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CQ TF er félagsblað ÍRA sem er landsfélag
Íslenskra Radíóamatöra.
ÍRA er hin Íslenska deild í alþjóðasamtökum
radíóamatöra I.A.R.U. Region 1 og norrænu
samtökunum N.R.A.U.

Helstu markmið félagins eru:
a. Gæta hagsmuna radíóamatöra í

hvívetna.
b. Efla kynningu og samstarf meðal

radíóamatöra innanlands og utan.
c. Stuðla að færni félagsmanna og

góðum venjum í radíóviðskiptum.
d. Hvetja til viðbúnaðar sem mætti

gagnast í neyðarfjarskiptum.
e. Efla amatörradíó sem leið til

sjálfsþjálfunar á tæknisviðinu.
f. Hvetja til tæknilegra og vísinda-

legra rannsókna og upgötvana á
sviði radíófjarskipta.

g. Örva radíóíþróttir meðal radíó-
amatöra.

h. Þróa amatörradíóþjónustuna
sem verðmæta þjóðarauðlind.

i.  Stuðla að öflugri æskulýðsstarfsemi
og kynningu á amatörradíói meðal
ungs fólks.

Í stjórn ÍRA 1997-1998 eru:
Formaður:

Haraldur þórðarson TF3HP
Varaformaður:

Sveinbjörn Jónsson TF3VET
Ritari:

Ársæll Óskarsson TF3AOT
Gjaldkeri:

Guðjón H. Egilsson TF3WOT
Spjaldskrárritari:

Bjarni Sverrisson TF3GB
Varamaður:

Ásbjörn Harðarson TF3LA
Varamaður:

Friðrik Kristjánsson TF3FK

Ungir menn á uppleið.
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Fundargerð aðalfundar ÍRA
Sem  haldin var laugardagin 15.3.1997 í Þróttheimum

Skrifuð af TF3VST Vilhjálmi Sigurjónssyni

Formaður félagsins TF3HP, Haraldur Þórðarson,
bauð menn velkomna og setti fundinn kl. 14:15.
18 félagsmenn voru mættir. (Mættir voru: TF3AOT,
TF3DC, TF3FK, TF3GB, TF3GC, TF3GW,
TF8GXT, TF3HKT, TF3HP, TF3KB, TF3KET,
TF3LA, TF3RBT, TF3RJT, TF3TXT, TF3VET,
TF3VST, TF3WOT.)
Fundarstjóri var kosinn TF3KB, Kristján
Benediktsson, og
fundarritari TF3VST,
Vilhjálmur Sigurjónsson.
Fundarstjóri tók við stjórn
fundarins og eftir að við-
staddir höfðu kynnt sig var
gengið til dagskrár.
Auglýst var eftir umboðum
fyrir fjarstaddra félaga og
komu engin fram.
Ritari, TF3AOT, Ársæll
Óskarsson, las fundargerð
síðasta aðalfundar og voru
engar athugasemdir gerðar
við hana.
Næst flutti formaður, TF3HP, skýrslu stjórnar um
starfsemi félagsins
Fyrst rakti hann verkaskiptingu stjórnarmanna, en
á síðasta aðalfundi voru þessir kosnir í stjórn Í.R.A.:
Formaður Sveinn Guðmundsson TF3T; til tveggja
ára: Ársæll Óskarsson TF3AOT og Haraldur
Þórðarson TF3HP; varamenn Sveinbjörn Jónsson
TF3VET og Halldór Christensen TF3GC. Fyrir í
stjórn voru Guðjón Egilsson TF3WOT og Benedikt
Sveinsson TF3BNT. Skipti stjórn með sér verkum
sem hér segir:
Varaformaður: TF3HP; gjaldkeri: TF3WOT; ritari:
TF3BNT; spjaldskrárritari: TF3AOT.
Í kjölfar deilna í félaginu um starfsleyfi TF3D sagði
Sveinn, TF3T, af sér stjórnarstörfum og Benedikt,
TF3BNT, hætti afskiptum af stjórn. Ákvörðun
Sveins varð ekki haggað og tók því varaformaður,
TF3HP, við formennsku. Varamenn voru kallaðir
til og var störfum skipt þannig að Sveinbjörn,
TF3VET, tók að sér varaformennsku, en Ársæll,
TF3AOT, störf ritara, auk spjaldskrár.
Næst greindi hann frá framkvæmdum við

endurvarpa. Þrjú sett af endurvarpasíum voru keypt
og staðsetningu tækja var breytt þannig að
endurvarpi sem var í Kópavogi var fluttur austur
að Búrfelli og kallast nú  Búri, en annar var settur í
hans stað í Kópavogi og nefnist áfram Páll. Þá hefur
nýr endurvarpi sem Almannavarnir gáfu félaginu
verið í prófun og verður væntanlega settur á
Vaðlaheiði. Einn endurvarpi til viðbótar er til og

verður hann notaður í
skyndiuppsetningar, s.s. á
Field day. Þakkaði
formaður Radíóskátum
aðstoð við uppsetninguna á
Páli og ennfremur starfs-
mönnum Landsvirkjunar,
og þá sérstaklega TF3GG,
liðveislu við Búra.
Þá sagði formaður frá
nýjum leyfishöfum. Nám-
skeið til A/T prófs var
haldið og bættust þá 7
amatörar í hópinn auk

tveggja sem höfðu lokið prófi fyrr á árinu. Tveir
luku morse prófi og hafa fengið A leyfi. Sagði
formaður sérstakt fagnaðarefni að nú væru konur í
hópnum og virtist áhugi kvenna á amatörradíói vera
að glæðast. Þakkaði hann svo þeim Hauki
Konráðssyni TF3HKT, Lárusi F. Guðmundssyni
TF3LFT, Kristni Andersen TF3KX og Þóri
Þórissyni TF3GW fyrir umsjón og kennslu á
námskeiðinu.
Næst sagði formaður frá félagsaðstöðu Í.R.A.
Þróttheimar hafa verið seldir og virðist svo að félagið
þurfi enn að leita að félagsheimili. Mæting á opið
hús hefði mátt vera meiri. Búið er að setja upp öflugt
loftnet  Olgu1  og er það umhverfis íþróttavöllinn
við húsið. Félagið hefur síðan tekið þátt í keppni
tvisvar sinnum, CQWW og 160M CW og var
árangur viðunandi. TF3GB, TF3EJ og TF3DC báru
hitann og þungann af þeim.
Að lokum fjallaði formaður um leyfismál og
úthlutanir tíðna til amatörnota. Á síðasta ári var
haldin ráðstefna IARU í Ísrael. Því miður átti Í.RA.
ekki fulltrúa þar, en stjórnin hefur farið þess á leit
við Kristján Benediktsson, TF3KB, um að taka upp
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þráðinn að nýju og sinna tengslum og flytja okkur
fréttir af þeim málum sem þar er fengist við. Sagði
formaður þó ekki allt vont í þessum málum því
amatörar hérlendis fengu takmarkaðan aðgang að
6 metra bandinu og taldi hann mikla viðbót fyrir T-
leyfishafa að fá þarna möguleika á DX samböndum.
Engar athugasemdir voru gerðar við skýrslu
stjórnar.
Þá greindu embættismenn félagsins frá sínum
störfum, sem hér segir:
Ritari TF3AOT, Ársæll Óskarsson, kvað nokkur
brögð að því að félagar tilkynntu ekki búsetuskipti
og væru af þeim sökum nokkur vanskil á pósti.
Brýndi hann til úrbóta.
QSL umsjónarmaður TF3GB, Bjarni Sverrisson,
greindi frá umfangi QSLpósts og sagði m.a. fara í
vöxt að QSL kort væru send beint til móttakenda.
TF3VET, Sveinbjörn Jónsson, sagði frá heimasíðu
félagsins á interneti og er ný og endurnýjuð síða
tilbúin. Verður hún birt nú að loknum aðalfundi
þegar stjórn hefur skipt með sér verkum.
Næst lagði gjaldkeri, TF3WOT, Guðjón H.
Egilsson, fram reikninga félagsins.
Endurskoðendur rituðu við þá athugasemdir sem
hér segir:
“Við undirritaðir kjörnir endurskoðendur hjá ÍRA
höfum yfirfarið ársreikning félagsins fyrir árið 1996
og sannreynt að eignir samkvæmt efnahagsreikningi
eru til staðar.
Þar sem frágangi bókhalds var ekki formlega lokið
er við vorum kallaðir til í hádeginu í gær gátum við
þó ekki áritað ársreikninginn í færslubók hjá
gjaldkera svo sem venja hefur verið. Viljum við beina
því til stjórnar félagsins að hún sjái til þess að
bókhald félagsins sé fært jafnóðum og liggi fyrir
með eðlilegum fyrirvara til endurskoðunar í
framtíðinni.“
Í framhaldi af því settu endurskoðendur fram
ábendingar um fjár- og eignareiður sem hér segir:
Sjóður að upphæð 16.000 var ekki handbær og staða
hans því óreynd, auk þess sem nokkuð er af all-
gömlum óinnleystum ávísunum í vörslu gjaldkera.
Kappkosta þarf að ávaxta fé félagsins eins og best
verður á hverjum tíma.
Búa þarf til eignaskrá félagsins, er greini hverjar
einstakar eignir eru og hvar þær eru varðveittar og
meta til raunvirðis í bókhaldi.
Uppfæra þarf félagatal með reglubundnum hætti og
tilkynna breytingar þeim viðskiptabanka sem sér um
innheimtu félagsgjalda.

