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ZRS INFO   IMPRESSUM

Spoštovani,

za nami je 45. redna konferenca ZRS (katere se je 
udeležilo 40 predstavnikov RK), ki je potekala hitro in 
brez »pretresov«. Tako kot smo lahko zadovoljni z višjim 
nivojem kulture medsebojnega dialoga (posledica za-
vedanja, da bodo različna stališča vedno prisotna in 
da je za njihovo razumevanje in reševanje potreben dialog ob medsebojnem 
spoštovanju), pa smo pogrešali več pobud s strani predstavnikov klubov. Res 
da zadnjih nekaj let potekajo redna srečanja predsednikov RK, na katerih se 
podajo in rešijo mnoge dileme, si želimo večje aktivnosti. 

70. letnica delovanja Zveze Radioamaterjev Slovenije, je častitljiva obletni-
ca, na katero smo lahko ponosni. Ne samo zaradi »starosti«, predvsem zaradi 
doseženih uspehov tako predhodnih kot sedanje generacije radioamaterjev in 
ugleda ki ga imamo v svetu. 

Zavedamo se pomembnosti dela z mladimi, zato nas veselijo pozitivni trendi 
tudi na tem področju. Mladi izkazujejo zanimanje za naš hobi, če se jim le ta 
prikaže na njim zanimiv in razumljiv način. Stopiti je treba v njihov svet in jim 
prikazati našega. V svojih vrstah imamo veliko odličnih predavateljev in nalo-
ga ZRS je, da v sodelovanju z RK in organizacijami kot so ZOTKS pripravimo 
atraktivne načine prikaza našega hobija.

Počitniško obdobje, vsaj za večino, je že za nami. Velik del odraza naše ak-
tivnosti je razviden iz vsebine CQ ZRS in priznati je treba,da ste bili res aktivni. 
Predvsem pa zahvala vsem, ki ste s svojimi prispevki soustvarili CQ ZRS. 

Pred nami je obdobje, ko večina tekmovalcev že razmišlja o sodelovanju v 
največjih mednarodnih tekmovanjih in pripravi antenskih sistemov, še preden 
nas »preseneti« prvi sneg. Skratka, pričakujemo veliko dogajanja, zato vas že 
sedaj vabim k soustvarjanju našega glasila.

Tokratno izdajo CQ ZRS smo namenoma pripravili pred obeležitvijo 70. letnice 
ZRS, ki bo potekala 24. septembra 2016, v prostorih URSZR (sedež ZRS) v 
Pekrah. Priložnost za druženje, na katerega ste iskreno vabljeni vsi pristaši 
našega hobija!

Podpredsednik UO ZRS in urednik CQ ZRS
  Konrad Križanec Rado, S58R
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DOGODKI ZRS LETA 2016 Bojan Majhenič - S52ME, predsednik ZRS ZRS INFO

Dogajanje v ZRS v prvem poletju 2016 

Na začetku leta smo prejeli vabilo avstrijske zveze radioamaterjev ÖVSV za udeležbo na njihovi 
slavnostni proslavi ob 90. obletnici njihovega obstoja na Dunaju. ZRS jim je ob tej priložnosti 
predala najvišje priznanje in zlato plaketo ZRS za dolgoletno sodelovanje na radioamater-
skem področju. Marca smo izvedli 45. konferenco ZRS z bolšjim sejmom in druženjem radio-
amaterjev. Aprila je potekala vmesna konferenca IARU regije 1 na Dunaju. ZRS je za konfe-
renco pripravila nekaj vhodnih dokumentov in Miha Habič, S51FB ter Robert Vilhar, S53WW 
sta bila uspešna pri predstavitvi teh dokumentov. Večina ZRS predlogov je bila sprejeta. 

Najstarejši radioklub v Sloveniji, Radioklub Maribor 
S59ABC, je v nakupovalnem centru Qlandija v Mariboru, 
v mesecu aprilu s tritedensko retrospektivno razstavo in 
javno zaključno prireditvijo, obeležil svoj 70-letni obstoj. 
Člani kluba smo se potrudili, da smo lahko obletnico 
spremljali tudi prek radijskih in televizijskih medijev. Iz 
tekmovalne lokacije radiokluba S59ABC smo se z živo 
reportažo vključili v program Radia Maribor. 

Maja se je ZRS ponovno predstavila s svojimi aktivnostmi 
v sodelovanju s Slovensko vojsko ob dnevu odprtih vrat 
vojašnice generala Maistra. Med drugim smo zainteresi-
rani javnosti omogočili, da so praktično preizkusili iska-
nje lisic – ARG.

Junija nas je URSZR povabil k sodelovanju na Lovrencu 
na Pohorju na predstavitvi in tekmovanju ekip Slovenije, 
ki delujejo v dobrobit slovenskih državljanov ob nepred-
videnih naravnih nesrečah.

Junija smo obeležili tudi 43. obletnico RK Rogaška Sla-
tina na Strmcu pri Sv. Florjanu.

Tako kot vedno do sedaj, je bilo vzdušje s standardno 
mednarodno udeležbo radioamaterjev iz Hrvaške in 
Avstrije enkratno. Hkrati je v Domžalah pri Ljubljani po-
tekalo še državno prvenstvo v ARG, SCC pa je na tek-
movalni lokaciji Radiokluba Papirnice Vevče organiziral 
druženje svojih tekmovalcev in njihovih simpatizerjev.

70. obletnico naše zveze smo tudi primerno obeležili na 
največjem radioamaterskem sejmu v Evropi - HAMRADIO 
2016 v Friedrichshafnu. Izjemno večdnevno razpoloženje 
je bilo tudi v večernih urah v kampu sejma, kjer je večina 
obiskovalcev tudi prenočevala. Daleč na okoli se je v 
kampu videla slovenska zastava. Tudi za jedačo in pijačo 
je bilo, tako kot do sedaj, poskrbljeno.

Naši najboljši ARG-pionirji so v sodelovanju z ZOTKS in 
ZRS odšli na pionirsko ARG-prvenstvo v Oslo na Norveško, 
kjer so uspešno zastopali našo zvezo.

Več kot 100 mladih radioamaterjev iz 27 držav se je 
udeležilo mladinskega kampa YOTA (Youngsters on the 
Air) IARU Region 1 v Wagrainu (v deželi Salzburg), kjer 
je Slovenija sodelovala s svojimi mladimi radioamaterji.

Tradicionalno je tretji vikend v avgustu v Nemčavcih pote-
kalo vseslovensko druženje radioamaterjev v organizaciji 
Radiokluba Murska Sobota. UKV-manager je podelil di-
plome, pokale, medalje za pretekla UKV-tekmovanja. Za-
hvaliti se je treba organizatorju, ki je poskrbel za čudovito 
kulinarično ponudbo. Druženje so popestrili še naši ra-
dioamaterji z mikrovalovnih področji, ki so prikazali vz-
postavitev zvez na visokih frekvencah. Tudi tukaj je bila 
udeležba mednarodna.

Konec avgusta smo v sodelovanju z ZOTKS po daljšem 
premoru izpeljali mladinski tabor. Pričetek je bil v nedeljo 
zvečer, prisotnih je bilo devet udeležencev. Več o tem v 
posebnem prispevku.

Vse predsednike RK Slovenije naprošam, da skladno s 
poslanim elektronskim dopisom na njihove naslove, 
pošljejo predloge za sodelovanje in vzajemnost za podpis 
pogodbe SV–ZRS za leto 2017 najkasneje do 30. 9. 2016.

V največjem teku so priprave za 70. obletnice ZRS. Va-
bljeni so vi člani ZRS in njihovi simpatizerji. Ob slav-
nostnem programu bo ZRS podelila tudi priznanja naj-
zaslužnejšim članom zveze. Novi oldtajmerji pa bodo 
lahko prevzeli svoje značke. Predsednike RK Slovenije bi 
ob tej priložnosti povabil, da se v večjem številu udeležijo 
skupnega srečanja, ki bo 19. novembra 2016 potekalo v 
prostorih ZRS.

Vabim vas, da se udeležite celodnevne prireditve ob 70. 
obletnici ZRS, ki bo v soboto 24. 9. 2016 na sedežu ZRS.

Veselim se druženja z vami,

Bojan Majhenič, S52ME

Predsednik ZRS
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ZRS INFO  Avtor: Tilen Cestnik - S56CT ARON

IARU EMCOMM MEETING V IARU EMCOMM MEETING V 
FRIEDE RICHSHAFNU FRIEDE RICHSHAFNU 

V petek 24. junija je na sejmu v Friederichshafnu, v Room Rom, potekalo srečanje/sestanek na-
cionalnih EmComm koordinatorjev. Srečanje je organiziral IARU R1 EmComm koordinator Greg 
Mossop, G0DUB. Srečanje je bilo odprtega tipa in so se ga lahko udeležili vsi katere področje 
radioamaterskih zvez ob nesrečah in drugih nevarnostih zanima.

