
 
 

 

Sambandstest 24.Sep 2011 
Vindfjelltunet 

 
Radioamatører med interesse for 80m feltoperasjon. 

 
Grenlandgruppen vil arrangere en dag med mobil-radiokjøring, naturopplevelser og 
sosialt samvær over en praktisk prøve på 80m mobil/portabel lørdag 24. september. 

 
Vi tenker oss at du tar med deg HF radioen og mobil/portabel antennen og gjør en 
kjøretur i gjennom Vestfold/Telemark/Aust Agder fylke, med start fra ditt hjemsted og 
avslutte i indre deler av Vestfoldfylke, langs Numedalslågen ved Vindfelltunet, 
Steinsholt. Underveis gjør du noen stopp på naturlige plasser.  Du setter opp antenne 
og gjør en sambands test på 80m, 2m og 70cm alt etter tilgjengelig utstyr.  
Grenlandgruppen har satt opp en betjent motstasjon på Vindfjell. 

 
Vi oppnår da å kartlegge mobildekningen på 80 meter på dagtid, samt andre bånd. Vi 
ser for oss at på VHF ved hjelp av x-link og eksisterende FM – repetere vil det ikke 
være problemer med å dekke store deler av fylket, men hvordan er egentlig 
dekningen med bruk av mobil/portabel HF på dagtid, tidlig på høsten? 

 
Vedrørende antenner; Vær oppmerksom på at det kan godt være at en kort 
lavthengende portabel antenne er vel så bra som en høythengende halvbølge dipol, 
og at vertikalantennen på bilen ikke alltid er like brukbar. 
 

 
Hvordan skal dette foregå? 
Mange radioamatører i distriktet har skaffet seg egnede portable HF rigger med 12V 
tilkopling eller mobil HF.  Nå er det en sjanse til å prøve denne.  Vi bør starte 
”samtidig” fra forskjellige plasser og følge riks og fylkesveier inn mot Vindfjell, hvor vi 
alle kan møtes etter endt kjøretur. Kjøreturen vil være 1 – 2 timer avhengig av 
startpunket.  Det bør gjøres stopp underveis og etableres samband 4 – 6 ganger 
under turen.  Den enkelte deltager velger selv hvor det er gunstig å stoppe under 
veis, men tenk på at det bør være et naturlig samlingspunkt ved etablering av et 
nødsamband, antenneplassering og sikkerhet i forhold til andre veifarende er også 
momenter å tenke på. 

 
Vi regner med at det vil ta ca 3 timer til alle er ved samlingspunktet, ca 30 km nord for 
Larvik. Ta gjerne med familien.  Det er åpent i kafeteriaen på Vindfjell. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Utstyr. 
Det kan benyttes utstyr montert i kjøretøy, portabelt osv.  Antenner kan være 
mobilantenne, lavthengende dipol, vertikaler, vanlig dipol. Operatørene bestemmer 
det selv, men det er viktig at dette er et enkelt opplegg, med rask oppsett og raskt 

nedrigging.  Dette skal være en liten øvelse i å komme raskt på plass og å få opp 
samband fra en ”ukjent” plass. 

 
Mat kan kjøpes på Vindfjelltunet. 

 
Gjennomføring 
Grenlandgruppen etablerer en hovedstasjon på Vindfjell.  Vi søker å etablere  en 
sjekkstasjon 80m. Hver av de mobile stasjonene melder seg på nettet etter hvert som 
de er klar for kjøreturen. 

 
Hovedstasjonen LA1G er operativ fra 1100. 

 
Første gang en melder seg på nett, gis hovedstasjonen beskjed om utstyr og 
antenne muligheter samt hvor kjøreturen skal gå og når vi kan forventer neste 
kontakt. Sjekkstasjonen kontaktes og sammenligner signalrapporter med 
hovedstasjonen.  En typisk kjøretur vil være å forflytte seg ca 10 – 20 km mellom 
hvert stopp og å være på nett igjen etter ca 30 minutter. Mobilstasjonen gir selv 
forslag til kjørerute og bekrefter dette med hovedstasjonen.  For kartreferanse 
benyttes Cappelens kart eller NAF veibok. 

 
Rapportering 
Fra hovedstasjonen LA1G, Sjekkstasjon. 
Leselighet og styrke, samt annen nødvendig informasjon. 

 
Fra mobilstasjonen. 
Eget kallesignal, signal leselighet og styrke samt posisjon.  Utstyrstyper etc. blir 
meddelt når du ankommer samlingsplassen.  Erfaringer fra turen kan utveksles på 
Vindfjell. 

 

 

Andre stasjoner. 
Vi ser positivt på at stasjonære stasjoner deltar i prøven.  Under selve testen vil vi 
prioritere innsjekk fra mobilstasjonene, for at de skal komme seg videre.  Rapporter 
kan også sendes til oss på mail (LA3YNA - knut@tempe.no). 

 
Formål 
For operatøren: 
Prøve utstyret, eksperimentere med antenner samt kartlegge utstyrsbehov ved en 
eventuell nødsambands situasjon, samt prøve ut operatørens ferdigheter i 
feltsammenheng. 

 
For Nødsambands ansvarlig: 
Kartlegge fylket radiomessig og muligheter blant operatørene. Hvilke stasjoner og 
antenner som er tilgjenglig og hvor lang tid vi trenger for å forflytte oss, etablere 
samband etc. 



 

Frekvenser. 
80m   3.670+/- QRM 
2m   145.650   Repeater LA5GR 
2m/70cm   145.525 / 433.525 x-band midlertidig talkinn. (79,7 hz Subtone!) 

 
Omfang 
Radioamatører i hele regionen inviteres til å være med. 

 
Ansvar og myndighet 
Grenlandgruppen arrangerer dette, og den enkelte radioamatør har ansvar for eget 
utstyr og egen sikkerhet. 

 
Vi ønsker å få en oversikt over forventet antall stasjoner samtidig oppfordrer vi alle å 
delta, selv om du ikke er forhåndsanmeldt. 

 
Kontakt LA6WOA, Tom på telefon 90 75 01 07 eller mail tom.engebretsen@online.no 
Kontakt LA3YNA, Knut på telefon 95 05 63 87 eller mail knut@tempe.no 
 

 

 
 

 
 

 
 

For mer informasjon om Vindfjelltunet se http://www.vindfjell.no/ 
 
73 de Tom 
LA6WOA 
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