Presentasjon av kandidat til HQ ved valget 2021: LA1KP Øivind
Fikk sin radioamatørlisens 1971 og har hele tiden siden stort sett vært aktiv både i
Oslogruppen og NRRL
Yrkesmessig startet Øivind opp som servicetekniker og senere produktsjef innenfor
radiokommunikasjon og mobiltelefoni.
De siste par 10 årene har han jobbet med velferdsteknologi og da som ansvarlig for
prosjektleveranser, teknologi og salg.
I Oslogruppen har LA1KP vært med i styret i mange roller over tid, noe som også
inkluderer flere perioder som formann. I LA4O har han innehatt endel mangerverv over
tid, noe som spenner fra QSL manager via antenne-gjengleder og til WEB redaktør i
nesten 20 år.
I NRRL var han valgt inn i styret som varamann og styremedlem i flere perioder– LA1KP
Øivind var også NRRL’s president ett år etter at LA7OF gikk silent key.
Som radioamatør har Øivind alltid vært opptatt av å prøve ut nye muligheter og da
spesielt innenfor de muligheter digitalteknologien har gitt oss. Stikkord her kan være
Packet Radio, Aprs; Remote kjøring, D-star, SDR radio og DMR. Han var en av de første
her i Norge aktiv både som operatør og pådriver på disse feltene innenfor vår hobby.
LA1KP er aktiv løper i RO miljøet nasjonalt og internasjonalt, og har representert NRRL i
IARU reg 1, ARDF Working group.
Her hjemme har Øivind bidratt på arrangørsiden i flere Norske og nordiske mesterskap,
bl.a som leder av arrangementskomiteen for
det Europeiske ungdomsmesterskapet i radio-orientering 2016 – Et mesterskap som
samlet rundt 90 ungdommer fra 11 land i Oslo.
Utsagn fra LA1KP Øivind:
Jeg mener NRRL har mye å hente på å bedre informasjonsarbeidet både innad i NRRL og
utad i samfunnet. La oss ta vare på de mulighetene som samband har gitt oss, gjennom
aktivt å benytte helhetlig profilering i sosiale media og profilering på WEB- Ja det krever
ressurser -men:
Det er gjennom digitale media vi kan nå nye med tanke på rekruttering og verving av
eksisterende radioamatører inn som medlemmer i vår forening.
NRRL må fortsette sitt arbeide som bidragsyter internasjonalt i amatørmiljøet, og jobbe
akivt, langsiktig og profesjonelt vis a vis Norske myndigheter