TF3DC, Óskar Sverrisson mælti fyrir hönd
endurskoðenda.
Fundarstjóri óskaði eftir umræðum og athuga-
semdum um reikninga.
TF3DC, Óskar Sverrisson spurðist fyrir um
heimildir félagsstjórnar til kaupa á síum fyrir
endurvarpa og benti formaður á samþykktir tveggja
funda er mæltu fyrir um þær ráðstafanir.
Reikningar voru þá bornir undir atkvæði og voru
samþykktir samhljóða.
Lagabreytingar höfðu borist og kynnti fundarstjóri
þær.
Breytingartillaga við 3. grein:
E liður breytist þannig: e) Efla amatörradíó sem leið
til sjálfsþjálfunar á tæknisviðinu.
Til viðbótar komi:
i) Stuðla að öflugri æskulýðsstarfsemi og kynningu
á amatörradíói á meðal ungs fólks.
Var þessi breyting samþykkt samhljóða.
9. grein, um félagsgjöld
Tillaga var um að bætt yrði í greinina ... og skal
gjaldið hækka um 20% sé eigi greitt fyrir 1.
september.
TF3GC, Halldór Christensen, lagði til að þar að auki
yrði bætt við að félagar 67 ára og eldri greiddu 1/2
gjald.
Fundarstjóri bar þá undir atkvæði dagskrártillögu
um að fundurinn leyfði breytingar á fram kominni
lagabreytingatillögu og var það einróma samþykkt.
TF3KET, Konráð Þórisson, lagði þá til að ákvæði
um afslátt af árgjaldi maka yrði einnig sett í lög.
Þá var borið undir atkvæði að 9. grein hljóðaði svo:
Félagsgjöld miðast við almanaksárið. Makar
félagsmanna, þeir sem eru 67 ára og eldri og yngra
fólk en 16 ára greiði hálft árgjald. Undanþegnir
greiðslu eru heiðursfélagar. Gjalddagi er 1. mars ár
hvert og eindagi 1. júlí. Fjárhæð félagsgjalda skal
ákveðin á aðlafundi viðkomandi árs og skal gjaldið
hækka um 20% sé eigi greitt fyrir 1. september.
Þegar félagsgjöld tveggja ára eru fallin ógreidd í
eindaga er stjórn skylt að taka viðkomandi félags-
mann af skrá að undangenginni bréflegri aðvörun.
Skuld hans skal afskrifuð í bókhaldi félagsins, en
komi hann aftur skal hann greiða eitt aukaárgjald.
Tillagan var samþykkt samhljóða.
Tillaga var um að 10 grein félli niður og færist númer
greina eftir það um eitt sæti.
Samþykkt samhljóða.
Tillaga var um að 5. grein breytist í framhaldi af
brottfalli 10 greinar og orðin ...  og inntökugjald
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falli niður.
Samþykkt einróma.
Þá var fundi frestað og haft kaffihlé.
Að loknu fundarhléi var gengið til stjórnarkjörs.
Fyrst var lýst eftir tillögum um formann, stungið
var upp á núverandi formanni TF3HP, Haraldi
Þórðarsyni. Aðrar tillögur bárust ekki og var hann
því sjálfkjörinn.
Úr stjórn áttu að ganga eftir tveggja ára setu
TF3WOT, Guðjón Egilsson og TF3BNT, Benedikt
Sveinsson.
Stungið var upp á TF3WOT, Guðjóni Egilssyni og
TF3VET, Sveinbirni Jónssyni og voru þeir
sjálfkjörnir til tveggja ára.
Næst var lýst eftir tillögu að stjórnarmanni til eins
árs, vegna þess að TF3HP var kjörinn meðstjórnandi
til tveggja ára á síðasta aðalfundi, en nú sem
formaður. Stungið var upp á TF3GB, Bjarna
Sverrissyni og var hann sjálfkjörinn.
Þá var óskað eftir tillögum um varamenn í stjórn
og voru TF3LA, Ásbjörn Harðarson og TF3FK,
Friðrik Kristjánsson sjálfkjörnir.
Næst voru kjörnir endurskoðendur, stungið var upp
á TF3DC, Óskari Sverrissyni, TF3FB, Gunnari
Óskarssyni og TF3GW, Þóri Þórissyni til vara. Voru
þeir sjálfkjörnir.
Nú var árgjald ákveðið. Gjaldkeri lagði til óbreytt
árgjald, kr. 3000 og var það samþykkt samhljóða.
Önnur mál.
TF3KET, Konráð Þórisson kvaddi sér hljóðs og
þakkaði fyrir hönd Radíóskáta samstarf við ÍRA.
Þá greindi hann frá skátamóti sem halda á í Viðey í
sumar og vænti hann samvinnu um rekstur stöðvar
með sérstöku kallmerki þar.
TF3TXT, Heimir S. Jónsson, spurði um hvað gert
hafi verið af tilefni 50 ára afmælis félagsins á árinu.
Formaður sagði það hafa verið fátt m.a. vegna
erfiðleika í stjórn félagsins. Til stóð að gefa út
veglegt blað af tilefninu og gæti enn orðið af því.
Þá var stofnaður sérstakur  Award  vegna afmælisins.
TF3DC, Óskar Sverrisson, spurðist fyrir um
útgáfumál og einnig reglur félagsins um kjör
heiðursfélaga. Formaður greindi frá vilja TF5BW,
Brynjólfs Jónssonar á Akureyri til að aðstoða við
hverskyns útgáfu. Hann vísaði síðan í reglur félagsins
um kjör heiðursfélaga og rakti tildrög að tilnefningu
síðasta heiðursfélaga.
TF3GC, Halldór Christensen, lagði til að gerður yrði
borðfáni vegna 50 ára afmælisins. Einnig spurði hann
um barmmerki. Formaður svaraði og tók vel í fram-

kvæmdir þar að lútandi.
TF3KET, Konráð Þórisson, spurði um útgáfu
félagsskírteina og var ákvörðunum um slíkt vísað
til stjórnar.
TF3KB, Kristján Benediktsson, greindi frá IARU
ráðstefnu í Ísrael á síðasta ári, en þar var enginn
fulltrúi ÍRA. Ráðstefnan sem um ræðir var
svæðisráðstefna 1. svæðis, sem haldin er 3. hvert
ár. TF3KB hefur kynnt sér gögn ráðstefnunnar og
sagði hann frá helstu þáttum þeirra.
Formaður þakkaði TF3KB greinargerðina og sagði
þær umræður hafa verið í stjórn ÍRA að halda næstu
formannaráðstefnu NRAU, sem verður eftir 3 ár, á
Íslandi. Lagt var til að stjórn kannaði möguleika á
slíku og greindi næsta aðalfundi frá því. Það var
samþykkt samhljóða.
TF3TXT, Heimir S. Jónsson, ræddi um CEPT
skírteini, upplýst var að Fjarskiptaeftirlit er með
útgáfu nýrra amatörskírteina sem uppfylla skilyrði
og reglur CEPT á prjónunum.
TF3KB, Kristján Benediktsson, minnti á alþjóða-
fjarskiptadaginn, sem er 17. maí ár hvert, og væri
sá næsti tileinkaður þjónustu við almenning við
náttúruhamfarir og stórslys
 Fundurinn vísaði því til stjórnar að halda þessum
degi fram. Í framhaldi af því samþykkti fundurinn
að stjórn beitti sér fyrir því að amatörradíó yrði kynnt
að staðaldri sumardaginn fyrsta eða 17. júní, í
tengslum við hátíðardagskrá þeirra daga, eins og
verið hefur á árum áður.
Fleiri mál bárust ekki, þakkaði formaður mönnum
góða fundarsetu og var fundi slitið kl. 17:40

TF3VST, Vilhjálmur Sigurjónsson (sign)

ATH.
þar sem þetta er fundargerð síðasta
aðalfundar sem verður ekki borin upp til
samþykktar fyrr en á næsta aðalfundi þá getur
hún átt eftir að breytast komi einhverjar
athugasemdir fram.
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Reikningar ÍRA fyrir árin 94, 95, og 1996
Íslenskir radíóamatörar......................................................... Árið 1994 Árið 1995 Árið 1996

Tekjur .......................................................................................

Greidd árgjöld .......................................................................... 239.000 253.711 216.000
Vaxtatekjur ............................................................................... 14.536 924 20.248
Aðrar tekjur.............................................................................. 8.882 0 40.000
Framlög ....................................................................................24.500 0 0

Tekjur alls ............................................................................... 286.918 254.635 276.248

Gjöld ........................................................................................

Húsaleiga.................................................................................. 82.052 0 0
Rafmagnskostnaður.................................................................. 17.214 0 0
Fundakostnaður ....................................................................... 15.500 12.100 0
Ritföng, Pappír, Póstkostnaður ................................................ 40.620 4.750 57.118
Prentun, Ljósritun .................................................................... 31.308 0 0
Bankakostnaður ....................................................................... 1.032 391 429
Önnur gjöld .............................................................................. 790 25.254 34.030
Afskrift ..................................................................................... 100.000 150.000

Gjöld alls ................................................................................. 188.516 142.495 241.637

Tekjur umfram gjöld ............................................................. 98.402 112.140 34.611

Efnahagsreikningur pr.31. desember 1994,95,96 .....................

Sjóður....................................................................................... 16.088 16.088 16.088
Annað....................................................................................... 7.294 27.857 27.857
Millifærslureikningur #007783 ................................................. 0 170.103 70.023
Ávísanareikningur #13995 ....................................................... 117.451 108.779 73.609
Ávísanareikningur #1013 ......................................................... 10.919 10.946 10.983
Ávísanareikningur #1810 ......................................................... 46 0 0
Tæki áhöld og húsbúnaður ....................................................... 179.536 86.936 241.121
Íslandsbréf................................................................................ 257.280 277.280 296.800
Kort .......................................................................................... 455 0 0
Inneign hjá viðskiptavinum (félögum) ...................................... 18.857 0 21.633
Eignir alls ................................................................................ 607.926 697.989 758.144

Skuldir......................................................................................

