
7. árgangur                  1. tölublað                   feb. 1970
Góðir félagar.

Aðalfundur IRA var haldinn 8. feb. 1970 í Snorrabúð að Hótel
Loftleiðum. Fundinn sótti 31 félagsmaður.

Helztar fréttir af fundinum eru m.a. skipan stjórnar :
Garðar Gíslason TF2IC (formaður).
Jóhannes Jóhannessen TF3JJ (ritari)
Birgir Baldursson TF3BB (varaformaður)
Marteinn Sverrisson TF3MA (gjaldkeri)
Hallgrímur Steinarsson TF3HS (meðstj.)
Guðjón. Einarsson               “
Haraldur Þórðarson               “
Sveinn Guðmundsson TF3SG (endurskoðandi)
Þorgeir Björnsson              “
Sigrún Gísladóttir TF3YL ( endursk. til vara)

Afgreiðsla reikninga félagsins fyrir liðið ár mætti nokkurri
andstöðu, og var Einar Pálsson þar helztur andstæðingur
stjórnarinnar. Kvað hann stjórnina hafa verið of eináða og gengið of
langt í ákvörðun ýmissa mála. Bar hann jafnvel brigður á réttmæti
kosningar þeirrar er setti Síðustu stjórn við völd, þar sem,
réttindalausir menn hefðu greitt atkvæði. í kosningunni. Fór þó svo
að reikningarnir hlutu samþykki með yfirgnæfandi meirihluta atkvæða
fundarmanna.

Þar sem aukinn kostnaður fylgir tilkomu hins nýja félagsheimilis,
svo og rekstur “QSL bureans” ásamt útgáfu blaðsins, þótti sýnt að
hækka þyrfti félagsgjöldin. Urðu umræður töluverðar um þetta mál og
komu fram ýmis sjónarmið. Þau helzt að þar sem IRA væri “skyldufélag”
ættu félagsgjöld að vera svo lág sem unnt væri til að halda rekstri
þess gangandi. Starfsemin kæmi þá allavega fram í að svara og
viðhalda erlendum bréfaviðskiptum, og vera málsvari íslenzkra amatöra
ganvart póst- og símamálastjórn, Þeir sem vildu meira lif og starf í
félagið báru því við, að mikil tilhneiging væri hjá félaginu til að
lognast útaf og ef þeir sem veldu meira starf, gerðu það innan klúbba
sem hefðu sér áhugamál, s.s. DX, tjaldbúðalíf, VHF svo nokkuð sé
nefnt. Þá kynni þetta að koma niðurr á félaginu ívanrækslu við þau
störf, sem þar eru nauðsynleg, og félagið legðist út af rétt einu
sinni. Gjaldkeri félasins sýndi fram á hvaða fjárupphæð þyrfti til að
reka félagið í núverandi mynd og kom fram með þá tillögu að
ársgjaldið yrði hækkað í kr. 500,00 Eftir miklar umræður fór svo að
þetta var samþykkt.
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CQ TF DE IRA: Útgefandi “Íslenskir Radioamatörar”
Vesturgötu 68, R. Box 1058, Reykjavík
Ritstjóri og ábm: Birgir Baldursson, TF3BB.
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Á þessum fundi lagði Einar Pálsson TF3EA fram fé að upphæð kr.
1000,00 í “tækjasjóð yngri mannanna”. Þar sem ekki hefur enn verið
stofnaður sjóður innan IRA með þessu nafni né markmiði, mun gjaldkeri
IRA geyma féð, þar til gengið hefur verið frá stofnun sjóðsins eða fénu
verið ráðstafað, þá væntanlega í samráði við gefandann.

Góðir félagar, þið sem viljið framgang félagsins; verið með í
starfi þess, með því að mæta til skrafs og ráðagerða um mál félagsins,
í félagsheimili IRA að Vesturgötu 68 , á fimmtudagskvöldum. Þeir sem
ekki koma því við, ættu að senda okkur línu um hvað þeir vilja að gert
sé og/ eða hvað þeir eru óanægðir með.

Félagar athugið, að þið eruð IRA. Hjálpið okkur með blaðið og
félagsstarfsemina og látið okkur vita. að þið fylgist með, og látið
ykkur varða hvað gert er.

73 TF2IC
Garðar Gíslason
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Fréttir af TF2W mönnum

Varnarliðsmenn á Keflavikurflugvelli (TF2W) stofnuðu til óformlegs
klúbbs um miðjan janúar “70. Höfðu forgöngu í þessu máli TF2WKP “ED” og
TF2WMP “Clint”, Þessi klúbbur er opinn öllum sem hafa áhuga á
amatörstarfi og eru um það bil 15 meðlimir sem sækja reglulega fundi
suður frá.

Fundirnir eru haldnir fyrsta miðvikudag hvers mánaðar. Helztu
áhugamálin, sem efst eru á baugi um þessar mundir eru stofnun
klúbbstöðvar, contest þátttaka og DX-EXPEDITIONIR. Dagana 7-8 febrúar
var starfrækt stöðin TF2WKF. Þetta var multi operatora stöð, sem tók
þátt á ARRL world wide DX contest. TF-2WKF verður starfrækt aftur 7-8
marz og eru allir velkomnir í heimsókn suður eftir ef menn hafa tök á
eða nenna að koma. sér suður á völl á einhvern hátt.

TF-WKF sem starfrækt var 7-8 feb. hafði yfir 2000 sambönd þessa
tvo daga, flest þeirra voru til W og VE, og má þetta kallast mjög góður
árangur. Tækjakostur stöðvarinnar var SWAN 500 tranceiver og ground
plane loftnet.

Sérstakt leyfi var gefið út af Pósti og Síma fyrir starfrækslu
stöðvarinnar og það nær til 80m líka. Voru TF2W menn.
mjög ánægðir að fá að nota 80m bandið þessa tvo daga en sem kunnugt er
nær leyfisveitingin ekki til 80 m að öðru jöfnu.

TF3BB
Birgir Baldursson
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AUSTRAIS OSCAR 5

Hinn 23. janúar síðastliðinn var OSCAR 5 sendur á loft og. hóf
hann útsendingu á 29,450 og 144,050 MHz kl 1237 sama dag. Oscar
heyrðist strax í fyrstu hringferð hér á landi og allt til 15 febrúar en
þá var hann orðinn mjög veikur á 2 metrum. Á l0 metrum má hins vegar
búast við að hann heyrist enn um skeið þar sem hann sendir aðeins út
þar um helgar, frá kl 07 á föstudögum til kl. 07 á mánudögum. Nánari
upplýsingar um Oscar er að finna í radioamtörblöðum frá 1969, td. QST
CQ, OZ.

VHF DX

Fyrsta VHF samband milli Íslands og Bretalands átti sér stað 27.
júní sl., er TF3FA náði 2 - way sambandi á 70 MHz við G3JVL og G8LY á
meterorscatter. Vegalengdin er um 1200 mílur og er þetta mjög
glæsilegur árangur og eitt lengsta 2- vay samband á 4 metra bandinu sem
um getur. Við óskum Einari til hamingju með árangurinn og vonum að eins
vel gangi á 2 metrum.

TF3VHF.

Á næstunni er væntanlegur í loftið viti (beacon) á 2 m.
Kallmerki hans verður TF3VHF og mun hann senda út á 145,130 MHz.á Al
(cw). Staðsetning hans verður í nágrenni Reykjavíkur og ætti hann að
heyrast um allt sv-land.
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TF3MA.


