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Amatørradio utfordrer:

LA1B Bergensgruppen av NRRL

Gruppenavn: Bergensgruppen
Stiftet: 1922
Antall medlemmer: 133 
Gruppestasjon: LA1B - Totland 
Leder: LA3QMA - Kai Günter Brandt
Hjemmeside: http://www.la1b.no 
E-post: post@la1b.no

 

NY FAST SPALTE!Amatørradio har utfordret seks grupper til å  presentere seg selv i  løpet av 2014.

Gruppestasjonen
Gruppestasjonen vår har de siste årene blitt oppgradert 
kraftig. I alle år har man klart å kombinere det å ha en 
operativ stasjon, samt å holde bygget noen lunde ok. 

kledningen på hytten. Dette krevde mye av gruppens 
medlemmer i og med at man ikke kan kjøre til døren og 
mye måtte skje på kort tid når man først startet proses-
sen. Mange tunge løft, uante mengder med kjekt å ha
som ble enda kjekkere å få kjørt vekk og kastet.

Resultatet av denne dugnaden er at hytten benyttes 
oftere, og det har vært fortløpende oppgraderinger. 
Medlemmene har gjort en kjempe god jobb og slikt 
resulterer i et triveligere miljø, og at det neste gang 
blir litt mindre store jobber. Da kan man konsentrere 
seg om de radiotekniske tingene samtidig som man har 
en rekke mindre prosjekter for å forbedre selve hytten. 
Vi har gjort en del enøk-tiltak og skal på sikt kunne 

«ringe hytten varm». WC og kjøkken skal oppgraderes 
og møbler i stuen byttes ut. Dette er småjobber som tar 
tid, men som man tar ved anledning.

Vi har nå en hytte som det er kjekkere å bruke og bedre 
skal det bli.

Radio– og antenneparken tilpasser man etter behov ,og 
man prøver å ha en overordnet plan for hva som skal 
være hvor. Tidligere hang vi bare opp ting, og ingen 
viste hva som var hvor, eller når det sist virket.

I forbindelse med vårt 90års jubileum ble det kjørt 5158 
kontakter med kallesignal LA190B. QSL-kortene er snart 
klare for å sendes ut. Det ble organisert en intern kon-

-
ren her ble Reidar LA4XLA.

Til venstre: Gruppehytten. De plassene man ikke klarte å stikke 

Ny kledning Totland.

Over: Nymalt gruppehytte.
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Gruppemøter
Drop-in eller gruppemøter har vi hver 14. dag, og vi har 
rullering på hvem som åpner hytten. Oppmøte varierer 
fra 4-15 litt avhengig av når på året det er. Noen jobber 
ofte seint og kommer da på siste halvdel av møtet. I 
utgangspunktet har vi satt av tidspunktet 18:00-20:00, 
men så lenge noen med nøkler er tilstede så har det 
vært mange ganger at det har blitt ny dag før man rei-

jobb, og at vi også har møtene mandager. Vi har prøvd 
andre dager i uken uten at det har gitt noen endring på 
antall som stiller. Sporadisk har vi møter i helgen.

De som er nye i gruppen eller som ikke får kjørt noe 
radio fra hjemme-QTH, får god bistand og kan benytte 
gruppestasjonen. Alle som er medlem kan få nøkkel til 
gruppehytten.

Det som nå gjør at vi er så mange på drop-in tror jeg er 
sammensetningen av medlemmene. Kombinasjonen av 
forskjellige interesser samt at noen vil være med på alt 
smitter over. Noen veksler på å få noen QSOer i loggen 
til LA1B for så ta seg en «pause» og snakke med resten 
av gjengen som er der. 

Temakvelder er også noe jeg ser at medlemmene stiller 

Oppmøte er avhengig av hvilke tema man har og hvor-
dan man annonserer det. Man må huske at de som er 
nye ikke nødvendigvis kjenner alle begrepene og da kan 
det vært greit med en enkel introduksjon av temaet før 
man kaller inn.

Aktiviteter
Contest-aktiviteten fra gruppen har før vært litt vari-
erende, men denne trenden har snudd. Vi prøver nå å 
delta på de største. Men vi må også delta på litt roligere 
contester slik at man får med seg nyere radioamatører. 
Vi prøver også å få samlet de som ikke ønsker å delta 
aktivt også i håp om at «contesting» er noe som kan 
smitte over. Det blir i alle fall litt mer sosialt selv om ikke 
alle ønsker å delta på selve contesten.

Gruppen har ikke deltatt aktivt på Field Day, men det 
er en gjeng fra Bergensgruppen som deltar på LA1FDG 
sin Field Day. Undertegnede er en del av LA1FDG fra 
den ble stiftet, så der er jeg nok litt utro mot Bergens-
gruppen ;-) men man skal ikke se bort fra at vi kan få 
aktivert LA1B på en framtidig Field Day.

hvor våre medlemmer er aktivt med og hjelper til. Vi 
låner også ut gruppehytten til dette formålet.

Gruppen har i sammarbeid med Bergen Turlag hvert år 
ansvar for samband mellom postene på «7fjellsturen». 
Den lengste turen er 3,5 mil og med 2 400 meter opp-
stigning. De som har samband må gå opp med noen 
få unntak ,så her er utfordringen at vi på noen poster 
må ha 2-3 vaktbytter. Så er det jo også lurt å ha noen 

i reserve i tilfelle sykdom el. Dette tar vi som en sam-
bandsøvelse. Utfordringen her er at det er behov for 
ganske mange personer, og det er mye logistikk med å 
få kabalen til å gå opp. Det er en tradisjon at vil hjelper 
til, men det er også en tradisjon at vi alltid må jobbe 
mye med å få tak i over 20 stk som kreves for å få utført 
oppdraget. Når vi har folk så går oppdraget av seg selv 
og eventuelle utfordringer løses fortløpende. Rekorden 
med 7916 deltakere i 2008 sier også litt om størrelsen 
på arrangemanget.

