Kjære seilervenner.
Hortengruppen av NRRL starter nå radioamatørkurs som leder frem til amatørlisens og
sendetillatelse på amatørbåndene.
Dette kurset er basert på selvstudium hjemme og internettbasert kurs, med rådgivende
støtteundervisning i Horten etter en tidsplan.
For langferds/turseilere som ikke har LRC/ROC/GOC-sertifikat og en maritim SSB-stasjon
ombord med "Distress knapp" for nød, er dette en fin løsning for å kunne oppnå
kommunikasjon på "long distance" med andre på SSB der VHF ikke strekker til. Samt med
radioamatører WW når en er under langfart eller er i skjærgården. Dette gir også mulighet
til å kunne sende/motta e-mail og laste ned GRIB vær-filer.
Til informasjon så er det egen lisens for å benytte maritime SSB-frekvenser fra/til båter.
Radioamatører er en verdensomspennende gruppe mennesker som lytter på sine
frekvenser og har således reddet mange båter i nød etter å ha oppfanget nødmeldinger og
videreformidlet disse til HRS.
På kurskveldene kan deltagerne ta opp spørsmål de har, og få forklart de delene av
emnene som kan være litt mer krevende å sette seg inn i. Kurset er lagt opp slik at
forkunnskaper i elektronikk ikke skal være en forutsetning, men noe kunnskap vil gjøre det
lettere å sette seg inn i stoffet. Eksempler på emner er: grunnleggende elektronikk,
halvledere og rør, sendere, mottakere, antenner, bølgeutbredelse, operatørprosedyrer,
lover og regler, sikkerhet. Kravet om å kunne telegrafi/morse for å få lisens er fjernet, det
kan en lære senere hvis en ønsker.
Kurskveldene vil være torsdager, kl. 19 - 21.

Eksamen: 13. juni kl. 19.

Sted: Røde Kors-huset i Horten (Bassengbakken 9, 3189 HORTEN)
Pris: kurs kr. 1 000,- inkludert lærebok (verdi kr. 430,-).

Begrenset plass.

Engangsavgift for lisens er kr. 2 000,-, som betales til Nkom (ved bestått eksamen)
Nysgjerrig?

Informasjonsmøte: torsdag 28. februar, kl. 19:00,
Røde Kors-huset i Horten (kjelleringangen på baksiden av huset)

Kontakt: Lars O. Tjelsbo, tlf. 901 70 097 eller Torgeir Edland, tlf. 928 69 836
Påmelding til e-post hortengruppenla2z@gmail.com
Mer info om amatørradio: nrrl.no - se under Interesseområder/Bli radioamatør
Nettkurs: radiokurs.kursbase.net

- gratis, krever registrering.

