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Høring radioamatørlisens

Hei,
Vedlagt mine høringskommentarer.
Ny §9 Unntak fra krav om radioamatørlisens
Jeg foreslår at unntaket også inkluderer sending privat hos radioamatører med lisens. Slik unntaket
er skrevet nå, er det begrenset til grupper/foreninger.
Vi vet at en stor del av ny rekrutteringen skjer i nærmeste omgangskrets, det være seg blant familie,
venner og venners venner både privat men ikke minst også når man kjører portabelt i nærområdet.
Ikke alltid er det mulig å få til en demonstrasjon av hobbyen i et klubblokale eller hos en forening
med begrenset «åpningstid». Ved å utvide unntaket til også å gjelde privatpersoner, åpnes det for en
større mulighet for rekruttering.
«Personer som ikke innehar gyldig radioamatørlisens kan betjene radioutstyr for
radioamatørvirksomhet gjennom en gruppe, klubb, forening eller privat hos radioamatør som ledd i
rekruttering og opplæring til radioamatørlisens. . ….»
§ 7. Tillatelse til bruk av frekvenser
NKOM innfører i disse dager en LC contest lisens . Contestere driver med radiosport der vi
konkurrerer med andre stasjoner internasjonalt.
Konkurransene inndeles i effektklasser , der den høyeste effekten som regel er 1500 W. De fleste
internasjonale stasjoner kan kjøre med 1500 W i high power klassen, mens nordmenn som deltar i
disse klassene kan bruke maks 1 kW. Som ledd i å bedre konkurranse forholdene for norske contest
stasjoner foreslår jeg at norske radioamatører som driver radiosport tillattes å benytte inntil 1500
W i internasjonale konkurranser. Forslaget vil gjelde for våre contest bånd 160m, 80m, 40m, 20m og
10m der vi har primær status og følgelig ikke Warc båndene 30,17, 12m. Forslaget foreslås å
begrenses til dem som benytter LC contest call.
Dette er contestere som betaler for en lisens som kun kan benyttes til contest kjøring, det er bra om
vilkårene for contestere også utvides slik at vi kan konkurrere på like vilkår med utenlandske
stasjoner. Forslaget gjelder ikke nasjonale tester. Det gjelder heller ikke andre norske radioamatører
som kun deltar på deltid i radiosport konkurransen. Ved å begrense den til LC , så sikrer man seg at
det faktisk er de som driver radiosport på fulltid , og som har behov for fordelen , får den.
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