Skuldir við viðskiptamenn ........................................................ 22.077 0 25.544
Skuldir alls ............................................................................... 22.077 25.544
Eigið fé 1. janúar 1994,95,96 ................................................... 484.447 585.849 697.989
Hagnaður af reglulegri starfsemi ..............................................98.402 112.140 34.611
Eigið fé 31.desember 1994,95,96.............................................585.849 697.989 732.600
Skuldir og eigið fé alls ............................................................ 607.926 697.989 758.144
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Alþjóða fjarskiptadagurinn 17. maí
Radíóamatörar og neyðarfjarskipti

Þann 17. Maí ár hvert er haldinn hátíðlegur Alþjóða-
fjarskiptadagurinn, en þennan dag fyrir 132 árum,
var stofnað Alþjóða Fjarskiptasambandið (Inter-
national Telecommunication Union). Þema þessa árs
er: Neyðarfjarskipti. Lögð er áhersla á hve mikil-
vægur hlekkur í öllu hjálparstarfi, sé að fjarskipti
séu ílagi.
Félag íslenskra radíóamatöra, skammstafað Í.R.A.
var stofnað 14. ágúst 1946 og varð því 50 ára á
s.l.ári.
Frá upphafi hefur það verið tilgangur félagsins að
stuðla að þjálfun og þroska ungs fólks og annarra
sem hafa áhuga á radíótækni til þess að ná tökum á
fjarskiptum. Fyrr á tímum, og alls ekki svo langt
síðan þurfti fólk að reiða sig á talstöðvar. Hver man
t.d ekki eftir því þegar CB stöð, stundum kölluð
FR stöð, var í öðrum hverjum bíl og merki í glugga
þar sem á stóð “stöð til öryggis” eða fólk á af-
skekktum stöðum þurfti á hjálp Gufunes radíó að
halda, ef einhvers þurfti við, læknishjálp eða bara
að panta í kaupfélaginu. En með tilkomu farsíma
hafa þessar stöðvar  verið lagðar á hilluna. Þó ekki
allar því enn má heyra samtöl manna á svokallaðri
almenningstíðni, þ.e.a.s. CB tíðni. Margir hafa
einmitt byrjað sinn fjarskiptaferil á CB tíðni og viljað
síðan auka við þekkingu sína og getu á þessu sviði,
og gerst radíóamatörar.
Til þess að öðlast leyfi  radíóamatöra þurfa menn
að gangast undir próf sem Fjarskiptaeftirlit ríkisins
stendur fyrir. Prófað er í þekkingu í rafmagns-
fræðum á sendi og móttökutækjum, svo og reglum
um starfsemi radíóamatöra, bæði innlendum og
alþjóðlegum.
Leyfi radíóamatöra flokkast í fjóra flokka og er í
þeim gerð mismunandi áhersla á kunnáttu.
Fyrst skal talið, Nýliðaleyfi. Það er fyrir þá sem
hafa lágmarkskunnáttu í rafmagnsfræðum. Þá er
gerð krafa um kunnáttu í móttöku á morse á 35
stafa hraða á mínútu. Leyfi þetta hentar vel fyrir
unglinga þar sem kostnaður við tækjabúnað er ekki
mikill, og algengt er að menn smíði sín tæki sjálfir.
Þá er svokallað, Tæknileyfi. Leyfi það er miðað
við heldur meiri kunnáttu í radíófræðum, en engrar
kunnáttu í morse er krafist. Leyfið er bundið við
tíðnir fyrir ofan 144 Mhz.
Til A og B leyfis er krafist sömu kunnáttu og til

Tæknileyfis, en þá er einnig krafist móttöku á morse
á 65 stafa hraða á mínútu.
C leyfi öðlast þeir sem hafa bætt við kunnáttu sína í
rafmagnsfræðum og náð 80 stafa hraða á mínútu í
morse.
Í.R.A. hyggst gangast fyrir, ef næg þátttaka fæst,
námskeiðum á komandi hausti. Vonandi verður þá
til kennsluefni á íslensku, en undirbúningur að því
stendur til.
Hér á landi hefur hópur radíóamatöra starfað sem
sjálfboðaliðar í stjórnstöð Almannavarna ríkisins.
Samstarf þetta hófst eftir gos í Vestmannaeyjum
1973 og í fyrstu tóku þeir þátt í uppbyggingu fjar-
skipta  og viðbúnaðarkerfis  Almannavarna um allt
land, t.d. þegar sett var upp viðvörunarkerfi í
Mýrdalnum og allt austur að Kirkjubæjarklaustri sáu
þeir um að setja upp búnaðinn á sveitabæina í
Landbroti og Meðallandi auk þess að setja upp
endurvarpa á Háfell við Vík í Mýrdal.
Ennfremur þurfti að setja upp metrastöð hjá Einari
heitnum á Skammadalshóli en hann var mikill
áhugamaður um Kötlu og Kötlugos.Þar sáu menn
vandkvæði á því að koma merki frá Skammadalshóli
yfir í Vík en  eftir nokkrar tilraunir tókst að finna
stað á hlöðugafli fyrir loftnetið þar sem merkið
heyrðist í Vík.
Talstöðvar á VHF tíðnum ( metrabylgjum ) duga
ekki nema í sjónlínu eða það héldu menn a.m.k. hér
áður fyrr. Þess vegna voru settir upp endurvarpar á
hina ýmsu fjallatoppa til þess að koma radíómerkjum
til skila yfir langar vegalengdir.
Nú í sumar eru 20 ár síðan radíóamatörar settu upp
fyrsta endurvarpann á VHF tíðni hér á landi og satt
best að segja voru ekki margir trúaðir á að þetta
gæti blessast en framkvæmdastjóri Almannavarna
ríkisins þá, Guðjón Petersen, sá að þarna var
framtíðin enda óskaði hann eftir og fékk afnotaleyfi
af þessum  endurvarpa sem er kallaður “Pétur” sem
er stytting á enska orðinu “repeater” (endurvarpi)
Þessi einfaldi búnaður opnaði fyrir örugg fjarskipti
frá Reykjavik um allt Suðurland, Reykjanes,
Snæfellsnes og talsvert inn á miðhálendið og vitað
er að frá Blönduósi er hægt að ná sambandi til
Reykjavíkur á metrabylgju í gegnum þennan
endurvarpa sem enn er starfræktur. Síðan hafa
Almannavarnir  komið sér upp  þéttu neti  endur-
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varpa til nota í neyðarfjarskiptum. Ekki að eins hafa
Almannavarnir ríkisins og amatörar nýtt sér
endurvarpa, heldur hafa björgunarsveitir hér á landi
komið sér upp góðu neti  af  endurvörpum til sinna
nota. Hjá björgunarsveitum landsins hefur safnast
mikill fróðleikur um fjarskiptaleiðir sem ættu að
koma til góðs ef vá ber að dyrum. En ekkert kerfi
er svo gott að ekki geti bilað og það sýndi sig  þegar
slysið í Súðavík varð, en þar brugðust boðkerfin að
mestu eða að öllu leiti. Með réttum búnaði geymdum
á réttum stað (t.d.Ísafirði), og þjálfuðum fjarskipta-
mönnum  hefði mátt koma á sambandi við Súðavík
mun fyrr en raun varð á. En þessi búnaður kostar
því miður talsverða peninga, því gengur upp-
byggingin hægt fyrir sig.
Heyrst hafa þær raddir að þessi viðbúnaðarstefna
með talstöðvar og slíkan búnað hafi runnið sitt skeið
á enda, því með farsímakerfum nútímans séu slík
tæki og tól óþörf. En því miður höfum við nýlegt
dæmi um að ljósleiðarakerfi símans bilaði , þ.e. í
hlaupinu á Skeiðarársandi s.l. haust, en þá fór
ljósleiðarinn í sundur. En vegna þess að kerfin eru
fleiri en eitt kom það ekki að sök í þetta skiptið, en
er hugsanlegt að öll kerfin bili á stórum svæðum,
t.d. við Suðurlandsskjálfta? Hvað gerum við þá?
Ennfremur er það staðreynd að á neyðarstundu er
betra að fleiri en einn eða tveir aðilar heyri í
björgunarmönnum að störfum. Skilaboð skolast
gjarnan til í flutningi á milli manna en minni hætta
er á ruglingi ef fleiri heyra eða það sem verst er af
öllu, að skilaboð berist ekki á réttan stað en slíkt
getur skipt sköpum fyrir hina nauðstöddu.
Erlendis eru samtök radíóamatöra mjög virk í
neyðarfjarskiptum og má t.d. benda á að s.l. haust
þegar flugvél TWA félagsins fórst í nágrenni New
York voru allmargir amatörar á svæðinu kallaðir til
starfa og voru þeir með sinn búnað að störfum í 10
daga, allt unnið í sjálfboðavinnu. Nýjasta dæmið
höfum við frá Manitoba en þar höfðu flóð eyðilagt
símalínur og skemmt fjarskiptatæki. Í Banda-
ríkjunum er hvert ríki ábyrgt fyrir sínum  “Almanna-
vörnum” og þeir sem fá útgefið leyfi radíóamatöra
fara sjálfkrafa á skrá hjá yfirvöldum sem hjálparliðar
í fjarskiptum vegna neyðar sem upp kemur. Íslenskir
amatörar sem hafa fengið leyfi í USA hafa farið á
þennan útkallslista Radíóamatörar hafa bundist
samtökum sem starfa eftir mjög ströngum reglum
og er verkaskipting mjög ákveðin
Í flestum löndum heims er radíóamatörum frjálst
að stunda sitt tómstundagaman, undantekningar eru