Program je potekal po vnaprej določenem dnevnem 
redu:

1200-1245 Reports from the IARU regional Emergency 
Communications Co-Ordinators

1245-1345 Open forum for National Co-Ordinators to 
report on activities in their countries

1345-1415 GlobalSET Report and ideas for this year
1415-1445 Open forum on changes to the IARU Emergency 

Message Procedure
1445-1500 Close and discuss Friedrichshafen next year

Večino tem je predstavil Greg, G0DUB, dve temi pa 
sta bili dodeljeni naši ZRS in nemškemu DARC (Mike 
Becker, DJ9OZ).
Greg je podal poročilo o EmComm aktivnostih v IARU 
R1 za leto 2015 kot tudi nekaj predstavitev iz drugih 
IARU regionov, katere je prejel od Cesar Pio Santosa 
HR2P in Jima Lintona VK3PC, EmComm koordinatorjev 

v ostalih dveh regionih. Zanimivo je, da se Greg trudi 
navezati stike z mehanizmom CZ evropske unije 
vendar pravi, da je težko priti poleg.

Kot predstavnik ZRS za EmComm sem se dogodka 
udeležil in udeleženim predstavil organiziranost 
ARON-a ter aktivnosti S5 radioamaterjev v času 
žledoloma. Dogodka sta se udeležila tudi Miha, S51FB 
in Marko, S56WZM.

Srečanje je potekalo v angleškem jeziku in je trajalo 
dobre tri ure. Po srečanju smo imeli še debato in 
izmenjavo kontakotv.

Vsem prisotnim je bil predstavljen sistem organiziranosti 
ARON-a všeč. Še posebej razdelitev na državni, regijski 
in občinski nivo. Dejansko imamo v Sloveniji dobro 
zastavljen sistem glede organiziranosti, saj smo del 
sistema zaščite in reševanja. Dokaz, da organiziranost 

Slika 1 - Govorniki z leve Mike Becker DJ9OZ, Tilen Cestnik S56CT in Greg Mossop G0DUB (foto Gert OE3ZK)



CQ ZRS

7

Letnik XXVI, 3-4/2016

EMCOMM MEETING/PROZNANJA ZOTKS            . ZRS INFO

Slika 3 - Greg Mossop, G0DUB, IARU EmComm koordinator (foto Gert OE3ZK)

Slika 2 - Udeleženci srečanja v Room Rom (foto Gert OE3ZK)

funkcionira so bile predstavljene 
vaje, izobraževanja ter tudi odmevna 
intervencija v času žledoloma, ki 
je bila že pred dvemi leti spremljana 
s strani IARU innaših sosedov. Še 
posebej zaradi mednarodnega 
sodelovanja v okviru IARU R1.

Z OE in I predstavniki sem navezal 
stike. Roland, OE6RAD nas je povabil 
v njihov center zvez. Po dopustih 
bi se dogovorili za termin in jih 
člani regijskih in državne ARON 
ekipe lahko obiščemo.

Proti koncu septembra bodo imeli 
v Italiji večjo EmComm vajo. Franco, 
IZ1DBU nas je povabil k sodelovanju. 
Podrobnosti o vaji nam posreduje.

Vsekakor mi je žal, da se teh srečanj 
zaradi družinskih obveznosti - morje, 
nisem udeleževal že prej. 

Naslednje leto bo sejem v FN med 
14. in 16. julijem. Ponovno bo 
organizirano srečanje IARU EmComm 
in upam, da se mi ga uspe udeležiti.

PRIZNANJE ZOTKS ZA S57CT IN S59D PRIZNANJE ZOTKS ZA S57CT IN S59D 

Na Skupščini Zveze za tehnično kulturo Slovenije, 24. marca 2016 v Ljubljani, sta Franci Žankar - S57CT 
in Janez Kuselj - S59D, prejela najvišji priznanji ZOTKS - Častni znak ZOTKS, za dolgoletne izredne za-
sluge pri organiziranju, vodenju in delovanju ZOTKS in njenih članic še posebej na področju amaterske 
radiogoniometrije. Prejeti priznanji omenjene organizacije pomenita posredno priznanje vsem nam 
- radioamaterjem.
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ZRS INFO  Avtor: Zdenko - S51WQ IZOBRAŽEVANJA

TABOR OB BOHINJSKEM JEZERU TABOR OB BOHINJSKEM JEZERU 
Osnovna šola Trnovo iz Ljubljane je zaprosila ZRS za pomoč pri organiziranju ARG dneva devetošolcev 
na taboru v naravi in sicer v tehnični opremi in po možnosti z mentorjem. Težava je v tem, da ZRS tega 
nima. Tako me je predsednik  Bojan naprosil, če bi šoli šli na roko z ABC-jevo (TTT-jevo) opremo. Ker 
sem jaz zadnje čase v obdobju, da me to veseli in sem tudi dovolj nor, poudarek naj bo bolj na veseli, 
sem sprejel to nalogo. Predsedniku gre tudi zahvala, da je 5 pokvarjenih lisičarjev na vrat na nos po-
pravil in poglasil vseh 10. Verjemite mi, da so naši lisičarji že zelo zdelani. 5 drugih sem si izposodil pri 
ARG menagerju Žankar Franciju.

Dan ARG v taboru si je zamislila Đulijana Juričič,ki je bila 
nekoč ARG tekmovalka. Organizacijo je speljala briljantno. 
Kar tekmovalno ekipo 60 tekmovalcev, razdeljenih v 4 
skupine (po 15 lisičarjev). Pravi seznam ekip po spolu in 
razredih. Pripravila je diplome ločeno za dekleta in fante  
ter zahvale vsem učiteljem in pomočnikom (tudi meni eno 
lepo za vodenje delavnice in tekmovanja). Pojasnjevala  
je postopke, organizirala druge učitelje v posadke lisic 
itd. Malo je  bila presenečena, ko sem ji pojasnil, da današnji 
tekmovalni predpisi niso več tako rigorozni kot nekoč. 
Skratka, ko sem Žankarju pri vračanju sposojenih lisičarjev 
poročal, je rekel, da je naredila s tako množično ekipo več 
kot pravo državno prvenstvo.

Ekipa učiteljev - mentorjev tabora

Trop lisičarjev čaka na akcijo

Na meni je bila tehnika in razlaga. Že ob 10 uri sem dal 
»kožuščke« lisic na zrak in oglede. Potem sem vse lisičarje 
»nahranil« z novimi baterijami (kupljene iz svojega žepa 
in upam da bomo s šolo našli način, kako povrniti stroške). 

Nato sem ob pepelu tabornega ognja predaval o ARG in 
podobnih sistemih, ki danes vodijo in usmerjajo promet 
in življenje. Seveda sem pristavil piskerček, da sem kaj 
več povedal o RA in o vsem, kar se gremo, ker se v tem 
obdobju otroci poleg poklica odločajo tudi o hobijih. In 
delam na tem, da nas bo nekoč več.

Zavzeti poslušalci ob tabornem ognju

Po hitri teoriji smo začeli vaje na vidno lisico, po kosilu 
pa pravo tekmovanje. Đulijana je bila povsem v elementu. 
Žal, ob 17. uri četrta ekipa ni mogla nastopiti, ker nas je 
pregnalo grmenje in dež.

Prvi poizkusi

Med pripravami sem zvedel, da je bila Đulijana leta 1982, 
83 in 84 jugoslovanska mladinska prvakinja in 85. druga  
v ARG. Potem se je poročila in dobila službo na hrvaškem.  
Rekla mi je, da drži po tolikih letih prvič spet lisičarja v 
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ARG TABORI Spodaj - avtor: Bojan Majhenič - S52ME ZRS INFO

roki in videl sem, da je imela solze v očeh. Seveda ima 
nepozabne spomine na tiste čase. Franci je dejal, da je 
edino pravilno, da takim pomagamo v spodbujanju ARG-
ja in jo nekako moramo vrniti v naše vrste. Bo zelo koristna!

