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Amatørradio – en grenseløs hobby 

 
Har du sett Fleksnes med LA8PV? Har du sett en nabo med stor antenne på taket? Har du 
sett en bil nede i sentrum med rar antenne på tilhengerfestet? Traff du en på skogsturen  
sist med antenna stikke opp fra jakkelomma? 
 
Høyst sansynlig er det en radioamatør i nærheten av deg! 
 
Radioamatør handler om å kommunisere med andre mennesker over kortere eller lengre avstander 
(ja faktisk jorda rundt, og til og med til den internasjonale romstasjonen!). Ja, LA8PV og ”min may-
day” er en slager, i den sketsjen ble vanlig tale brukt, men vi kan snakke om forskjellige tale-
modulasjoner (f.eks. FM, AM, USB, LSB). Morse har du kanskje hørt om? I dag brukes også veldig 
mange forskjellige digitale former å kommunisere på også – men da over radio! 
 
Gjøvik og Totengruppa av NRRL, LA5G starter kurs for kommende radioamatører. Du trenger ikke 
forkunnskaper for å bli med, vi tilpasser fremdrift, oppgaver og repiterer slik at flest mulig skal 
klare å henge med. 
 
Kursstart: 26. November 2015 kl. 18.00 
Sted: I gruppelokalet til LA5G, Breiskallkolonien 11, 2827 Hunndalen 
 
Kurset blir kjørt over ca. 12 kvelder og to lørdager. Kurskalender blir delt ut ved kurs-start. Kurset 
avsluttes en lørdag med spørsmål, repetisjoner og avsluttende lisensprøve som sendes NKOM (for 
de som ønsker det) 
 
Vi er flere instruktører som alle bidrar med undervisning og oppfølging: 

 LA1TI – Einar Flaten – en litt eldre ringrev som har operert radio i veldig mange år, 
førsteamanuensis og instituttleder på ingeniør og allmennfag på Høgskolen i Gjøvik 

 LA2VTA – Leif Konrad Storaas – har bakgrunn som sterkstrømsmontør, jobber til daglig nå med 
Tetra men har også vært innom som lærer på videregående i automasjonsfag.  

 LA6ETA – Henrik Solhaug – Litt elektrobakgrunn, datamann radioamatør og bor der LA5G har 
gruppelokaler (QTH) 

 LA6FTA – Gudleik Alvik – Pensjonert lege, flyr småfly og 
radioamatør. Har stor interesse i det grunnleggende og antenner. 

 
Kursavgift inkluderer kursmateriell, enkel bevertning og medlemskap i LA5G 
ut 2016. Du må ha med deg noe å skrive på og med samt kalkulator. 

 Under 20 år ved kursstart: 600,- 
 Fyllt 20 år ved kursstart: 900,- 

Kursavgift betales etter førstekurskveld (giro deles ut). 
Ved bestått kommer engangsgebyr for radioamatørlisens (sendes fra NKOM) 
 
HJELP! Dette er for vanskelig for meg, tenker du kanskje? Nei, helt feil! 
Hvis du kan grunnleggende regning som pluss, minus, gange og dele 
(på kalkulator) så skal vi hjelpe deg med resten! 
 

 
Meld deg på i dag:  

    Epost: la6eta@la5g.no 
    SMS: 40 41 50 60 
 
 

Gjøvik og Totengruppa av NRRL 
Breiskallkolonien 11 
2827 Hunndalen 
Org. Nr. 993 917 494 
Konto: 2050.09.20913 
Web: www.la5g.no 