þó í hinum hörðustu einræðisríkjum.
það eru óskráð lög að tala ekki um stjórnmál,
trúarbrögð eða nokkur önnur viðkvæm málefni “í
loftinu”. Þá er óheimilt að nota fjarskiptatíðnir til
umræðu um málaflokka sem fram eiga að fara á
símkerfum
Þess skal einnig getið hér að innan skátahreyfingar-
innar hér á landi er starfandi fjarskiptasveit. Meðlimir
þeirrar sveitar störfuðu í 25 ár fyrir L.H.S. og síðan
eftir það í nokkur ár fyrir Landsbjörg, landssamband
björgunarsveita. Í dag hefur þessi sveit aðsetur í
Skátahúsinu við Snorrabraut í Reykjavík, en þar er
einnig til húsa Skátafélagið Radíóskátar. Eðlilega
starfa þeir mest í þágu skátafélaganna og er mikill
áhugi á að efla starfsemina. S.l. sumar sáu þeir um
rekstur fjarskiptakerfis á landsmóti skáta á
Úlfljótsvatni og láta þeir víða taka til sín og eru
þegar farnir að undirbúa sig undir skátamót í Viðey
nú í sumar. Í seinni tíð hafa flestir meðlimir
Radíóskáta fengið leyfi sem radíóamatörar og eru
einnig félagar í Í.R.A.
Í skipulagi Almannavarna Ríkisins er gert ráð fyrir
að stofnunin tryggi fjarskipti á milli skaðasvæðis og
stjórnstöðva, hvort heldur er við hinar ýmsu
Almannavarnanefndir heima í héraði eða við
stjórnstöð Almannavarna í Reykjavík.
Það er því von okkar radíóamatöra að slík sveit verði
stofnuð og að við getum lagt okkur fram og gert
meira gagn en við höfum gert nú þegar
Þeir sem hafa aðgang að Internetinu og vilja fá
upplýsingar um þessi málefni á alþjóðavísu, skal bent
á eftirfarandi heimasíðu http://www.itu.int/wtd
Eins og lesendum er kunnugt fer fram hér á landi í
júlí stór æfing sem kallast Samvörður 97. Mikill
undirbúningur hefur átt sér stað hjá Almanna-
vörnum ríkisins meðal annars í fjarskiptamálum. Að
samræma fjarskiptamál hinna erlendu gesta og
íslenskra björgunarsveita er mikið starf en  fjar-
skiptanefndin er skipuð radíóamatörum eða félögum
í Í.R.A að öllu leiti.
Að lokum. Íslenskir Radíó Amatörar hafa opið hús
alla fimmtudaga í Þróttheimum, félagsmiðstöð ÍTR,
en við höfum átt því láni að fagna að fá inni hjá
þeim. Opið er frá kl 20.00 til 23.00. Þar er opin
fjarskiptastöð og gefst öllum sem vilja, tækifæri til
að kynna sér starfsemi félagsins og tækjakost, hvort
sem er með "venjulegum talstöðvum" eða því
nýjasta sem er flutningur á stafrænum skilaboðum
með tölvum.

73 de TF3HP/TF3AOT
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VHF og UHF Bandplan
50Mhz.
Tíðni Mótun Tíðni Notkun
50,000-50,020 CW 50,090 Kall tíðni.
50,020-50,080 Beaconar CW
50,080-50,100 CW
50,100-50,500 SSB og CW 50,100-50,130 DX Gluggi.

50,110 Alþjóðleg Kall.*
50,185 Cross-Band.
50,200 SSB Kall.*
50,300 CW MS Kall.**
50,350 SSB MS Kall.**

50,500-50,900 All Mode 50,510 SSTV
50,550 FAX
50,600 RTTY (AFSK)
50,650-50,750 Packet (AFSK)

50,900-52,300 Bannsvæði (Ekki má senda hér á Íslandi) F.E.R 1/7 96.
52,300-54,000 All Mode
*= Eingöngu kall ekki QSO.  QSY þegar sambandi er náð.
** = MS = Meteor Scatter.

2 M.

Tíðni Mótun Tíðni Notkun
144,000-144,150 CW 144,000-144,035 Moonbounce.

144,050 CW Kall.
144,100 CW MS.

144,150-144,500 CW og SSB 144,300 SSB Kall.
144,400 SSB MS.

144,500-144,845 All Mode 144,500 Kall SSTV.
144,600 RTTY / FSK.
144,625-144,675 Packet.
144,700 FAX.
144,750 FSTV.

144,845-145,000 Beaconar.
145,000-145,175 FM Endurvarp. 145,000 EV0 RX.

145,025 EV1 RX.
145,050 EV2 RX.
145,075 EV3 RX.
145,100 EV4 RX.
145,125 EV5 RX.
145,150 EV6 RX.
145,175 EV7 RX.

145,200-145,600 FM Simplex. 145,200 MÍR TX.
145,500 FM Kall.
145,550 Geim rás.*

145,600-145,775 FM Endurvarp. 145,600 EV0 TX.
145,625 EV1 TX.
145,650 EV2 TX.
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Tíðni Mótun Tíðni Notkun
145,600-145,775 FM Endurvarp 145,675 EV3 TX.

145,700 EV4 TX.
145,725 EV5 TX.
145,750 EV6 TX.
145,775 EV7 TX

145,800-145,999 Gervitungl. 145,800 MÍR RX

*= Notað af NASA og Simplex FRQ fyrir MÍR.

70 cm.

Tíðni Mótun Tíðni Notkun
430,000-432,000 All Mode 430,400-430,800 Packet.

430,825-430,975 QRP EV.*
432,000-432,150 CW 432,000-432,025 Moonbounce.
432,150-432,500 CW og SSB
432,500-432,800 All Mode. 432,500 SSTV

432,600 RTTY (AFSK)
432,625-432,675 PACKET.
432,700 FAX

432,800-432,990 CW Beaconar.
433,000-433,375 Endurvarpar. RX 433,000 EV0.

433,025 EV1.
433,050 EV2.
………. …….
433,375 EV15.

433,400-433,775 FM 25Khz Ch 433,500 FM Kall.
433,600 RTTY (AFSK)
433,625-433,675 Packet.
433,700-433,775 Sérrásir.**

434,600-434,975 Endurvarp TX 434,600 EV0.
434,625 EV1.
434,650 EV2.
……….. …….
434,975 EV15.

434,000-434,500 FSTV.***
435,000-438,000 Gervitungl
438,000-439,800 Fast Scan TV 438,500-440,000 FSTV.***

438,025-438,185 Packet****
438,425-438,575 QRP EV *

439,800-440,000 Packet.

*QRP FM Endurvarpar  MAX 5W.
** Rásir aðeins notaðar í samráði við I.A.R.U landsstjórn til sérverkefna eða í neyðar fjarskipti en ekki
til allmennrar notkunar.(433,700 er  EMCH)
*** Breiðbands Sjónvarpssendingar eru heimilar ef þær trufla ekki aðra notkun á sömu tíðnum.  (Ekki
primery)
**** I.A.R.U  R1 Packet (Ekki primery)

73 de TF3VET
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Tíðni Nýliðal A-leyfi B-leyfi C-leyfi T-leyfi
1820-1830 A1A,F1B A1A,F1B A1A,F1B
1830-1850 A1A,A3E,R3E,H3E,J3E

F1B,F3E,F3F
A1A,A3E,R3E,H3E,J3E
C3F,F1B,F3E,F3F

3500-3600 A1A* A1A,F1B A1A,F1B A1A,F1B
3600-3800 A1A,A3E,R3E,H3E,J3E

F1B
A1A,A3E,R3E,H3E,J3E
C3F,F1B,F3E,F3F

7000-7040 A1A A1A,F1B A1A,F1B A1A,F1B
7040-7100 A1A,A3E,R3E,H3E,J3E

F1B
A1A,A3E,R3E,H3E,J3E
C3F,F1B,F3E,F3F

10100-10150 A1A,F1B A1A,F1B A1A,F1B
14000-14100 A1A,F1B A1A,F1B A1A,F1B
14100-14350 A1A,A3E,R3E,H3E,J3E

F1B
A1A,A3E,R3E,H3E,J3E
C3F,F1B,F3E,F3F

18068-18110 A1A,F1B A1A,F1B A1A,F1B
18110-18168 A1A,A3E,R3E,H3E,J3E

F1B
A1A,A3E,R3E,H3E,J3E
C3F,F1B,F3E,F3F

21000-21150 A1A A1A,F1B A1A,F1B A1A,F1B
21150-21450 A1A,A3E,R3E,H3E,J3E

F1B
A1A,A3E,R3E,H3E,J3E
C3F,F1B,F3E,F3F

24890-24930 A1A.F1B A1A,F1B A1A,F1B
24930-24990 A1A,A3E,R3E,H3E,J3E

F1B
A1A,A3E,R3E,H3E,J3E
C3F,F1B,F3E,F3F

28000-28200 A1A,F1B A1A,F1B A1A,F1B
28200-29700 A1A,A3E,R3E,H3E,J3E

F1B
A1A,A3E,R3E,H3E,J3E
C3F,F1B,F3E,F3F

144-146

430-440

1240-1300

2300-2450

A1A,A2A,A3E,R3E,H3E,J3E,C3F,F1B,F3E,F3F

A3E
R3E
H3E
J3E
C3F
F3E
F3F

Leyft hámarks
rakstraumsafl
til síðasta
mögnunarstigs

5 wött 50 wött 200 wött 500 wött 50 wött

*3633 KHz  (+/-3KHz) Uppkallsrás fyrir nýliða

Skýringar:
A1A=Ómótað Morse F3E=FM. Tíðnimótuð talsending

A2A=Mótað Morse F3F=Slow scan TV

A3E=Styrkmótuð burðarbylgja með tali. (AM) H3E=SSB full burðarbylgja fyrir talmótun

C3F=Auka hliðarband t.d.textavarp J3E=SSB undirþrykkt burðarbylgja

F1B=Tíðnimótuð fjarritasending til sjálfvirkrar móttöku R3E=SSB mótun deyfð burðarbylgja