Hitre noge in nasmeh na licu

Kar se pa mladine tiče: vprašanj ni ne konca ne kraja. Ena  
punca me je o ARG spraševala tako nadrobno, da če bi 
imel izvijač, bi ji moral tudi lisičarja razstavit. (Đulijano 

sem posebej opozori nanjo, da jo nekako usmeri na naš 
avgustovski tabor). Spet drugi me je zasliševal o naših 
satelitih in me izpustil šele, ko je videl, da je meni zmanjkalo 
znanja. Vsaj deset njih me je spraševalo glede postopka 

včlanjenja v RK. Skratka, mladina je željna znanja. Stopiti 
je treba v njihov svet in jim pokazat našega. Pa se nam za 
bodočnost ni treba bati! Zato sem tudi rad v tem hobiju.
In še nekaj: tu smo ABC – jevci. Na sliki se vidi, da nastopam 
v kapi S59ABC. Naj se ve :)

POLETNI TABOR MLADIHPOLETNI TABOR MLADIH
V ORGANIZACIJI ZOTKS IN ZRS–RK MARIBORV ORGANIZACIJI ZOTKS IN ZRS–RK MARIBOR

Letošnji poletni tabor mladih smo ponovno organizirali v sodelovanju in organizaciji ZOTKS in Zveze 
radioamaterjev Slovenije ter radiokluba Maribor. Tabor se je pričel v nedeljo, 21. 8. in končal v soboto, 
26. 8. 2016. Na tabor se je prijavilo 10 kandidatov, vendar je eden zbolel. Kljub temu je naknadno 
prejel ves material, kot ostali udeleženci tabora. Vsi udeleženci so namreč v trajno last dobili spajkalno 
postajo, ščipalke, kit komplet LED elektronske kocke in sprejemnika za lov na lisico ED 3500. Skupna 
vrednost opreme in materiala je bila okoli 60€. 
V imenu ZRS bi se ob tej priložnosti zahvalil ZOTKS za pokroviteljstvo in izvedbo tabora, URSZR za to, 
ker so nam na njihovi lokaciji omogočili izvedbo enotedenske prireditve in vsem radioamaterjem, da 
smo vse to lahko izvedli na prečudoviti lokaciji pod Pohorjem.

Na taboru smo skupaj z udeleženci sestavili vse elek tronske 
sklope, jih umerili in jih na koncu preizkusili pri lovu na 
lisico na frekvenci 3,5 MHz. Od sestavljenih kitov so vsi do 
konca tabora v zadovoljstvo vseh delovali brezhibno.

Udeleženci tabora so spali, jedli v za to predvidenih prostorih 
URSZR na Bezjakovi 151, v Limbušu. Na razpolago so imeli 
vso potrebno infrastrukturo, ki jo nudi objekt pod obronki 
Pohorja. Za vse obroke, zajtrke, dopoldanske malice, kosila, 
popoldanske malice in večerje je poskrbelo gostišče Zlati 
Lev iz Maribora. Za prevoz na izlete smo najeli 19 sedežni 
minibus Tajhman Toursa. Prevozi z žičnico in lokalni prevozi 
z mestnim avtobusom so bili organizirani s podjetjem 
mestnega potniškega prometa MARPROM. Za družabno, 
pedagoško delo je veš čas tabora od nedelje do sobote 
skrbela Rebeka Kamšek.

Kronološki potek dogodkov mladinskega tabora 
ZOTKS–ZRS

Dnevni dogodki so se odvijali po ustaljenem dnevnem redu:  
07:00 bujenje, jutranja higiena, 8:00 zajtrk, 12:00 kosilo, 19:00 
večerja, družabne igre, 23:00 spanje. Vmes so se odvijale 
dejavnosti, učenje in zanimivi izleti.

NEDELJA 21. 8. 2016
Ob 17. uri smo v veliki dvorana Pekre sprejeli in namestili 
otroke, ki so potem spoznavali okolje in prostore ter program 
tabora. Sprejeli so jih Bojan Majhenič, Rebeka Kamšek in 
Zdenko Perpar. Ob 20. uri je sledila kratka predstavitev dela 
v času tabora, Bojan Majhenič pa je na kratko predstavil radio-
amatersko organizacijo - ZRS. Zdravko Perpar je še opisal teh-
nično-športno disciplino radioamaterjev - »lov na lisico« - ARG.
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PONEDELJEK 22. 8. 2016

Po zajtrku so se udeleženci tabora v učilnici seznanili z orodji 
za delo in z varnostjo pri delu. Zorko Kralj jih je seznanil z 
gradniki elektronskih naprav: upori, kondenzatorji, tuljavami, 
tranzistorji, diodami, integriranimi vezji itd. Sledilo je učenje 
spajkanja žičk in elementov. Potem so zaspajkali vsak svojo 
elektronsko kocko »Človek ne jezi se«. Kit je pripravil ZRS–
ZOTKS, elektronske komponente smo nabavili preko ZOTKS, 
tiskanino in ostalo dokumentacijo pa sta pripravila Bojan 
Majhenič in Boštjan Sever. 

Električni načrt in prototip elektronske kocke

Sprednja stran A3 plastificirane podloge »človek ne jezi se«

Po kosilu uri smo šli z minibusom na ogled muzeja elektrarne 
Fala. Malica v Koblarjevem zalivu ob obali Drave s sladoledom 
je ogled še popestrila. Vodje ogleda so bili Bojan Majhenič, 
Zorko Kralj in Rebeka Kamšek.

Ogled muzeja najstarejše elektrarne na Dravi HE Fala

Ob 17. uri pa je Zdenko Perpar že predstavil pravila lova na 
lisico, potem pa se je pričelo praktično izobraževanje. Zvečer 
pa sta Stane Koželj in Zorko Kralj naredila še splošno predavanje 
o radijskih komunikacijah in RA, radiodifuziji in TV ter o 
satelitskih in repetitorskih zvezah.

TOREK 23. 8. 2016

Dan se je spet pričel v učilnici, kjer so udeleženci prevzeli kit 
komplete kitajskega direktnega ARG-sprejemnika RD 3500. 
Pod vodstvom Zorka Kralja in Bojana Majheniča  se je začelo 
sestavljanje in spajkanje kompleta.

Zaspajkani ARG-sprejemniki

Za predah smo se po kosilu sprehodili do spodnje postaje 
krožno-kabinske žičnice in se nato odpeljali do vrha Pohorja 
na 1050 m nadmorske višine. V dogovoru z vodstvom RTV 
Slovenija smo si ogledali RTV-stolp in notranjost oddajnega 
centra Pohorje. Nato smo se peš sprehodili še do razglednega 
stolpa, kjer smo si ogledali okolico, antenske sisteme na stolpu 
in RA naprave. Pri razglednem stopu smo še pomalicali in se 
nato vrnili do zgornje postaje krožnokabinske žičnice. Po 
spustu  smo se vrnili peš skozi gozd, da bi spoznali bodočo 
tekmovalno lokacijo ARG. S strani ZRS so pri tem vodenju 
sodelovali Stane Koželj, Zorko Kralj, Ul Ivo, Zdenko Perpar. 

Do večerje so bile na programu proste aktivnosti na objektih 
Centra pod pokroviteljstvom Rebeke Kamšek.
Po 20. uri je sledilo predavanje na temo računalnik in radio. 
Temo o tem, kako se lahko računalniki in računalniške mreže 
uporabljajo v radijskih zvezah je razložil Ul Ivo.

SREDA 24. 8. 2016

Dopoldan smo v učilnici nadaljevali s sestavljanjem ARG-
sprejemnika RD3500 pod vodstvom Zorka Kralja in Bojana 
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Majheniča. Ob 13. uri smo se z minibusom od peljali na ogled 
tek movalne lokacije in opreme Radiokluba Maribor na Urbanu, 
kjer smo tudi pomalicali ob čudovitem razgledu na Maribor 
in okolico. Ogled so vodili Zorko Kralj, Bojan Majhenič in Ul 
Ivo. S tekmovalne lokacije S59ABC smo vzpostavili kar nekaj 
UKV- in KV-zvez, tako da so se lahko udeleženci v živo slišali 
in videli, kako poteka promet na radioamaterskih frekvencah.
Popoldan so sledile družabne igre z Rebeko Kamšek.
Zvečer je sledilo predavanje v veliki dvorani z video projekcijo 
Radijske komunikacije na morju in življenjske prigode radijskega 
častnika in našega radioamaterja Vinka Grgiča na njegovih 
morskih poteh.

ČETRTEK 25.8.2016

Dopoldan smo dokončevali in umerjali ARG-sprejemnike RD 
3500. Od vseh s strani udeležencev spajkanih sprejemnikov 
jih je takoj delovalo kar sedem. Na ostalih je bilo treba odpraviti 
manjše napakice, ki so nastale med spajkanjem. Na kocu tega 
spajkalnega tečaja so na zadovoljstvo vseh udeležencev in pa 
mentorjev, Bojana Majhenič in Zorka Kralja, vsi sprejemniki 
delovali brez napak, pripravljeni za sobotno tekmo ARG.

