
HELSING FRÅ FORMANNEN 

 

Hei alle saman! 

Nå er årsmøtet unnagjort og nytt styre er på plass. Underteikna har teke på seg vervet som formann. 

Måtte tenke meg om nokre gonger før eg sa ja.  Den kjempebra gjengen med både dei som stilte til 

val og dei som skulle fortsette gjorde heldigvis valget lettare. 

Styret hadde første møtet ikkje så lenge etter årsmøtet. Der hadde vi fått nokre saker etter årsmøtet 

som vi skulle sjå på samt at vi såg på program til møtene denne våren/forsommaren. Referatet frå 

styremøtet er vedlagt dette Gnistregnet.    

Styret takker 8DW, Karl Gustav som fortsetter som WEB-master og 3QNA som repeatermanager.  

WEB-sida til gruppa er kjempebra , men vi andre kan også hjelpe til. Karl Gustav trenger bilder, at vi 

skriv litt eller tipser han. På repeatersida seier rykta at vi snart får ein D-star-repeater opp å gå. Det 

blir spanande. Nå har vi endå ein grunn til å kjøpe ein ny radio. ”Løb å kjøb”. Ikkje kvar dag vi får ein 

ny ”mode”  

I helga var ein ganske stor gjeng frå gruppa på Hammeeting i Letohallen. Kolbjørn, 6TG og Tarjei, 

3QJA prøvde seg på bruktsalget. Resultatet var rimelig greitt sjølv om mange kjøparar hadde 

prioritert Eskilstuna som uheldigvis hadde flytta arrangementet til denne helga.  WEB-master var der 

også og fekk kjapt laga ein reportasje med mange fine bilder på LA9K.net.  

Fekk eit glimt av den nye læreboka for Radioamatørlisensen. Den er klar frå trykkeriet og  blir lagt ut 

for salg om kort tid. Boka ser gjennomarbeida ut og gir ei etterlengta oppdatering av teorien til 

lisensen. Vi som har lisens kan også ha god nytte av boka. Eg kjem absolutt til å kjøpe eit eksemplar. 

På førstkomande torsdag (10. april) skal Leif, 3ZH fortelle om og vise praktisk bruk av WinLink. Dette 

er ein kommunikasjonsform som er mykje brukt av dei som seiler ”jorda rundt”. Leif vil fortelle om 

kva WinLink kan og blir brukt til i dag. Vi gleder oss. 

Ein ting som eg er oppteken av er å få fleire radioamatørar og då helst som medlemmar av 

Kristiansandsgruppen. Snittalderen på medlemmane er relativt høg med nokre hederlige unntak  

Styret er oppteken av å få til aktivitetar som engasjerer både ”gamle” og ”nye” medlemmer.  Vi vil 

kome tilbake med aktivitetar etter kvart men er takknemlige for forslag. Har du ein ide som du brenn 

for så ikkje nøl med å kontakte styret. 

VI SJÅAST PÅ TORSDAG KL. 1900 PÅ LA9K! 

73 de LA3QJA, Tarjei 

 

 


