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Kurs for radioamatører ved LA6PB  
 
Oppgaver fra «Forskrift om tillatelse for radioamatører». 
 
1. Hva er en radioamatør, sett fra det offentliges side? 
A: En person med interesse for radio 
B: En person som har VHF-lisens for båter 
C: En person som har lamatørlisens utstedt av Post- og Teletilsynet 
 
2. Hvem andre enn den lisensierte eieren kan betjene en amatørstasjon? 
A: Ingen 
B: En annen lisensiert amatør 
C: Hvem som helst, bare eieren er tilstede 
 
3. Kan myndighetene (Staten) kreve å få bruke en amatørstasjon 
A: Nei, aldri 
B: Ja, i tilfelle mobilisering eller krig 
C: Ja, hvis det er en heimevernsøvelse i distriktet 
 
4: Når kan en amatørlisens trekkes tilbake? 
A: Ved gjentatte eller vesentlige brudd på vilkårene 
B: Hvis innehaveren flytter utenlands 
C: Hvis innehaveren settes i fengsel 
 
5.  Kan bestemmelsene i disse forskrifter fravikes? 
A: Nei 
B: Når «særlige hensyn» foreligger, f.eks en funksjonshemmet person 
C: Bare hvis to andre uhildede radioamatører anbefaler dette 
 
6. For å få radioamatørlisens må man ha fylt  
A: 12 år 
B: 16 år 
C: Ingen aldersgrense 
 
7. Er det tillatt å sende kodede eller krypterte meldinger ? 
A: Nei 
B: Ja 
C: Ja, hvis krypteringskoden er alment kjent 
 
8. Behøver en radioamatør strengt tatt ha god greie på betjening/innstilling av           
    radioutstyr?  
A: Ja 
B: Nei 
C: Nei, ikke hvis en annen i husstanden har det. 
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9:  Kunne en amatør med C-lisens få lov til å sende med telegrafi? 
A: Ja, men bare hvis han også har B-lisens 
B: Ja 
C: Nei 
 
10: Er det noen personer som uten videre kan operere som radioamatør i 
Norge 
A: Utenlandske radioamatører med gyldig lisens 
B: Utenlandske radioamatører med gyldig lisens bosatt i et «CEPT» land 
C: Norsk skipsradiotelegrafist 
 
11: Er det tillatt å sende med SSB  på 10,1 MHz? 
A:  Ja 
B:  Nei 
C: Ja, men bare med datafiler, som f.eks PSK31 
 
12: Hva menes i radiomessig betydning med forkortelsen MM 
A:  Morse Modulasjon  
B:  Many Memories (fler enn 10 dataminner i en stasjon) 
C:  Maritime Mobile 
 
13: Kan en amatør ha flere enn en radiosender? 
A:  Bare hvis de ikke kan sende på samme frekvensbånd 
B: Ja, så mange han vil 
C:  Nei 
 
14: Hva menes med uønsket utstråling? 
A:  Senderen forstyrrer andres radio og TV 
B:  Senderen forstyrrer andre radioamatører 
C:  Senderen sender signaler på flere frekvenser samtidig 
 
15: Hva menes med ordet «emisjonstype»? 
A:  Den type signaler som sendes ut, f.eks telegrafi, tale eller langsom TV 
B:  Type aktivt element i senderens utgangstrinn, dvs. rør eller transistor 
C:  Hva slags glødetråd det er i et radiorør, direkte eller indirekte 
 
16: Er det anledning til å ta seg betalt for å sende en melding over en       
       amatørradiostasjon? 
A: Ja, hvis radiosenderen er tilkoblet telefonnettet 
B:  Nei, aldri 
C: Ja, i tilfelle en nødsituasjon      
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17: Er det tillatt å sende valgtaler/gudstjeneste over amatørradio? 
A:  Ja, hvis amatøren står på liste til stortings/kommunevalget/er prest 
B:  Ja, hvis Post og Teletilsynet har godkjent dette 
C:  Nei, aldri 
 
18: Hvilken effekt kan en LA-stasjon sende med på HF-båndene (med en 
unntagelse? 
A:   100 W 
B:   600 W 
C:  1000 W 
 
19: Hvilken effekt kunne tidligere en LB-stasjon sende med på HF-båndene 
(med en  unntagelse)? 
A:   100 W 
B:   600 W 
C:  1000 W 
 
20: Hva menes med at amatørene har sekundær status på et bånd? 
A:  Dette er et bånd som også amatører med LB lisens kan bruke 
B:  Andre stasjoner (skip, kystradio) har fortrinnsrett til dette båndet 
C: Amatører må ikke forstyrre andre lovlige stasjoner på dette båndet 
 
21: Hvis en amatørstasjon forstyrrer andre, hva skal amatøren da gjøre? 
A:  Redusere utgangseffekten, eventuelt stanse sendingene 
B:  Be den som blir forstyrret om å hente radiostøy kontrollen 
C:  Late som ingen ting 
 
22: Hva forståes i radiomessig forstand med en «pirat»? 
A:  Populær betegnelse på en radioamatør fra Karibien 
B:  En sjørøver/smuglerskute som ulovlig bruker en amatørstasjon 
C:  En person som sender med falskt eller en annens kallesignal 
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