Spajkanje in sestavljanje ARG sprejemnika

Popoldan smo se z mariborskim mestnim avtobusom številka 
18 odpeljali do avtobusne postaje City. Od tam smo se peš 
odpravili do vinogradov pod Piramido. Vzpon po  dokaj položni 
cesti mladim udeležencem ni predstavljal nobenih težav, prav 
nasprotno. Na vrhu z razgledne ploščadi pred kapelico Piramide 
se je odprl čudovit razgled na Maribor in njegovo okolico. Kje 
in kaj se vidi v določeni smeri ter kaj se je v zgodovini tam 
dogajalo, je razložila Cvetka Majhenič. Ko smo na vrhu v senci 
kapelice pomalicali, smo si še ogledali izkopanine okoli nje. 
Nato smo se odpravili proti mestnemu parku in šli na kratek 
voden ogled mariborskih zgodovinskih znamenitosti. V bivši 
Obrambni dom smo se vrnili z lokalnim avtobusom.

Izlet na Piramido, mariborsko razgledno točko

Po 17. uri so potekala praktična in teoretična predavanja o 
iskanju izvorov radijskih signalov z uporabo ARG-sprejemnikov, 

ki so jih izdelali sami. Hkrati so potekala izobraževanja o 
uporabi karte in kompasa, orientaciji v prostoru, iznajdljivosti 
med tekmovalci, varnosti ter o tekmovalnih pravilih. Predavanjem 
se je poleg Zdenka Perparja pridružil še Andrej Žnidarič iz 
Radiokluba Prlek. Zvečer je sledilo predavanje o začetkih radia, 
ko je bil radio še ključavničarsko veselje. Zdenko Perpar je 
razložil, kako so se takrat izdelovali detektorski sprejemniki 
za poslušanje tedanjih radiodifuznih postaj.

PETEK 26.8.2016

Ker so bili vsi na tečaju izdelani sprejemniki polno ope ra tivni, 
smo zjutraj pod vodstvom Zdenka Perparja izvedli praktične 
vaje iz radioamaterskega goniometriranja. Sledilo so vaje na 
poligonu v usmerjanju na vidno lisico ter nato še na skrito lisico 
s pomočjo kompasa in karte ter tek do skrite lisice. Nato smo 
pod vodstvom Perpar Zdenka in Andreja Žnidariča ponavljali 
osnovna znanja, potrebna za ARG-tekmo. Med tem smo seveda, 
tako kot vedno ob tem času, pomalicali. Pod neutrudnim vodstvom 
Rebeke Kamšek smo zadnji večer priredili poslovilno zabavo, 
športne in zabavne igre, nato pa še počistili uporabljene prostore. 

SOBOTA 27. 8. 2016

Da bi tekma potekala po vseh mednarodnih pravilih, se je 
tekme z vso opremo udeležil tudi ARG-manager Franci Žankar 
s svojo ženo Darjo. Razdeljene so bile štartne številke in 
ponovno obrazloženo, kako se tekmuje in išče lisice. Posebej 
je bilo udeležencem tekmovanj razloženo, kako se vrnejo na 
štartno mesto, če bi se slučajno izgubili. Tekmovalci so morali 
v najkrajšem času, tako kot je za njih predpisano, najti tri lisice. 
Večina staršev udeležencev tabora se je tudi udeležila štarta 
in spodbujala svojo mladež. Prisotna je bila tudi predstavnica 
ZOTKS Tjaša Toni Skubic.

Ob 10. je bil štart lova na lisico. Po dobri uri in pol so vsi 
tekmovalci prispeli do cilja. Na monitorju računalnika smo 
lahko spremljali rezultate tekmovanja. Po končani tekmi so 
vsi tekmovalci dobili potrdila ZRS o opravljenem usposabljanju 
za ARG-tekmovanje. Prvi trije tekmovalci pa so prejeli, tako 
kot se za pravo tekmovanje spodobi, še bronasto, srebrno in 
zlato medaljo tega tekmovanja. ZOTKS je vsem udeležencem 
podelila tudi potrdila o udeležbi na taboru. Po podelitvah je 
sledilo fotografiranje. Zaključek tabora je potekal skupaj z 
udeleženci, mentorji in starši v jedilnici centra s svečanim 
kosilom za vse. S strani ZRS so pri zaključni tekmi pomagali 
tudi vsi mentorji, ki so kakorkoli sodelovali na taboru.
Ob 13. uri je sledilo slovo. Meni pa je kot enemu od organizatorjev 
odleglo, saj se nihče od udeležencev tabora ni poškodoval.
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FACE 2016 – PREDSTAITEVFACE 2016 – PREDSTAITEV
RADIOAMATERSTVA IN ZRS RADIOAMATERSTVA IN ZRS 

Dne 02.07.2016 se je odvijal zadnji dan FACE 2016 v otganizaciji Rdečega križa Slovenije. Kot 
ena od organizacij, ki sodeluje z URSZR – Uprava republike Slovenije za zaščito in reševanje, 
smo se odzvali povabilu, da na ta dan na kongresnem trgu v Ljubljani predstavimo radioama-
terstvo in našo zvezo ZRS.

Vabilu se je odzvala regijska ekipa S50ALJ v sestavi 
članov radiokluba Triglav - S53APR. Ob 5:30 v soboto 
zjutraj sva se Denis – S56DE in Lovro – S50LD dobila 
v klubu S53APR in naložila opremo v avtomobila in 
se odpravila proti Kongresnemu trgu. Tretji član ekipe 
Miha - S55MZ je že čakal na kongresnemu trgu, 
četrtega člana Ivana – S50AB pa je spotoma pobral 
Denis. Ostali člani Tine – S50A, Urška in Matej pa so 
prišli malo kasneje.

Malo pred 6:00 smo se dobili na trgu in začeli s 
pripravljanem stonice, saj ob 8:00 smo morali biti že 
pripravljeni na prve obiskovalce. Delo je potekalo 
hitro in učinkovito, delavci komunale so čistili trg, 
drugi delavci Mestne tržnice, pa so nam pripeljali 
stojnice.

Za samo predstavitev smo postavili sledečo opremo:

Postaje:
Kenwood TS-590, Icom 706, Yaesu FT817, Kenwood 
TM-D710, Kenwood TH-D72, Icom IC-92D, Yaesu 
VX-8, Baofeng

Antene:
Trival multiband dipol, End feed HF antena, Diamond 
X-50, GP antena za 2m/70cm

Ostalo:
3x računalnik, ARG oprema, Programje za APRS, 
WinLink, RTTY, ZRS reklamni material

Malo pred 8:00 smo imeli vodje ekip sestanek z 
vodjem programa. Razložil nam je kako naj bi potekala 
sama prireditev. Na Kongresnemu trgu je bilo veliko 
predstavnikov različnih organizacij in društev – vojska, 
policija, reševalci, gasilci, gorski reševalci, taborniki, 
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skavti, reševalni psi, reševalci iz vode – potapljači, 
jamarji in seveda tudi mi kot ZRS.

Nekako na dve uri je napovedovalec - glavni povezovalec 
prišel do stojnice in predstavili smo našo dejavnost: 
vspostavljali HF in VHF zveze v živo, predstavili 
delovane WinLink sistema, APRS in na splošno naše 
delovanje. S predstavljenim in na splošno kako smo 
funkcionirali so bili prireditelji in glavni povezovalec 
zelo zadovoljni.

Ker je bil lep in vroč dan, se je zelo poznalo na obisku, 
ki je bil zelo pičel. Ljubljančanov večinoma ni bilo 

oz. zelo malo. Pri nas so se ustavili večinoma kaki 
starejši radioamaterji, ki niti niso več aktivni in pa 
udeleženci samega FACE programa. Pogledat sta nas 
prišla tudi Frane - S59AA ter Matjaž – S57MK.

Prireditev se je zaključila ob 17h popoldan in po 
pospravljanju stojnic smo se nekateri odpravili na 
zasluženo kosilo/večerjo v dom Ivana Cankarja.

Zahvala ekipi, ki je sodelovala pri pripravi in predstavitvi: 
Denis – S56DE, Tine – S50A, Urška, Matej, Miha – 
S55MZ, Ivan – S50AB.

