møter i løpet av året. I gjennomsnitt har det vært 18 deltakere på
møtene. Dette er en økning på fire i forhold til 2015. Møtenes innhold varieres med alt fra
enkle drop-in møter til møter med foredrag og aktiviteter.
5. januar – Foredrag om El-biler, ladere og støy ved LA9QL, Tore.
2. februar – Junkauksjon.
5. april – Foredrag om Reiseantenne LA9YG, Jan.
3. mai – Vårdugnad.
29. mai – Tur til Mistberget.
21. juni – Sommeravslutning.
1. november – Diskusjonsforum.
6. desember – Foredrag om Podcast for radioamatører ved Magne, LA2XNA.
13. desember – Juleavslutning.

Repeater LA8RR og LA8CR
Begge repeaterne på Bjønnåsen har vært stabile og driftssikre i 2016. Det er ikke meldt om
uregelmessigheter til repeaterutvalget.
Echolink noden:
Den gamle PC-en gikk dessverre QRT i 2016. Ny PC med UPS har blitt installert. Hensikten
med UPS er å kunne holde PC-en i gang og kjøre den ned på en kontrollert måte ved
strømbrudd. Den nye PC-en benytter WIFI til internett aksess på grunn av dårlig erfaring med
Ethernett og statiske utladninger. Ethernett er også integrert på hovedkortet så ved defekt
interface må hele PC-en byttes.

Dessverre benytter både Echolink interface og UPS serieporter (via USB). Dette har skapt
problemer så foreløpig styres ikke UPS fra PC. Dette er antakelig løst før
Generalforsamlingen 21/3-17.
Echolink noden deler lokale med HF tranceivere og PA trinn. Det har hendt en del ganger i
løpet av året at noden har hengt seg opp og måtte restartes. Det anbefales at noden flyttes til
andre enden av loftet for å skape separasjon. For å gjennomføre en flytting må det antakelig
bygges et lite rom for å huse noden. Dette vil også gi plass til andre installasjoner som
Winlink, APRS Igate etc.
For brukerne fungerer Echolink noden bra når man kobler seg til via PC. Via mobiltelefon
(Android) får man ved første oppkobling «timeout», og gang to får man kontakt. Virker som
årsaken kan ligge i Echolink server og ikke et problem på Tingvold.

QSL-tjenesten
Det ble utvekslet QSL-kort med NRRL 11 ganger i løpet av 2016. Totalt ble det sendt 10.122
gram og mottatt 13.794 gram. Det er LA8HGA, Jon Morten som har hatt ansvar for tjenesten.

Lokale QST-sendinger
Gruppa har avholdt 15 lokale QST-sendinger i løpet av året over 2m repeateren. Sendingene
er gjennomført av LA0FA, Matthias og LA9QL, Tore.

NRRL HF Cup
Gruppa tok 1. plass i NRRL HF Cup 2016. Flere medlemmer bidro gjennom hele året ved å
delta i contester og laste opp logger.

Hjemmeside og sosiale medier
Gruppas internettside, la9l.com har i 2016 vært administrert av LA0FA, Matthias. Siden
inneholder gruppas aktivitetskalender, aktuelle saker, QSL informasjon og informasjon om
gruppa.
Gruppas Facebook side ble opprettet februar 2012. Siden er åpen for alle og har 144 følgere.
Gruppa opprettet i oktober 2014 en lukket Facebook gruppe. Denne gruppen er forbeholdt
LA9L’s medlemmer. Ved årets slutt hadde gruppa 42 medlemmer.

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. Vi håper også at vi kan fortsette vår utvikling av
samarbeidet med Øst p.d. i løpet av 2017.
Året 2016 har i stor grad gått til interne øvelser, opplæring av medlemmer og brukere, samt
sambandsoppdrag for andre. Det har også vært et stadig økende ønske om bistand ifm.

leteaksjoner, da hovedsakelig i Oslo og Asker/Bærum. For fullstendig sammendrag av
aksjoner vi har deltatt i, se www.nsoa.no

Husutvalg
NERO har et godt samarbeid med Skedsmo kommune og Skedsmo Husflidlag om bruken av
Tingvold. Alle de forhold som var påpekt av kommunen er nå rettet opp. Antennen vi fikk
godkjent av kommunen er satt opp og vi har mottatt ny leiekontrakt som er signert og sendt
tilbake til kommunen. I forbindelse med planleggingen av våre møter kommende høst har
NERO signalisert overfor Skedsmo Husflidlag at vi ønsker å benytte Tingvold hver tirsdag i
måneden, blant annet for å kunne holde kurs. Avklaring om dette ventes i mai 2017.
For styret
LA2XNA, Magne Stendan
Formann