Samkvæmt upplýsingum frá Fjarskiptaeftirlitinu eru þetta leyfilegar tíðnir, útgeislun og afl fyrir Íslenska
amatöra. Athugið þó tímabundin leyfi á 6 metrum skv. bandplani frá TF3VET hér að framan.         TF5BW
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Félagatal Radíóskáta 1997

Radíóskátar TF3BIS
Snorrabraut 60 3hæð

105  Reykjavík
Sími 552-6655

Formaður Radíóskáta er TF3KET Konráð Þórisson

Nafn Kallmerki Heimilisfang Sveitarfélag Sími E-Mail

Andrés þórarinsson TF3AM Hjarðarlandi 7 270  Mosfellsbær 566-7190 asta@tv.is
Atli B. Bachmann Kringlunni 61 103  Reykjavík 581-3422
Árni Árnason Heiðarholti 22 230  Keflavík 421-2276
Benedikt Sveinsson TF3BNT Hátegvegi 2 105  Reykjavík 551-0907 bz@cc.is Bragi
Reynisson TF3BRT Þorfinnsgötu 12 101  Reykjavík 551-1856 bragi@itn.is Einar
Örn Arnarson Faxastíg 45 900  Vestmannaeyjar
Eulogia Medico (Yollie) Þorfinnsgötu 12 101  Reykjavík 551-1856
Guðjón Helgi Egilsson TF3WOT Seiðakvísl 8 110  Reykjavík 567-6817gudjonhe@treknet.is
Halldór Christensen TF3GC Móaflöt 8 210  Garðabær 565-7354
Haraldur Þórðarson TF3HP Gunnarsbraut 36 105  Reykjavík 552-0157 hartor@rhi.hi.is
Haukur Konráðsson TF3HKTKambsvegi 7 104  Reykjavík 568-5212 haukur@raf.is
Jóhanna Konráðsdóttir TF3JKT Seiðakvísl 8 110  Reykjavík 567-6817 joka@rsp.is
Jónas Friðgeirsson TF3JFT Tjarnarbóli 8 170  Seltjarnarnes 561-2527
Kjartan Guðmundsson TF3KKT Laugarnesvegi 102 105  Reykjavík 553-5746diesel@itn.is
Kolbeinn Sverrisson TF3KST Vesturgötu 17A 101  Reykjavík 551-3752kolli@mmedia.is
Konráð Þórarinsson TF3KET Goðatúni 5 210  Garðabær 565-9096konth@skima.is
Kristján Meekósta Heiðarbakka 9 230  Keflavík 421-4420
Lárus F. GuðmundssonTF3LFT Hjallabrekku 17 200  Kópavogur 564-4646 larusg@simi.is
Málfríður Haraldsdóttir TF3FHT Gunnarsbraut 36 105  Reykjavík 552-0157
Ólafía Jónatansdóttir Kambsvegi 7 104  Reykjavík 568-5212 olafiajo@rhi.hi.is
Páll Arnar Georgsson Áshömrum 75 3F 900  Vestmannaeyjar 481-1780 stanley@eyjar.is
Rúnar Þór ValdimarssonTF3RJT Sogavegi 54 108  Reykjavík 581-3276
Sigurður Harðarson TF3WST Langagerði 86 108  Reykjavík 581-4767
Sveinbjörn Jónsson TF3VET Stóragerði 10 108  Reykjavík 553-3064ve@itn.is
Vala Dröfn Hauksdóttir TF3VDT Goðatúni 5 210  Garðabær 565-9096vad@eimskip.is
Viðar Einarsson TF3VIT Asparlundi 5 210  Garðabær 565-6316
Þór Þórisson TF3GW Róasrima 5 íb. 0203 112  Reykjavík 587-2528

Efni í blaðið
Til að halda út blaði eins og þessu þá þurfum við efni. Ef þú telur að þú eigir efni sem erindi eigi í blaðið
okkar hafðu þá endilega samband. Efnið má vera handskrifað, vélritað eða í nánast hvaða formi sem er
þó æskilegt sé að það sé í tölvutæku formi. Það má vera tæknilegt, DX Fréttir, skemmtilegar uppákomur
eða bara eitthvað sem þú heldur að radíóamatörar hafi gaman af. Ljósmyndir af hvers konar radíóamatör
tengdu efni eru vel þegnar og verður þeim skilað strax að skönnum lokinni. Hægt er að hafa samband við
ritstjóra í síma 462-3058, með faxi í síma 461-2573, með tölvupósti til tf5bw@nett.is og gamli góði
pósturinn er Pósthólf 121, 602  Akureyri. Tekið skal fram að næsta blað er væntanlegt um miðjan júlí.
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Félagatal ÍRA 1997
ÍRA

Íslenskir Radíóamatörar
Pósthólf 1058

121  Reykjavík
Formaður ÍRA er TF3HP Haraldur

Þórðarson

Heiðursfélagar ÍRA eru

Nafn KallmerkiHeimilisfang Sveitarfélag Sími E-Mail

Guðjón Einarsson TF3AC Fálkagötu 21 107  Reykjavík 551-8857
Ingi Sveinsson TF3SV Efstalundi 6 210  Garðabær 565-6478
Sveinn Guðmundsson TF3T Háteigsvegi 2 105  Reykjavík 551-0907
Þórhallur Pálsson TF5TP silent key