Slika zgoraj - Frane S59AA in Tine S50A na stojnici ZRS. Slike spodaj - antene in S57MK na stojnici ZRS
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Ker je letos 70 let od ustanovitve RK Ljubljana in ker smo imeli kar nekaj nekaj let zatišja, ko so člani ekipe de-
lovali v različnih IOTA ekspedicijah, fi eld day aktivacijah in tekmovanjih v ekipah drugih klubov in skupin, se je 
skupina entuziastov odločila, da ponovno zažene klubsko lokacijo na Veliki Slivnici, JN75ES. To ni bil niti malo 
enostaven podvig, glede na omejena sredstva v opremi in denarju. In zavedamo se, da se vsega ne da izvesti v 
enem letu, kaj šele v kakem zelo kratkem roku.

Nov teleskopski stolp

Že v letu 2013 in 2014 se je po zaslugi in velikem tru-
du predsednika Bajka S57BBA zbetoniralo dvorišče in 
škarpo, kar je povečalo uporaben prostor, obenem pa se 
je pripravilo prostor za nov dvižni stolp v kotu dvorišča.  
Temelj se je zabetoniralo tik pred počitnicami, sredi ju-
nija 2015. 

Že naročeni tri-sekcijski dvižni stolp, po navodilih Aleša 
S59MA dodatno ojačanega, smo 3. oktobra 2015 v de-
ževnem jutru pripeljali na lokacijo, kjer ga je mojster s 
pomočjo avtodvigala postavil na pripravljene vijake kon-
strukcije, zabetonirane v temelj. 

Zbrana je bila kar lepa ekipa (predsednik S57BBA,  S53V, 
S55Z, S56WKC, S59MA) za pomoč mojstru, na koncu pa 
se je izkazalo, da pomoči sploh ne potrebuje, saj sta s 
pomočnikom postavila in naravnala stolp brez druge po-
moči... Smo bili pač zijala, ki vestno opazujejo dogajanje 
:) No, jaz sem bil zadolžen za kuhinjo in sem na brzino 
pripravil piknik menu - perutničke, mesne svaljke (po do-
mače: čevapčiče) in druge dobrote, kar je bilo po montaži 
na mokrem mrazu z navdušenjem sprejeto.  

Janez S53V in Bajko S57BBA »nadzorujeta« montažo Dviganje stolpa z avtodvigalom

Koča v megli in dežju

S53AJK/S50L/S570LS53AJK/S50L/S570L - OŽIVLJANJE  - OŽIVLJANJE 
TEKMOVALNE LOKACIJE NA JN75ESTEKMOVALNE LOKACIJE NA JN75ES



CQ ZRS

15

Letnik XXVI, 3-4/2016

TEKMOVALNA LOKACIJA S50L  ZRS INFO

Med malico se je tu-
di vreme izboljšalo 
in stolp smo prvič 
dvignili v višave ob
dokaj lepem in sonč-
nem vremenu.

Antene

Ker je treba na Sliv-
nici antene vsako 
pomlad dvigniti in 
konec jeseni spu-
stiti, ni nobena za 
stalno nameščena, 
ra zen morda kakšna 
žična, pa še s to po-
tem žled opravi svo-

je. OB16/3 ima površino cca 120m2 in dviganje na veliki 
stolp je že kar mali podvig. Ker se je vmes porazgubi-
la novejša generacija mladih operaterjev, ki so opustili 
dejavnost zaradi mladih družin, študijskih in službenih 
obveznosti, sta v ekipi za postavljanje anten ostala le še 
Primož S56WKC in Aleš S59MA, ki imata popolno plezal-
no opremo, pomočnika pa sta Vili S51XO in Igor S57W, 
podpora na tleh pa S53V, S52SR in S55Z, pa še kdo se 
občasno najde. Zgodi se, da v popolnoma jasnem in mir-
nem vremenu prileti sunek vetra in hoče iztrgati veliko 
anteno. Zato ni čudno, da akcijo večkrat prestavimo za-
radi vremena in so antene postavljene šele v začetku 
poletja .... enkrat ni vremena, drugič ekipe in mora se vse 
lepo sestaviti, da akcija steče.

Letos je Igor S57W pripravil dvoelementno delta loop 
anteno za 40m, fi ksno obrnjeno proti USA. Postavili smo 
še Vilijev sloper za 80m, pripravljen pa imamo še half 
sloper za 160m, ki ga bomo spustili z velikega stolpa. Za 
večja tekmovanja imamo pripravljene beverage antene 
za smer USA in JA. Na drog na strehi smo za multiplier 
postajo namestili še »mali« tribander OB7/3. 

V letošnjem letu smo dokaj zgodaj dvignili največjo KV 
anteno - OB16/3, na teleskopski stolp so šle antene za 

70cm in 2m, zraven pa še ena 21 el za 23 cm, ki je še 
kako prav prišla v trenutku, ko se anten na velikem stol-
pu zaradi okvare komand ni dalo obračati. Ker je mali 
stolp na vrhu hriba podrl žled, pa tudi sidra so precej 
dotrajala, začasno postavljamo še en 9 metrski drog za 
2 x 17el Tonna antene. Tako smo za 144MHz pridobili 
dva antenska sistema (želja je štiri, ampak to je plan za 
naslednje leto), jaz pa sem na hitro naredil enostaven 
preklop za napajanje obeh sistemov hkrati in posluša-
nje enega ali drugega (ali obeh, kar se začuda večkrat 
zelo dobro izkaže). 

Začasni drog z dvema 17el Yagi antenama na vrhu hriba

Skratka, zbrana tekmovalna ekipa je predvsem ciljala na 
VHF/UHF/SHF tekmovanja, KV tekmovanja pa zaenkrat 
bolj iz veselja in podpore domačim tekmovanjem - SCC 
RTTY in EU HFC.... ob tem pa se opremo vedno še kaj nad-
grajuje, popravlja in izboljšuje za naslednja tekmovanja. 
Ker zadeve vedno postavljamo tik pred tekmovanji, se 
tolažimo, da jih pripravljamo za naslednji contest, HI!

Radijska oprema - VHF&UP

Že maja 2014 smo v KV sobi zamenjali vtičnice z novi-
mi kanaletami ter elektro in mrežnimi vtičnicami, letos 
imamo enak načrt še za UKV sobo. Člani tekmovalne 
ekipe so za UKV in navzgor pripeljali nekaj svoje opre-
me, nekaj smo porabili stare, nekaj smo izdelali, kable 
in konektorje je nakupil klub, nekaj pa so donirali člani. 
Tako smo postavili ob TS2000 preklopnik za dve 70cm 
anteni in sekvencer za LNA in bodoči PA. 

Za 144MHz smo uporabili predelan FT990 in trans verter 
Javornik II, ki poganja 180W PA (TNX S56ZAB za posojo) 
na okoli 100W izhodne moči. Iz delilnika dobimo okoli 
50W za vzbujanje dveh PA-jev, ki zmoreta vsak 700W. 
Vsak napaja svoj antenski sistem. Takšna vezava omogo-
ča na sprejemu izbiro anten, na oddaji pa vedno moč na 
obeh PA-jih hkrati. Obenem ostanemo vedno v območju 
dovoljene skupne moči oddajnika. 

Tak setup še vedno ni konkurenčen postavitvam naj-
boljših ekip v Sloveniji, se pa bomo potrudili pripraviti 
zanesljive sisteme za naslednje leto. Letos se držimo 
olimpijskega načela - važno je sodelovati :)

Primož S56WKC z asistenco Vilija S51XO namešča antene za 
70, 23 in 13 cm, spodaj je OPTIBEAM OB16/3
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Shema 1 - Enostavna shema preklopov za dva sistema. 

Rado S52SR v VHF Alpe Adria

Radijska oprema za KV  

Slivnica je bila nekoč znana po zmagovalcih na KV podro-
čju, nudila je tudi lokacijo na WRTC2000. Frane S59AA, 
Mario S56A, Tomaž S59W, Tine S53EA, Jure S50T in ostali 
so bili izvrstni tekmovalci, ki so znali tudi zgraditi dobro 
tehniko in antene. Leta so naredila svoje, ekipa se je po-
razgubila in začeti smo morali od začetka, z nekaj malega 
opreme in dokaj novo triband anteno OB16/3, ki je zame-
njala staro KT34XA, povsem uničeno v neurju pred leti. 

Konec leta 2015 nam je uspelo kupiti high power band-
pass fi ltre za vsa tekmovalna področja, s sistemom dvoj-
nih preklopnikov pa lahko hkrati delujeta dve postaji, 
na šestih antenah, vsaka na svojem področju. Še vedno 
pa nam ni uspelo kupiti ustreznega avtomatskega oja-
čevalnika. Stari SB221 sicer deluje, vendar je na meji 
uporabnosti zaradi relativno majhne moči in dokaj po-
časnega uglaševanja, česar pri avtomatskih ojačevalni-
kih tipa ACOM-2000A ni. 