Når det gjelder mer nasjonale øvelser, prøver gruppen 
å stille på alle sambandsøvelsene. Det er stort sett de 
øvelsene med winlink vi føler at det er mulig å få noe til 
som vil fungere. Her er det helt klart utfordringer med å 
utarbeide noen «standarder» som lokalt kan tilpasses. 
Varslingsrutiner og hva gjør man når man ikke får det til 
slik som planlagt? Her er det viktig at man under hver 
nasjonale sambandsøvelse forbedrer og lærer av de 
tingene som feilet. Enten om det er pga dårlige forhold 
eller at teknikken ikke virker helt slik den burde.

I forbindelse med winlink så jobber gruppen med å 

hvor vi ønsker å få pactor også. På UHF har man både 
1200bd og 9600bd som dekker et stort område. Planen 
videre er å få opp noen sektorantenner for å utvide rek-
kevidden enda mer.

Parallelt med dette så eksperimenterer en stor del av 
gruppen med et Mesh-nettverk. Ideen her er at hvis/når 
Winlink systemet ikke virker pga at Internett er nede 
eller at f.eks HF/UHF delen ikke virker, så skal det kunne 
ha redundans via mesh-nettverket. Dette er trådløst 

-
bruk, men som gir høyhastighet i vår del av segmentet. 
Fordelen med dette er at det er plug'n'play vs det å 
sette opp et vanlig trådløst nettverk.

Dugnad Rundemanen. Til venstre Winlink UHF 1200bd og 
9600bd. Til høyre LA5BR VHF antenne. Til vesntre på taket: 
ADS-B mottaker. Mellom alle mastene 60m winlinknode som 
kjører winmor. VHF antenne. Til vesntre på taket: ADS-B 
mottaker. Mellom alle mastene 60m winlinknode som kjører 
winmor.
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Gruppen har også i drift:
•

dette på Internett
•

dette på Internett

Gruppen har bredbånd fra ICE på gruppehytten og på 
fjellet hvor vi har Winlink og VHF repeateren.

Vi har som mål at det skal være kurs en gang i året. 
Kurs er den viktigste formen for rekruttering både for 

er vår kursleder og gjør en fantastisk god jobb sammen 
med LB0K Peter og LA4XLA Reidar. Kurset er på 2-3 
timer pr. uke og man har til sammen 12 kurskvelder. De 
som trenger ekstra oppfølging får dette.

Økonomi vil bli en stor utfordring fremover med tanke 
på sambandsgruppen. Hvis NRRL via FORF skal kunne 
levere noe så er man avhengig av mer midler fra depar-
tementet. Gruppene selv kan ikke investere i utstyr og 
det vil være dette som er avgjørende for om vi kan bli 
brukt i en krisesituasjon. Gruppene kan selvfølgelig 
søke midler fra diverse fond etc, men det krever at man 

søknader.

Gruppen har mange medlemmer som kan deles opp 
i undergrupper. Noen deltar på alt mens noen er mer 
selektive og det er helt normalt. Man skal ikke forvente 
noe annet.

Avslutning
Oppfordringen min går til alle nye og forsåvidt gamle 
medlemmer om å stille på gruppemøter, dugnader så 
sant de kan. Et medlemsmøte er avhengig av oppmøte 
som igjen vil skape engasjement. Hvis det er lenge 
siden du har vært på et møte så lov deg selv å ta en tur.

Det samme gjelder dugnader. Man skal ikke føle seg 
presset til dugnad og mange har en eller annen god 
grun til ikke å stille (dårlig helse). Her opfordrer jeg 
igjen at selv om du ikke kan løfte tungt, ikke klatre i en 
mast eller har andre årsaker til at du  ikke kan bidra, om 
å stille. Hvor teit det enn høres ut så er det alltid kjekt 
å se folk på dugnad og det er alltid noe man kan gjøre. 
Håndtlanger, kokk, kaffekoker eller man er der for å gi 
kloke råd. Får man samlet medlemmene på dugnad så 
styrker man samholdet og jobben går så mye greiere. 

Med ord som dugnad så har jeg et ønske om at gruppen 
i 2014 skal få til:

1. Ny mast på gruppehytten. På HF har vi mye bra, 
men vi har i åresvis snakket om VHF, UHF, SHF, MS 
og satelitt. Vi har masten, antennene og radioene. 
Vi må bare få masten til å gå fra horisontalt til ver-
tikalt og så bardunere den ;-)

2. Fikse UHF repeaterhytten på Ørnafjell og få opp 
vindmølle.

3. Fortsette slik vi har den siste perioden og gjøre oss 
ferdig med påbegynte prosjekter og selvfølgelig 
starte nye. 

Dugnad Rundemanen LA5BR. LA3QMA og LA2VSA nyter 
utsikten.

Det kan virke som det er mye arbeid, men dette er 
arbeid mange liker å bruke tid på. Man får utfordringer 
men samtidig et hav av muligheter når jobben er gjort.

Gruppens medlemmer kan da nyte godt av å ha mange 
operative tjenester som dekker et vidt spekter innen 
hobbyen. Vi kan da tilby noe for alle medlemmene.

Jeg vil takke alle som på en eller annen måte bidrar til 
at gruppen er et «levende prosjekt» uten dere så hadde 
det vært kjedelig å være radioamatør.

73 de LA3QMA