Almennir félagar

Nafn KallmerkiHeimilisfang Sveitarfélag Sími E-Mail
Andrés Þórarinsson TF3AM Hjarðarlandi 7 270  Mosfellsbær 566-7190 andres@tv.is
Arngrímur Jóhannsson TF3AD Leirutanga 6 270  Mosfellsbær 566-6801
Axel Sölvason TF3AX Hraunbæ 44 110  Reykjavík 567-1860
Ágúst Guðmundsson TF3AGN Austurbrún 24 104  Reykjavík 553-2998
Ágúst Sverrisson TF3HW Melhaga 17 107  Reykjavík 562-6431
Árni S. Jóhannsson TF3OKT Hléskógum 21 109  Reykjavík 567-0215
Ársæll Óskarsson TF3AOT Gnoðarvogi 20 104  Reykjavík 568-7560 tf3aot@gw.n1kio.ampr.org
Ásbjörn Harðarson TF3LA Ásgarði 101 108  Reykjavík 553-3044
Ásgeir H. Sigurðsson TF3TV Stapaseli 9 109  Reykjavík 551-2337
Baldur Þorgilsson TF3BP Eskihlíð 22 A 105  Reykjavík 552-2343
Baldvin Þórarinsson TF3-033 Þórsmörk 210  Garðabær 555-0608
Bárður Gunnarsson TF5BG Lyngholti 6 603  Akureyri 462-1033
Benedikt Guðnason TF3TNT Snælandi 8 108  Reykjavík 553-4679
Benedikt Sveinsson TF3BNT Háteigvegi 2 105  Reykjavík 551-0907 bz@nyherji.is
Bernharð M. Svavarsson TF3BS Skálagerði 15 108  Reykjavík 553-9032
Birgir Baldursson TF3BB/OZ1LVD, Hasselvænget 12, DK 2680 Solröd Strand, Danmark
Bjarki Brynjarsson TF3TT/LA0GD
Bjarni H. Alfreðsson Stórholti 33 105  Reykjavík
Bjarni Magnússon TF3BM Melbæ 5 110  Reykjavík 557-5653
Bjarni Sverrisson TF3GB Hnjúkaseli 4 109  Reykjavík 557-8293 tf3gb@gw.n1kio.ampr.org
Bragi Reynisson TF3BRT Þorfinnsgötu 12 101  Reykjavík 551-1856 bragi@itn.is, bragi@shr.is
Brynjólfur Jónsson TF5BW Pósthólf 121 602  Akureyri 462-3058 tf5bw@nett.is
Daníel E. Gunnlaugsson TF3BCT Fornuströnd 1 170  Seltjarnarnes 561-6559
Eggert Steinsen TF3AS Furugrund 44 200  Kópavogur 554-1857
Elías H. Árnason TF3AEN Kaplaskjólsvegi 58 107  Reykjavík 552-4013
Erling Guðnason TF3EET Álftamýri 14, 4.hv. 108  Reykjavík 568-7781erling@centrum.is
Eysteinn F. Arason TF3EF Hverfisgötu 6 220  Hafnarfjörður 555-4435
Friðrik Ágúst Pálmason TF8FP Garðabraut 47 250  Garður 422-7050
Friðrik Kristjánsson TF3FK Einarsnesi 42 A 101  Reykjavík 552-6132
Gísli G. Ófeigsson TF3US Reynimel 82 107  Reykjavík 562-2129
Gísli Páll Jónsson Laugateigi 30 kj. 105  Reykjavík 896-2468
Guðjón H. Egilsson TF3WOT Seiðakvísl 8 110  Reykjavík 567-6817 gudjonhe@treknet.is
Guðlaugur Ingason TF3GN Efstalundi 3 210  Garðabær 565-6046
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Nafn KallmerkiHeimilisfang Sveitarfélag Sími E-Mail
Guðlaugur K. Jónsson TF8GXT Sólvöllum-Bergi 230  Keflavík 421-5040
Guðmundur Gunnarsson TF3GG Suðurhvammi 6 220  Hafnarfjörður 555-3336
Guðmundur Gústafsson TF3-068 Rauðalæk 34 105  Reykjavík 553-1331
Gunnar Ó. Magnússon TF3GPT Hörgslundi 3 210  Garðabær 565-6202
Gunnar Óskarsson TF3FB Asparfelli 6 111  Reykjavík 557-2532
Gylfi Sveinsson TF3-042 Lyngheiði 2 200  Kópavogur 554-2613
Halldór Christensen TF3GC Móaflöt 8 210  Garðabær 565-7354
Halldór H. Sigurðsson Nönnugötu 12 101  Reykjavík 552-9391
Hans K. Kristjánsson TF3FG Borgarholtsbraut 1 200  Kópavogur 554-1612
Haraldur Sigurðsson TF3A Miðvangi 159 220  Hafnarfjörður 555-3330
Haraldur Þórðarson TF3HP Gunnarsbraut 36 105  Reykjavík 552-0157hartor@rhi.hi.is
Haraldur Þráinsson TF3TRT Tjarnarseli 2 109  Reykjavík 557-3175
Haukur Jóhannesson TF3FF Skjólbraut 15 200  Kópavogur 554-3522
Haukur Konráðsson TF3HKT Kambsvegi 7 104  Reykjavík 568-5212haukur@raf.is
Haukur Nikulásson TF3HN Skipasundi 7 104  Reykjavík 553-9689
Heimir S. Jónsson TF3TXT Sólheimum 25 104  Reykjavík 553-0524heiri@itn.is
Heimir Þór Sverrisson TF3ANT Dalalandi 14 108  Reykjavík 568-0075
Hermann Georg Karlsson TF3KC Digranesheiði 27 200  Kópavogur 554-2608
Hilmar Árnason TF6RXN Silfurbraut 37 780  Höfn 478-1337
Hrafnhildur Björnsdóttir Krummahólum 6 111  Reykjavík 557-7167
Hörður Sverrisson TF3-040 Brekkuhvammi 16 220  Hafnarfjörður 555-3542
Hörður V. Vilhjálmsson TF8FRT Heiðarbrún 41 810  Hveragerði 483-4794
Höskuldur Elíasson TF3RF Álftamýri 2 108  Reykjavík 553-0147
Ingimundur Björgvinsson TF3-005 Ofanleiti 25 103  Reykjavík 568-5801
Ingvar Eggertsson Ísdal TF3-069 Haðarstíg 20 101  Reykjavík 552-7525
Ívar Magnússon TF3IM Hlíðarvegi 18 200  Kópavogur 554-3442
Jakob Geir Kolbeinsson P.O. Box 101 235  Keflavíkurflugv. 564-3319
Jakob Helgason TF3EJ Hæðarbyggð 25 210  Garðabær 565-7360 jm@stiki.is
Jóhann G. Sigfússon TF3GSN Stallaseli 6 109  Reykjavík 557-7802
Jóhann Grétar Einarsson TF6GE Hafnargötu 4 710  Seyðisfjörður 472-1110
Jóhann Hákonarson Frostaskjóli 23 107  Reykjavík 552-3321
Jóhann Zoega TF6JZ Miðgarði 20 740  Neskaupstaður 477-1154
Jóhannes A. Kjartansson Lækjarfit 2 210  Garðabær 565-2806
Jóhannes B. Birgisson TF3-007 Álfhólsvegi 129 200  Kópavogur 554-1821
Jóhannes Rögnvaldsson TF3DAT Smárarima 76 112  Reykjavík 567-0743
Jón Börkur Ákason TF9JCN Hverfisgötu 78 105  Reykjavík 552-2813
Jón G. Bergsson TF3JX Engihjalla 9 íb.10D 200  Kópavogur 554-3036
Jón Ingvar Óskarsson TF1JIT Látraströnd 5 170  Seltjarnarnes 587-0550
Jón Ívarsson TF3AVT Fálkagötu 8 107  Reykjavík 562-1431
Jón M. Brynleifsson TF3JRT Breiðvangi 36 220  Hafnarfjörður 565-3614
Jón Reynir Magnússon TF3-063 Pósthólf 462 121  Reykjavík 553-8761
Jónas Bjarnason TF3JB Hvanneyri 311  Borgarnes
Jónas Friðgeirsson TF3JFT Tjarnarbóli 8 170  Seltjarnarnes 561-2527
Karl Jóh. Lilliendal TF3KJ
Karl Sigurðsson TF3-073 Reykjabraut 6 815  Þorlákshöfn 483-3683
Kjartan Guðmundsson TF3KKT Laugarnesvegi 102 105  Reykjavík 553-5746 diesel@itn.is
Kjartan H. Bjarnason TF3BJ Bæjargili 15 210  Garðabær 565-7351
Kolbeinn Sverrisson TF3KST Vesturgötu 17 A 101  Reykjavík 551-3752 kolli@mmedia.is
Konráð Þórisson TF3KET Goðatúni 5 210  Garðabær 565-9096 konth@skima.is
Kristinn Andersen TF3KX Austurgötu 42 220  Hafnarfjörður 555-0028 kiddi@marel.is
Kristinn V. Daníelsson TF8KD Steinahlíð 1C 603  Akureyri 461-1675
Kristján Benediktsson TF3KB Barmahlíð 55 105  Reykjavík 553-1850 tf3kb@amsat.org
Kristján Magnússon TF3KM Unnarbraut 28 170  Seltjarnarnes 562-2733
Kristþór Borg Helgason TF3TF Pósthólf 1504 121  Reykjavík 566-7226
Lárus Baldursson TF3LB Hamraborg 34 200  Kópavogur 897-5418larusb@itn.is
Lárus F. Guðmundsson TF3LFT Hjallabrekku 17 200  Kópavogur 564-4646larus@simi.is
Leifur Guðmundsson TF3LG Bauganesi 31 101  Reykjavík 552-4199
Loftur E. Jónasson TF3LJ Njörfasundi 37 104  Reykjavík 568-3586 loftur@simi.is
Mattías Hagvaag TF3-035 Holtagerði 62 200  Kópavogur 554-5204
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Nafn KallmerkiHeimilisfang Sveitarfélag Sími E-Mail
Oddur Rúnar Oddsson TF3OO Miðbraut 1 170  Seltjarnarnes 561-1572
Ólafur Engilbertsson TF3SO Stararima 59 112  Reykjavík 587-3420
Ólafur Þórir Guðjónsson TF3MXN Ánalandi 6 108  Reykjavík 568-1517
Ómar S. Jónsson TF3-057 Pósthólf 1029 121  Reykjavík 562-4527
Óskar Sverrisson TF3DC Goðalandi 20 108  Reykjavík 588-3151 oskar@kpmg.is
Reidar J. Óskarsson Rafnkelsstaðavegi8 250  Garður 422-7213
Reynir H. Stefánsson TF6-005 Holtagötu 3 730  Reyðarfjörður 474-1182
Ríkharður Sumarliðason TF3RS Ástúni 8 200  Kópavogur 564-1950
Róbert Harry Jónsson TF3RBT Nönnufelli 1 109  Reykjavík 587-9967
Rúnar Þór Valdimarsson TF3RJT Sogavegi 54 108  Reykjavík 581-3276
Sigurður E. Davíðsson TF5-252 Grænumýri 2 600  Akureyri 462-6768
Sigurður Harðarson TF3WST Langagerði 86 108  Reykjavík 581-4767
Sigurður R. Jakobsson TF3CW Bakkavör 34 170  Seltjarnarnes 561-2212
Sigurður Smári Hreinsson TF8SM Melbraut 17 250  Garður 422-7109
Sigurgeir Jóhannsson TF7-001 Túnhvammi 9 220  Hafnarfjörður 555-4537
Sigurjón F. Jónsson TF3SC Otrategi 38 105  Reykjavík 553-5571
Stefán Arndal TF3SA Vesturhólum 15 111  Reykjavík 557-3230
Stefán E. Sigurðsson TF3-029 Skipasundi 88 104  Reykjavík 553-7434
Steingrímur Sigfússon TF3SZ Drápuhlíð 2 105  Reykjavík 552-7068
Steinn Jóhannesson TF3-053 Nönnugötu 16 101  Reykjavík 561-9078
Sveinbjörn Jónsson TF3VET Stóragerði 10 108  Reykjavík 553-3064 ve@itn.is
Sverrir Helgason TF3FM Brúnalandi 20 108  Reykjavík 553-7596
Sæmundur E Þorsteinsson TF3UA Kolbeinsmýri 14 170  Seltjarnarnes 561-7017
Tómas Gunnarsson TF3TG Fífuseli 39 109  Reykjavík 567-0117
Vadimar Tryggvason TF3VA Álmholti 8 270  Mosfellsbær 566-6597
Valdimar Einarsson TF3VR Pósthólf 12006 132  Reykjavík 567-1953
Valtýr Einarsson TF3-030 Reynimel 82 107  Reykjavík 562-1719
Vilhjálmur Í Sigurjónsson TF3VST Digranesvegi 18 A 200  Kópavogur 564-1292 idunn@vortex.is
Vilhjálmur Þ Kjartansson TF3DX Silungalvísl 10 110  Reykjavík 567-4013villik@rhi.hi.is
Völundur Jónsson TF5VJN Hamraborg 26 200  Kópavogur 554-6075
Yngvi Harðarson TF3YH Háleitisbraut 115 108  Reykjavík 568-4789
Þorkell Gunnarsson TF3AA Gnoðarvogi 32 104  Reykjavík 553-6157
Þorkell Magnússon TF3BIT Tómasarhaga 34 107  Reykjavík 552-3307
Þorvaldur Bjarnason TF3TBT Langholtsvegi 180 104  Reykjavík 568-5132
Þorvaldur Stefánsson TF1MM tf1mm@netvision.net.il
Þorvaldur Sveinbjörnsson N1TF 5 Rustic Ln.,Plaistow, NH 03865, Sími 603-382-8781
Þór Þórisson TF3GW Rósarima 5 íb.0203 112  Reykjavík 587-2528
Þórarinn Ágústsson TF5TAT Pósthólf 55 602  Akureyri 462-5361
Þórarinn Benedikz TF3TZ Álfalandi 11 108  Reykjavík 567-9396
Þórður Ívarsson TF3PXT Hryggjarseli 3 109  Reykjavík 557-4539
Ægir Bessason TF3CB Þrúðvangi 2 220  Hafnarfjörður 555-1157
Örn Sæmundsson TF6ZZ Helgalandi 1 270  Mosfellsbær
Örnólfur Hall TF3AH Espigerði 2 108  Reykjavík 568-1619

TAKIÐ EFTIR
Félagar, bæði ÍRA og Radíóskáta, eru vinsamlega beðnir að lesa félagatölin og sé skráning þeirra ekki
rétt að koma fram leiðréttingum til einhvers stjórnarmanns eða ritstjóra CQ TF. Heimilisföng þeirra,
símanúmer og E-Mail addressur, þeirra er þær hafa, eru í félagatalinu. Lista yfir stjórnarmenn ÍRA er að
finna á forsíðu CQ TF. Ritstjóri er TF5BW. Það ætti ekki að þurfa að taka það fram að sé skráning
í félagatalið ekki rétt þá fær viðkomandi félagsmaður ekki póst frá félaginu.
Nýmæli í þessu félagatali er að hafa E-Mail addressur félagsmanna með. Ekki er nokkur vafi á því að í
þetta félagatal vantar E-Mail addressur hjá mörgum félögum. Þeir sem sjá að slíkt vantar og vilja hafa
þær með í næsta félagatali eru vinsamlega beðnir um að senda þær til ritstjóra á tf5bw@nett.is og ég
mun með ánægu koma þeim á framfæri.
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Lög Í.R.A.
FÉLAGIÐ

1. gr. Heiti félagsins er “Íslenskir Radíóamatörar”, skammstafað Í.R.A. Félagið er hin íslenska deild í
alþjóðasamtökum radíóamatöra, I.A.R.U. Region 1, og norrænu samtökunum N.R.A.U.