KV soba s HP fi ltri, preklopniki, postajami in računalniki

Tudi postaja FT1000 je že pravi oldtimer, pa še avtomat-
ski antenski tuner se nikakor ne da popraviti.  Skratka, 
s postajami smo kratki za kak resen KV setup, bo pa v 
naslednjih letih bolje, saj planiramo nakup kakih preiz-
kušenih, novejših modelov.

ZA ZAKLJUČEK

Letošnji poudarek na KV tekmovanjih bo CQWW RTTY in 
SSB v multi op - single transmitter kategoriji, saj mora-
mo za CW del že spustiti vse antene; po tem zavaroval-
nica več ne krije morebitne škode. Na VHF/UHF podro-
čjih bomo v zimskem času postavljali začasne antene 
in upamo, da se bomo udeležili tudi še CW Marconija v 
novembru.

Dela je še veliko, predvsem pa moramo zagotoviti do-
bro tekmovalno ekipo, ki bo vso to tehniko tudi dobro 
poznala in jo lahko tudi ekspeditivno upo rabljala. To pa 
je že drug projekt, ki ne zahteva samo izvedbe tečajev, 
ampak tudi trdo delo z mladimi člani. Je že tako, da je 
postal RK Ljubljana bolj klub za tehnike, kot za prave 
klofatorje. No, za vsakega se nekaj najde!

Če boste slišali na CW ali digimode postajo S570L, ve-
dite, da je to naš specialni znak ob 70. obletnici radio-
kluba Ljubljana.

73 DE S53AJK/S50L
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Na radioamaterskem področju veljajo enaka pravila glede prepoznavnosti držav kot jih poznamo drugje. 
Čim več aktivnosti, dobrih rezultatov, odmevnih projektov tembolj je posamezna entiteta prepoznavna.

SLOVENIJA NA SVETOVNEM SLOVENIJA NA SVETOVNEM 
RADIOAMATERSKEM ZEMLJEVIDU           RADIOAMATERSKEM ZEMLJEVIDU           

Slovenski radioamaterji smo 
bili že v prejšnji državi zelo 
aktivni in ob osamosvojitvi je 
bila aktivnost z novim znakom 
S5 dodaten izziv za promoci-
jo nove države. Da bi dodatno 
okrepili promocijo smo leta 
1993 ustanovili še slovenski 
tekmovalni klub –Slovenia 
contest club (SCC). 

Že v ustanovnih aktih smo za-
pisali, da je eden od klubskih 
smotrov promocija Slovenije. 
Člani in simpatizerji kluba, ki so-
delujejo v največjih svetov nih 
tekmovanjih s svojimi re  zultati 
pripomorejo k skupnemu klub-
skemu rezultatu. Rezultati slo-
venskega kluba so v svetovnem 
in evropskem vrhu in bili smo 
eden prvih klubov, ki je s svo-
jo aktivnostjo opozoril, da lah-
ko tudi majhna država presega 
velike. SCC osvaja v klubski ka-
tegoriji v Evropi rezultate v top 
listah. 

Poleg  dobrih klubskih rezultatov smo tudi 
organizatorji Evropskega KV prvenstva 
– EUHFC vsako leto prvo soboto v 
avgustu in SCC RTTY svetovnega 
tekmovanja zadnji avgustovski 
vikend. Naša prepoznavna ak-
tivnost je botrovala tudi orga-
nizaciji tretjega svetovnega 
prvenstva radioamaterskih 
ekip – WRTC, ki se je odvijalo 
leta 2000 v Sloveniji in je bilo 
prvič izven ZDA. Prav naš vzo-
rec so kopirale mnoge druge dr-
žave, predvsem novo nastale po 
spremembah v začetku 90. let in če 
pogledamo danes, je konkurenca v ka-

tegoriji klubov največja prav 
med klubi z državnimi imeni.

Člani SCC komuniciramo med 
seboj na klubskem refl ektor-
ju, klub pa občasno izdaja tudi 
elektronsko klubsko glasilo 
SCC Novice in med rednimi ak-
tivnostmi organizira posame-
zna predavanja in seminarje s 
področja kratkovalovne, pred-
vsem tekmovalne aktivnosti. 
Na klubskih srečanjih pa je 
prilika za izmenjavo izkušenj 
in informacij. 

Član kluba je lahko vsak, ki ima 
radijsko dovoljenje in ker je za 
klubsko kategorijo dovoljeno 
imeti člane iz celotne države 
oziroma v krogu s polmerom 
400 km od klubske lokacije, za 
članstvo lokacijsko ne posta-
vljamo omejitev. V zadnjih le-
tih je opaziti aktivnosti novih 
slovenskih postaj v različnih 
tekmovanjih in za skupen na-
stop upamo, da se nam bodo 

pridružili. Najlažje je priti do informacij preko 
spleta (lea.hamradio.si/scc). 

Z boljšimi skupnimi klubskimi re-
zultati bomo še utrdili Slovenijo 

med svetovnimi radioamater-
skimi velesilami, zato vabimo 
vse aktivne slovenske radio-
ama terje, da se nam pridružijo 
bodisi kot člani kluba ali klub-
ski simpatizerji in pomagajo 

nositi ime Slovenije še višje na 
svetovnih rang lestvicah.

Tine Brajnik
Predsednik SCC
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Ena od naslovnic SCC novic: Druženje in 
izobraževanje

Design by S55Z
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Malce starejši bralci se dobro spomnijo razcveta radioamaterstva v Sloveniji, še posebej v času, ko je 
bil radioamatersko aktiven Matjaž Vidmar. Takrat so bili časi, ko so nam tujci – ki so se znašli v osipu 
svojega članstva, zastavljali vprašanja, kako nam to uspeva? Kako tudi ne, ko pa je slovensko radioama-
terstvo imelo gonilo – Matjaža.

RADIOAMATERSTVO V VZPONURADIOAMATERSTVO V VZPONU
ALI  ZGOLJ HOBI »OLD BOYSOV«ALI  ZGOLJ HOBI »OLD BOYSOV«

Res je, da se je ta napredek poznal samo na »ne 
kamenodobnih « valovih, se pravi na višjih fre-
kvenčnih področjih in tako so »dinozavri« še ve-
dno ostajali na predpotopni telegrafiji oziroma 
Morsejevi abecedi. 

Radioamaterstvo danes

Jaz pripadam generaciji, ki je naredila radioama-
terski izpit davnega leta 1986. Takrat so bili pol-
prevodniki v vzponu, čeprav jih je bilo v tedanji 
Jugoslaviji še težko kupiti v redni prodaji. 

Od takrat se je veliko spremenilo. Ne samo v po-
nudbi komercialnih radioamaterskih postaj, ki jih 
lahko kupite za »vsakim vogalom«, pač pa tudi 
preko spleta. Takrat je bil nakup radioamaterske 
postaje za »običajne smrtnike« fi nančni podvig. 
Danes temu ni več tako. No, seveda se tudi danes 
najdejo radioamaterske postaje, ki se prodajajo (in 
nekateri radioamaterjih jih tudi kupijo!) po 10.000 
Evrov, vendar pa se je večinoma cena radioamater-
ske opreme zaradi prodora kitajskih proizvajalcev 
precej znižala.

Drugi pomembni faktor pa je tudi razvoj raznih 
tehnologij, ki radioamaterjem pomagajo pri našem
hobiju. Če smo v 90 letih DX-e (DX kratica pome-
ni dolgo zvezo) iskali po frekvenci z neskončnim 
vrtenjem VFOja, je danes vse zapisano na spletu. 
Nekdo naredi DX zvezo in jo vpiše v t.i. DX cluster.

Tako je iskanje DX-ov precej olajšano, čeprav po 
drugi strani vpis v DX cluster pomeni tudi to, da se 
celotna Evropa usuje po tej DX postaji, ki posle-
dično doživi t.i. pile up – ali kopico radioamaterjev,
ki drug preko drugega skušajo priklicati DX posta-
jo. Sprva se takle pileup sliši kot misija nemogoče, 
vendar vam zagotavljam, da se tudi z majhno mo-
čjo da narediti zvezo z DX postajo tudi v pileup-u.

Seveda nam splet prinaša tudi dnevne novice o 
raznih DX ekspedicijah, ki se zaradi splošne bla-
ginje dogajajo precej pogosto in to na precej ek-
sotičnih lokacijah. Ena takšnih lokacij je bila ek-
spedicija na Scarborough Reef, kjer so na nekaj 
čereh postavili improvizirane lokacije, iz katerih 
so radioamaterji delali zveze.



