
Haugalandgruppen av NRRL inviterer til 

junkdag 

lørdag 17. september kl 10-16 på Holmen, Åkrehamn. 

 Foredrag ved LA9QL, Tore A. Worren, medlem av EMC-komiteen. Temaet er støy som vi 

radioamatører plages av.  

 Junksalg og junkauksjon 

 Det blir servert lunsj (skalldyr) for de som ønsker det. 

 Aktuelt fra gruppene 

Foredraget 
LA9QL kommer til å ta for seg hvordan vi kan identifisere støykilder, hva vi kan vente oss av nye 

støykilder i tiden som kommer og hva NRRLs EMC-komite kan hjelpe oss med. Det er anledning til å 

stille spørsmål. 

Salget 
Vil du selge noe på auksjonen eller junksalget? Her er reglene som gjelder: 

Frist for innmelding av gjenstander til auksjonen er lørdag 3. september kl 12.  Send en beskrivelse 

(helst på epost) av gjenstanden, din epostadresse og telefonnummer i tillegg til eventuell minstepris. 

Klubben tar 40 prosent provisjon, men maksimalt 500 kroner per gjenstand. Selger kan sette en 

minstepris, inklusiv provisjon til klubben. Usolgte gjenstander går tilbake til selger.  

Liste over auksjonsgjenstander blir sendt ut uka før junkdagen. 

Nedre grense for minstepris til auksjonen er kr 500. Gjenstander til lavere pris gis til klubben og 

selges på junksalg, ikke auksjon. 

Junksalget: 

Gjenstander til junksalg gis til klubben, og hele inntekten av salget går til klubben. 

Usolgte gjenstander kan selger ta tilbake. Hvis ikke, kan klubben kaste dem.  

Innlevering: 

Gjenstander som er innmeldt til auksjonen og gjenstander til junksalg kan leveres inn fram til 

møtedagen. 

Lunsjen 
I sjønære omgivelser er det naturlig å servere sjømat. Vi tar sikte på å servere lunsj med krabbe og 

reker. De som ønsker lunsj, må si fra om dette ved påmelding og betaler kontant når de kommer. Pris 

kr 150. 



Aktuelt fra gruppene 
Vi håper at alle nabogruppene våre blir representert på junkdagen. Da gir dette en fin anledning til å 

utveksle aktuelt; utfordringer, ideer, ønsker, planer, erfaringer. Vi setter av fem minutter til hver 

gruppe. 

Meld deg på 
Skal du være med, melder du deg på innen lørdag 10. september kl 12. Husk å oppgi om du ønsker 

lunsj.  

Velkommen til junkdag på Holmen! 

73 de styret for Haugalandgruppen LA4C 

LA2JLA Per Olav 
LA1ZTA Trond 
LA6ZP Kjell Ivar 
LA9RY Knut 
LA7XIA Morten 
LA6SFA Bjørn 
LA1MNA Jan 

 

Send din innmelding/påmelding til la4c@nrrl.no, eventuelt som sms til 950 52 880 

 

 

 