2. gr. Heimili félagsins er í Reykjavík með póstfang: Pósthólf 1058, IS-121 Reykjavík.

3. gr. Markmið félagsins eru að:

a) Gæta hagsmuna radíóamatöra í hvívetna.
b) Efla kynningu og samstarf meðal radíóamatöra innanlands og utan.
c) Stuðla að færni félagsmanna og góðum venjum í radíóviðskiptum.
d) Hvetja til viðbúnaðar sem mætti gagnast í neyðarfjarskiptum.
e) Efla amatörradíó sem leið til sjálfsþjálfunar á tæknisviðinu.°
f) Hvetja til tæknilegra og vísindalegra rannsókna og uppgötvana á sviði radíófjarskipta.
g) Örva radíóíþróttir meðal radíóamatöra.
h) Þróa amatörradíóþjónustuna sem verðmæta þjóðarauðlind.
i) Stuðla að öflugri æskulýðsstarfssemi og kynningu á amatörradíói á meðal ungs fólks.

4. gr. Merki félagsins er tígullaga og er lengri hornalína tígulsins lóðrétt. Mynd merkisins er tákn
loftnets, spólu, þéttis og grunntengingar, raðtengt, svo og stafirnir ÍRA. Grannur rammi fylgir
útbrún merkisins.

FÉLAGAR

5. gr. Allir áhugamenn um radíótækni sem vilja starfa í samræmi við markmið félagsins geta gerst
félagar, enda hafi umsækjandi um inngöngu kynnt sér þau og lýst sig samþykkan þeim.
Inntökubeiðni í félagið skal vera skrifleg og sendist stjórninni ásamt árgjaldi. Þó greiði þeir
sem sækja um inngöngu í félagið eftir 31. Júlí ár hvert, aðeins hálft árgjald. Afgreiðsla
inntökubeiðna liggur niðri milli áramóta og fyrsta fundar nýkjörinnar stjórnar.

6. gr. Stjórnarfundur getur kjörið heiðursfélaga með samþykki allra stjórnamanna. Honum skal
afhent skjal því til staðfestingar. Heiðursaðild varir svo ævilangt. Í félagatali skal ætíð telja upp
alla heiðursfélaga frá upphafi í sérstakri skrá.

7.gr. Stjórn er skylt að taka af félagsskrá þá sem ekki greiða skilvíslega árgjald samkvæmt nánari
ákvæðum í viðeigandi grein þessara samþykkta.

8. gr. Ef brot félagsmanns á lögum eða reglum skaðar hagsmuni amatörhreyfingarinnar, eða hann á
annan hátt vinnur gegn markmiðum félagsins, getur stjórnin mælst til þess með bréfi að hann
segi sig úr félaginu. Bréfið skal afhenda honum sjálfum eða senda í staðfestum ábyrgðarpósti.
Uni viðkomandi ekki þeim málalokum skal hann tilkynna það skriflega innan 6 vikna. Þá skal
strax fela nefnd þriggja síðustu formanna félagsins, sem ekki eiga aðild að stjórn, að kynna sér
málavöxtu sem best frá báðum hliðum og kveða upp úrskurð um brottvikningu eður ei. Hann
skal birtur viðkomandi og öðrum félagsmönnum ásamt rökstuðningi.
Sé bréfi stjórnar ekki sinnt tekur úrsögn sjálfkrafa gildi.
Fáist ekki þrír fyrrverandi formenn í nefndina skal leita í hóp varaformanna, þá ritara,
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gjaldkera og spjaldskrárritara, og telja upp í greinargerð nefndar nöfn og ástæður þeirra sem
ekki fengust. Einu gildir þótt maður sé ekki félagi þá stundina, enda hafi brottför hans úr
félaginu ekki borið að samkvæmt ákvæðum þessarar greinar.
Hverfi maður úr félaginu samkvæmt ákvæðum þessarar greinar þarf samþykki félagsfundar til
að hann fái inngöngu á ný, enda hafi tillögu þess efnis sérstaklega verið getið í skriflegu
fundarboði.

GJÖLD

9. gr. Félagsgjöld miðast við almanaksárið. Makar félagsmanna, þeir sem eru 67 ára og eldri og
yngra fólk en 16 ára greiði hálft árgjald. Undanþegnir greiðslu eru heiðursfélagar. Gjalddagi er
1. Mars ár hvert og eindagi 1. Júlí. Fjárhæð félagsgjalda skal ákveðin á aðalfundi viðkomandi
árs og skal gjaldið hækka um 20% sé eigi greitt fyrir 1. September. Þegar félagsgjöd tveggja
ára eru fallin ógreidd í eindaga er stjórn skylt að taka viðkomandi félagsmann af skrá að
undangenginni bréflegri aðvörun. Skuld hans skal afskrifuð í bókhaldi félagsins, en komi hann
aftur skal hann greiða eitt aukaárgjald.

STJÓRN

10. gr. Stjórnina skipa: Formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og spjaldskrárritari. Stjórnin hefur
umboð aðalfundar til að stýra félaginu og sjá um samskipti við yfirvöld og önnur samtök.
Stjórnin skiptir með sér verkum og setur aðstoðarmenn með skriflegri tilskipun. Þessu skal
lokið svo fljótt sem auðið er og tilkynnt félagsmönnum. Einnig skal tilkynna skipun stjórnar til
Fjarskiptaeftirlits, I.A.R.U. og N.R.A.U.
Formaður boðar til stjórnarfunda og stýrir þeim. Hann er talsmaður félagsins.
Varaformaður gegnir störfum formanns í forföllum hans. Hann sinnir starfsáætlun og
framkvæmd hennar.
Ritari sér til þess að bréfleg erindi fái afgreiðslu, sinnir fundargerðum og heldur gögnum til
haga. Skrifi aðrir í nafni félagsins er þeim skylt að láta ritara í té eintak. Ritari sér til þess að
afrita af  fundargerðum og erindum sem varða marga liggi jafnóðum fyrir í félagsheimili.
Spjaldskrárritari heldur rétt félagatal á hverjum tíma og varðveitir eldri skrár. Hann sér um
útgáfu félagatalsins.
Gjaldkeri innheimtir félagsgjöld, varðveitir sjóði og annast greiðslur í samráði við stjórn.
Varamenn sitja stjórnarfundi í forföllum. Segi stjórnarmaður af sér milli aðalfunda tekur
varamaður við og gengur sá fyrir sem flest atkvæði hlaut á aðalfundi, ella ræður hlutkesti.
Tveir stjórnarmenn geta boðað til stjórnarfundar án atbeina formanns sjái þeir ástæðu til.

KOSNINGARÉTTUR OG KJÖRGENGI

11. gr. Einungis skuldlausir félagar hafa kosningarétt og kjörgengi. Skylt er að veita árgjöldum
viðtöku við upphaf fundar sé þess óskað. Erlendir ríkisborgarar öðlast kosningarétt og
kjörgengi eftir 3 ár í félaginu.

12. gr. Frambjóðendur til formanns skulu hafa B eða C leyfi. Aðrir frambjóðendur til stjórnar skulu
vera leyfishafar eða eiga minnst þrjú ár að baki í félaginu.

13. gr. Í málum sem varða lagabreytingar, leyfisveitingar og próf hafa einungis leyfishafar
atkvæðisrétt.
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14. gr. Félagi sem á óhægt um vik að sækja fund vegna búsetu eða af öðrum ástæðum sem fundurinn
 tekur gildar, getur falið öðrum félaga með jafnmikinn eða meiri kosningarétt, að fara með
atkvæði sitt í tilteknu máli, þó ekki stjórnarkjöri. Þá skal skriflegt umboð þar að lútandi lagt
fyrir til samþykktar í upphafi fundar. Enginn getur farið með fleiri umboð en eitt.

FÉLAGSFUNDIR

15. gr. Stjórn boðar til almennra félagsfunda. Henni er skylt að gera það ef 12 leyfishafar hið minnsta
æskja þess.

16. gr. Félagsfundur getur ályktað um mál en ákvörðun er á valdi stjórnar eða aðalfundar.

AÐALFUNDUR

17. gr. Aðalfund skal halda fyrrihluta febrúarmánaðar ár hvert. Aðalfundur er löglegur ef til hans er
boðað bréflega með tveggja vikna fyrirvara.

18. gr. Ef liðnir eru 18 mánuðir frá síðasta aðalfundi geta 12 leyfishafar sem þá höfðu kosningarétt,
boðað til aðalfundar, enda riti allir undir fundarboðið með fullu nafni og kallmerki.