CQ ZRS

19

Letnik XXVI, 3-4/2016

RADIOAMATERSTVO V VZPONU?  ZRS INFO

Čeprav smo radioamaterji zelo dosledni glede 
tega, da politike ne mešamo v naš lep hobi, je prav 
pri Scarborough Reef ekspeciji prišlo do političnih 
obračunavanj, ker se Kitajska in Filipini še nista do-
govorili o lastništvu teh otokov.

Pustimo ob strani politične probleme, ker članek 
temu ni namenjen.

Samogradnja radijske postaje

Seveda se upravičeno postavi vprašanje: ali posta-
jo naredim sam ali jo kupim? Če mene vprašate, 
je pravi HAM Spirit to, da si sam narediš postajo, 
anteno in napajalnik ter s to opremo narediš čim 
več radijskih (po možnosti DX) zvez.

Pred 20 in več leti smo imeli probleme z nabavo 
elektronskih komponent, kar danes sploh ni več 
problem. Pred leti tudi ni bilo veliko projektov ob-
javljenih, ker spleta ni bilo. In ko se je splet poja-
vil, se je večina projektov še vedno znašla v raznih 
revijah, od QST, Funkshau in podobnih. Praviloma 
je bilo te revije težko dobiti, pa tudi najbolj znana 
»gorenjska« škrtost je prispevala k temu, da revij 
pač ni bilo na naših mizah. Zato so bile samogra-
dnje resnično omejene. Danes je situacija popol-
noma drugačna.

Poleg zanimivih samograditeljskih spletnih strani 
se v zadnjih 10 letih vedno večkrat pojavljajo sa-
mogradnje narejene po t.i. Open source principu.  
namreč na spletu se združujejo razne interesne 
skupnosti. Seveda nas zanimajo radioamaterske 
skupnosti. Ena takšnih skupnosti je nastala oko-
li Britanskega radioamaterja M0NKA [1]. Chris je 
s pomočjo še nekaterih radioamaterjev naredil 
izredno zanimivo samogradnjo mcHF – SDR QRP 
transiver, ki deluje na vseh KV radioamaterskih 
področjih. Transiver je majhen in primeren za delo 
na terenu in je precej napreden, saj deluje na ARM 
procesorju. Na LCD-ju se prikazuje cel kup podat-

kov, med drugim tudi t.i. waterfall oziroma slap 
sprejetih postaj v bližini naše frekvence. Ta napre-
dek gre pripisati predvsem spletni skupnosti, ki po 
eni strani razvija HW, po drugi pa tudi SW.

Tudi mene je pritegnil M0NKA SDR, še posebej 
potem, ko mi je Vojko S52E na sejmu IFAM2015 
pokazal izdelan M0NKA transiver. Po še nekaj po-
svetovanja z Markom S54AM sem nekje februarja 
2015 nabavil dve TIV + LCD za M0NKA transceiver.

Počasi sem iz različnih virov nabavljal material za 
postajo (mimogrede – nabava je precej poenosta-
vljena, ker je Chris pripravil tabeli z elementi s ko-
dami za nabavo pri Farnell-u in Mouserju) in poleti 
zaključil s sestavljanjem postaje.

Pri prvem zagonu in oživljanju postaje mi je precej 
pomagal Marko S54AM. Kljub temu, da je M0NKA 
projekt relativno mlad, je v roku 1 leta nastalo ve-
liko sprememb, predvsem zaradi zelo aktivne sple-
tne skupnosti, ki je v zadnjih dveh mesecih »dobila 
pospešek«. Pred kratkim so na Yahoo spletni sku-
pnosti implementirali CAT kontrolo za M0NKA tran-
siver, kar ga bo postavilo ob bok »večjim bratom«.

Takole pa izgleda M0NKA na moji radioamaterski 
mizi, kjer v ozadju vidite tudi Kenwood TS820S, ki me 
spremlja vse od začetka moje radioamaterske poti.

g
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Seveda pa M0NKA ni edini projekt za samogradite-
lje. Če boste malce poguglali, boste našli kar nekaj 
graditeljev ruskega projekta Tulip.

Tulip je že fi zično večji transceiver s precej večjim 
zaslonom, ki je občutljiv na dotik. V tem članku ne 
bi zahajal v podrobnosti obeh postaj, ki se gradita 
med radioamaterji tudi v Sloveniji, pač pa bi rad 
pokazal še nekaj projektov, ki vlečejo radioamater-
stvo iz »prahu pozabe«.

Kaj pa telegrafi ja?

Če ste v letih radioamaterske neaktivnosti poza-
bili na telegrafi jo (tako kot jaz) ne obupajte. Zopet 
obstaja cel kup spletnih orodij, ki vam pomagajo 
obnoviti vaše telegrafsko znanje. Na spletni strani 
http://lcwo.net/ boste našli pravi CW trenažer, ki 
deluje po t.i. Kochovi metodi, ki je znana po svoji 
učinkovitosti.

Tudi sam sem preizkusil to metodo in CW se je 
počasi pričel vračati v spomin. Za izboljšanje CW 
znanja pa si naložite CW Morse Runner program, ki 
simulira dejansko situacijo na frekvenci – motnje, 
fading signala, pile-up, lid-i in še kaj.

Ampak za uspešno zvezo je potrebno imeti tudi 
elektronski taster. Tukaj nam pride prav dobro po-
znana Arduino platforma. Če boste spet poguglali 

za Arduino v povezavi z radioamaterstvom, se po-
javi še precej več projektov, kot SDR transceiverjev. 
Z Arduinom lahko napravimo odličen elektronski 
taster, ki ga povežemo s PC tipkovnico in postajo.
Narediti takšen elektronski taster je skorajda mačji 
kašelj, še najbolj zahtevna – če temu lahko tako 
rečemo, je izdelava ohišja :)

In seveda antena...

Radioamaterska postaja ne bi bila uspešna brez 
učinkovite antene. Kaj je učinkovita antena, je ni-
koli končana debata. Ob tem boste lahko na spletu 
viseli ure in ure ter prebirali različne članke o raz-
ličnih antenah. Tudi jaz sem počel podobno, dokler 
se nisem posvetoval z Boštjanom S52FT, ki mi je 
svetoval, naj naredim t.i. End-fed anteno. O anteni 
zdajle ne bom izgubljal preveč besed, naj samo na-
pišem, da imam na tej anteni za dve S enoti boljše 
DX signale, kot v primerjavi z dipol anteno. Dve S 
enoti pa je veliko – to vam bo povedal vsak izkušen
radioamater. Moja End-fed antena je postavljena 
v smeri vzhod – zahod oziroma majčkeno stopinj 
zamaknjeno v smeri proti jugu. Z njo sem v tem 
kratkem času, odkar sem »radioaktiven«, naredil 
zveze z Japonsko, Avstralijo, Indonezijo, ZDA, vmes 
se pa najde tudi kakšna eksotična država, kot je 
Albanija, Palestina, Mongolija...

Kako pa preizkusiti anteno? S tem ne mislim me-
ritve uglašenosti antene (SWR), pač pa na sevanje 
antene. Namreč Boštjan mi večkrat pravi: SWR ni 
pokazatelj dobrega sevanja antene. Dober SWR 
ima tudi umetno breme – upor, vsi pa vemo, da 
upor bolj slabo seva v prostor :)

Tudi tukaj nam malce pripomore tehnologija, ki nam 
je na voljo. Na spletu boste našli stran Reversbea-
con, na kateri se beležijo vsi CQ klici na večini KV 
področij. Potrebno se je torej postaviti na prosto fre-
kvenco in z uglašeno anteno nekajkrat poklicati CQ 
(seveda v telegrafi ji). Na Reversebecon strani se bo 
v nekaj sekundah pojavil naš radioamaterski znak, 
kot so ga slišali sprejemniki po svetu. Iz spiska spre-
jemnih postaj lahko hitro sklepamo, ali antena dela 
dobro ali ne. Še posebej lahko opazimo razliko, če 
primerjamo dve anteni, saj imajo sprejemne postaje 
tudi informacijo o jakosti našega sprejetega signala. 
Seveda moramo upoštevati tudi trenutno pogoje na 
frekvenci. V kolikor testiramo ante no za npr. 7 MHz 
preko dneva ne moremo pričakovati DX zvez, ki se 
na 7 MHz pričnejo šele po sončnem zahodu.

g g p p
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Drugi način, s katerim preverimo slišnost našega 
signala so spletni SDR sprejemniki. Če pogugla-
te websdr boste našli http://websdr.org/ spletno 
stran, kjer obstaja vedno daljši spisek spletnih SDR 
sprejemnikov, kjer lahko poslušate svoje oddaja-
nje – v kolikor pogoji na frekvenci to omogočajo 
seveda.