19. gr. Á aðalfundi skulu eftirfarandi mál tekin fyrir:

1. Kosinn fundarstjóri.
2. Kosinn fundarritari.
3. Könnuð umboð.
4. Lesin upp fundargerð síðasta aðalfundar.
5. Formaður gefur skýrslu um starfsemi félagsins.
6. Aðrir embættismenn gefa skýrslu um starfsemi sinna embætta.
7. Gjaldkeri leggur fram reikninga félagsins til samþykktar.
8. Lagabreytingar.
9. Stjórnarkjör.
10. Kosning tveggja endurskoðenda og eins til vara.
11. Ákvörðun árgjalds.
12. Önnur mál.

20. gr. Fjárhagsárið skal miða við 31.desember ár hvert. Endurskoðendur skulu hafa rannsakað
bókhald félagsins og kannað eignir áður en gjaldkeri leggur fram reikninga. Að rannsókn
lokinni undirrita þeir reikningana og láta þess getið að þeir undirriti sem endurskoðendur.
Komist þeir að raun um að bókhaldið sé ekki rétt, skulu þeir láta þess getið og rita stutta
greinargerð til skýringar.
 Stjórnarkosningar skulu vera leynilegar og ræður einfaldur meirihluti.

21. gr. Stjórnarkosningar skulu vera leynilegar og ræður einfaldur meirihluti.

22. gr. Fyrst skal kjósa formann til eins árs í senn. Næst skal kjósa tvo stjórnarmenn til tveggja ára. Þá
 skal kjósa til eins árs í stað aðalmanna sem forfallast. Loks skal kjósa tvo varamenn.
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PRÓFNEFND

23. gr. Hlutverk prófnefndar félagsins er að:

a) Halda próf sem Í.R.A. er falin umsjón með.
b) Veita upplýsingar um prófkröfur og námsefni.
c) Taka þátt í samstarfi Í.R.A. og yfirvalda um prófmál.

Í prófnefnd sitja 5 menn, C-leyfishafar að meirihluta, skipaðir af stjórn. Til að stuðla að festu í
störfum nefndarinnarskal skipta út einum manni á ári hið mesta. Nefndin velur sér formann.

QSL-ÞJÓNUSTA

24. gr. Reka skal QSL-þjónustu fyrir félagsmenn. QSL stjóri er skipaður af stjórn og fer með fjármál
þjónustunnar. Reksturinn skal kostaður af hóflegu gjaldi á útsend kort.

CQ TF

25. gr. Félagið skal halda úti blaði með heitinu CQ TF. Minniháttar útgáfu blaðsins má auðkenna sem
fréttabréf. Stjórn skipar ritstjóra. Hann sér til þess að haldið sé saman tveimur söfnum
blaðanna, annað aðgengilegt félagsmönnum en hitt í vörslu ritstjóra á hverjum tíma.

GILDISTAKA OG BREYTINGAR

26. gr Félagslög þessi taka gildi á aðalfundi 1997 og leysa af hólmi lög samþykkt 1993 og
samþykktir frá 1967 með áorðnum breytingum. Þeim verður aðeins breytt á aðalfundi, enda
hafi tillögur að nýjum eða breyttum greinum borist stjórn fyrir 15. Janúar og fylgt fundarboði
til kynningar. Breytingartillögur sem fram koma á aðalfundi skulu einungis varða kynntu
tillögurnar og nauðsynlegar afleiðingar þeirra.
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Stefnuvirkt 2. metra loftnet á Þóttheima.
Fimmtudaginn 8. maí var sett upp 7 elementa Yagi loftnet á Þróttheima og er það, meðal annars, ætlað
til betri samskipta við Búra. Loftnetið smíðaði Friðrik Kristjánsson, TF3FK og var hann svo vinsamlegur
að gefa félaginu loftnetið. Í.R.A. færir honum innilegar þakkir fyrir þessa höfðinglegu gjöf.

TF3AOT tók myndir af uppsetningunni og vonandi verður hægt að
birta þær í næsta blaði.

Annars er það að frétta af Búra að það virðist hrjá hann einhver
flensa og samkvæmt upplýsingum frá Þór TF3GW er ætlunin að
heimsækja hann, þegar færi upp fjallið batnar og jörð þornar, með
svo sem eins og eitt bílhlass af mælitækjum og kanna hvort ekki sé
hægt að lækna gripinn.

Endurvarpinn sem ætlaður er á Vaðlaheiði er að mestu til en vantar
þó loftnet sem væntanlegt er fljótlega. Þá á eftir að prufukeyra hann
áður en hann verður settur upp sem gæti orðið um mitt sumar.
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Fundargerð stjórnarfundar 7, maí 1997
Úrdráttur úr fundargerð, 7. Maí 1997

Stjórnarfundur haldinn á heimili TF3HP, og hófst
hann kl. 20.30. Mættir voru TF3HP, TF3VET,
TF3AOT og TF3GB. TF3WOT mætti u.þ.b. 30
mín. síðar.
TF3HP hóf máls á grein þeirri er hann og AOT
höfðu samið og birtast myndi í Morgunblaðinu 17.
Maí n.k. á Alþjóðafjarskiptadaginn. TF3AOT
minntist á að að kvöldi fimmtudagsins 8. Maí yrði
sett upp loftnetsgreiða fyrir 2 metra á Þróttheima.
Heiðurinn að smíði greiðunnar ætti Friðrik TF3FK
og smíði festinga hefði Jón TF3JRT séð um. Þeim
bæri að þakka vel unnin verk. TF3HP sagði frá
reikningum frá Rafmagnsveitu Reykjavíkur vegna
félagsheimilis við Rauðavatn. Skrifa yrði bréf til að
reyna að fá fellda niður þessa reikninga, en svo
virðist sem sú stjórn sem sat þegar félagsheimilið
var yfirgefið hafi ekki séð til þess að lesið væri af
mælum og lokað fyrir þegar við yfirgáfum húsið
fyrir fullt og allt. TF3AOT minntist á að hafa séð
skeyti á “packeti” yfir að erlendar stöðvar yrðu hér
á landi á 50 MHz í sumar. Þar sem sækja þarf
sérstaklega um leyfi til að nota þetta band, taldi AOT
eðlilegt að Fjarskiptaeftirlitið léti ÍRA vita um
úthlutanir á leyfum þar um. Var fundurinn sammála
honum og lagði til að hann ritaði stofnuninni og
fengi nánari upplýsingar um þetta mál.
TF3HP tók fyrir mál er varðar kennsluefni á
íslensku. TF8GXT hafði boðist til að þýða sænska
kennslubók fyrir amatörpróf. Var ákveðið að fá þá
TF3HKT og TF3DX til að líta yfir þessa bók og
athuga hvort hún væri hentug fyrir okkur. Rætt var

fram og aftur um þessi útgáfumál og hvernig haga
ætti framkvæmdinni.
Þá var rætt um að setja upp í Þróttheimum “Dual-
bander” stöðina sem félagið á, svo hægt yrði að nota
hana sem “cross-bander” þ.e.a.s. þeir sem ættu
70cm tæki, gætu sent inná hana, sem aftur sendi út
á 2 metrum á “Búra”. TF3VET lagði fram drög að
starfsáætlun. Lítil starfsemi yrði í sumar, nema hvað
ætlunin væri að hafa svokallaðan “field-day” dagana
28-29. Júní. Rætt var um hvaða staðir kæmu til
greina og var einna helst horft til sunnanverðs
Snæfellsness á staði eins og Lýsuhól, Garða o.s.frv.
TF3VET ætlar að kanna betur möguleika á aðstöðu
á þessu svæði.
Þá barst tal að útgáfu að CQ TF. TF5BW er langt
kominn með útgáfu á næsta blaði og má þakka hans
skjótu viðbrögð við beiðni um ritstjórn á blaðinu.
Blaðið kæmi væntanlega út um miðjan maí. Þá væri
stefnt að því að lítið blað kæmi út rétt fyrir verslunar-
mannahelgi, og væri megin markmiðið með því að
koma út gögnum fyrir útileikana. Svo yrði komið
út veglegra blaði fyrir ágústlok þar sem gerð yrði
grein fyrir vetrarstarfi o.s.frv.
TF3HP sagðist hafa hringt í ÍTR og spurt hvort pláss
yrði fyrir okkur í húsi því sem áður hýsti Skeljung í
Skerjafirði, en ÍTR hefur nýlega fengið það hús til
afnota. Var honum tjáð að ekkert pláss yrði fyrir
okkur þar, en bent á að gott væri að fá bréf frá
félaginu þar sem skýrt yrði frá þörfum félagsins,
hvað við hefðum, markmið o.s.frv. Var ákveðið að
samið yrði slíkt bréf þegar lengra liði á árið.
Fundi var slitið kl. 23.45

Fundargerð ritaði TF3AOT

Sumaráætlun  Í. R .A.

28, Júní. Field day á sunnanverðu Snæfellsnesi.
Sennileg staðsetning verður Lýsuhóll í Staðarsveit.

Þetta er samkoma fyrir alla Radíóamatöra unga sem aldna , nýja sem gamla, þar sem megin
markmiðið er að skemmta sér saman með áhugamálinu, endurnýja gömul kynni og skapa ný.

2, Ágúst. Tveggja daga útileikar.
Öll gögn varðandi útileikana koma í næsta tölublaði CQTF.

Stjórn Í.R.A
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CQ TF
ER FÉLAGSBLAÐ ÍSLENSKRA RADÍÓAMATÖRA

Verk fundur við loftnetsuppsetningu við Þróttheima

Þessir eilífu verkfundir geta verið þreytandi

Á fullu í contest

Málin rædd

Myndirnar hér að ofan eru úr safni Ársæls Óskarssonar TF3AOT