Kaj pa rezultati?

No, v enem letu moje renesanse v radioamaterstvu, 
sem si naredil več postaj: dve Vikend VHF/UHF FM 
postaji in SDR kratkovalovno postajo. Postavil sem 
dve anteni za KV in eno dvoband anteno za VHF/
UHF. Vikend VHF/UHF postaja se odlično obnese za 
lokalni klepet, bodisi v direktni zvezi bodisi preko 
repetitorjev. Naj tukaj omenim še eno lepo lastnost 
razvoja: slovenski repetitorji so povezani med sabo 
v t.i. Konferenco Slovenije. Tako lahko nekdo, ki 
odpre repetitor v Savinjski dolini (recimo, da je to 
repetitor Mrzlica), govori z nekom, ki se nahaja na 
gorenjskem preko repetitorja na Krvavcu. Da pa je 
zadeva še bolj zanimiva, pa lahko do nekaterih re-
petitorjev dostopamo tudi preko spleta, kjer koli 
na svetu. Tako se lahko na repetitor na Krvavcu po-
vežem z ustrezno aplikacijo za pametni telefon, ki 
mi v tem primeru služi kot radijska postaja.
Ker sem SDR KV postajo dokončeval jeseni 2015, 
sem imel v planu udeležbo v svetovnem kontestu 
CQ WW. Nekako teden pred tekmovanjem sem 
postajo preizkusil in z njo tudi tekmoval v QRP 
kategoriji. V SSB kategoriji sem zasedel 8. mesto 
na svetu, v CW kategoriji pa 21. mesto. Seveda ni 
bistvo v rezultatu (čeprav nekateri živijo samo za 
to), pač pa je bistvo v zadovoljstvu, da sem z doma 
narejeno opremo naredil toliko zvez.

QSL-ke

Radioamaterjem je kratica QSL dobro poznana in 
pomeni potrditev. V zvezi pomeni, da potrjujemo 
tisto, kar nam je povedal sogovornik, hkrati pa QSL 
kratica pomeni potrditev radioamaterske zveze. 
Večinoma smo radioamaterji pošiljali QSL-ke pre-
ko t.i QSL biroja, ki je QSL kartice zbiral lokalno od 
svojih članov in jih brezplačno poslal naprej do 
QSL biroja v tujini. Seveda zbiranje QSL kartic traja 
zelo dolgo ravno zaradi principa brezplačnosti za 
pošiljatelja. Danes je zoper tehnologija poskrbela, 
da imamo t.i elektronsko QSL kartico. Morda je  res, 
da elektronska QSL kartica ni tako lepa, kot je nati-
snjena. Je pa tudi res, da je elektronska kartica po-

trjena v nekaj dneh. Za to poskrbi ameriški strežnik 
LOTW pri ARRL organizaciji. Da bi se preprečilo 
goljufanje, je z ustrezno identifi kacijo poskrbljeno, 
da moja elektronska QSL kartica dejansko pripada 
meni in ne komu drugemu.

Podobno je tudi s t.i. Logbook-om, ki ga moram 
digitalno podpisati, preden ga pošljem v LOTW 
strežnik. Na spletnem mestu Clublog pa sprejete 
podatke iz mojega logbook-a obdela strežnik in mi 
nariše lepo tabelo. Moja DXCC tabela je še precej 
prazna, ampak drugega niti ni za pričakovati gle-
de na kratek čas moje ponovne reaktivacije. Verja-
mem, da bo v enem letu tabela precej bolj polna.

In za zaključek

Za zaključek tega članka predvsem upam, da ste z 
branjem prišli do teh vrstic. Spet bom omenjal teh-
niko, ki je za nas radioamaterje tako pomembna. 
Na spletu obstaja veliko samogradenj, ki jih radi-
oamater zmore zgraditi in je zaželeno, da jih ima 
v svoji delavnici. Ker v elektroniki skoraj vsak dan 
ugledamo nov čip ali kakšno drugo komponento, 
boste hitro videli, da vam bo pričelo zmanjkova-
ti časa, če bi sami želeli najprej načrtovati in po-
tem tudi zgraditi vse mogoče. Zato je na začetku 
bolj primerno zgraditi nekaj, kar je nekdo drug že 
preizkusil. Ob tem naj omenim antenski analizator 
avtorja K5BCQ, ki ga gradi nekaj slovenskih radioa-
materjev. Pri meni je v pripravi za izdelavo poceni 
KV močnostni ojačevalnik do 50W, ki ga je po ARRL 
natečaju za poceni KV ojačevalnik priredil Marko 
S57MTB. Na njegovi spletni [2] strani boste našli 
lepo dokumentiran projekt ravno pravšnjega po-
ceni ojačevalnika.
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V pripravi imam tudi tudi meril-
nik VF polja in watmeter s čipom 
AD8307ANZ, seveda bom naredil 
elektronski taster z Arduino Nano, 
ki ga bom nadgradil s tasterjem 
brez mehanskih delov. Danes 
se za nekaj Evrov dobi čipek, ki 
deluje kot kapacitivni senzor 
(AT24QT1011). Tako si lahko zelo 
enostavno naredimo elektronski 
taster s samo ploščico tiskanega 
vezja. In seveda nekje v priho-
dnosti pa je izgradnja magnetne 
antene z avtomatskim tunerjem. 

Da ne boste mislili – radioama-
terji nismo zgolj zaprti v svoji so-
bici, pač pa delamo tudi t.i. SOTA 
aktivacije. Tudi to je eden od na-
činov radioamaterske dejavnosti, 
ko radioamaterji na spletu naja-
vimo datum in uro obiska nekega 
hriba ali gore, od koder se potem 
oglasimo s svojo prenosno opre-
mo. Ne bi verjeli, kako lep odziv 
lahko doživite na SOTA aktivaciji, 
ko se vam oglaša veliko postaj iz 
Slovenije pa tudi Evrope in DX!

In res čisto za konec, če sku-
šam odgovoriti na vprašanje, ki 
sem ga zastavil na začetku tega 
članka: radioamaterstvo v vzpo-
nu ali zgolj hobi »old boysov«? 
Definitivno je radioamaterstvo 
v ponovnem vzponu. Poznam 
kar nekaj kolegov po Sloveniji in 
tujini, ki so se ponovno »aktivi-
rali«, znova potegnili ali dvigni-
li svojo anteno in se pojavili na 
frekvenci.

Zakaj se ne bi tudi vi?

Viri
•  http://www.m0nka.co.uk/?page 

_id=740
•  http://e.pavlin.si/2016/01/19/

simple-small-qro-for-hf/
•  http://www.svet-el.si

Vendar pa radioamaterstvo ne pomeni samo druženja po radijskih frekven-
cah, saj je vsak radioamater pripadnik radiokluba. Radioklub je prostor, na-
menjen tako druženju njegovih članov kakor tudi usposabljanju in prido-
bivanju prakse tistih radioamaterjev, ki nimajo sredstev za nakup radijskih 
postaj. V sedanjih časih vsesplošne fi nančne krize je sredstva za opremo 
radioklubov težko dobiti. Višina sredstev je odvisna predvsem od entuziaz-
ma članov in od pomoči drugih oseb. V Radioklubu Rogaška Slatina imamo 
srečo, da imamo takšno osebo med nami. 

Marjan Bračun, S55BM, je tak človek, da vedno priskoči na pomoč. Je človek, 
dobrotnik, podjetnik in tudi častni član našega društva. 

Njegova poslovna pot traja že skoraj 30 let. Zemeljska dela so njegovo po-
slanstvo, okolica pa njegov trud izjemno ceni, predvsem zato, ker mu ni ni-
koli težko priskočiti na pomoč bodisi ob naravnih nesrečah bodisi takrat, 
ko društva zbirajo donacije za najrazličnejše projekte. Tako zna prisluhniti 
vsem, tudi nam radioamaterjem. Da ga naše delo zanima, je dokazal tudi s 
tem, da je opravil izpit za radioamaterja. Na žalost njegov znak redkeje sliši-
mo na frekvencah, je pa reden gost naših prireditev in srečanj. 

Ko smo se člani našega radiokluba pred leti znašli pred težko odločitvijo, kje 
in predvsem kako si urediti nove prostore, saj smo stare prostore radiokluba 
morali zapustiti, je bil prav Marjan tisti, ki nam je priskočil na pomoč. Njegova 
zasluga je, da naš klub sploh deluje na tako lepi lokaciji in v takem objektu.
Zato smo toliko bolj veseli, da je tudi širša okolica prepoznala njegov trud 
in ga tudi na pobudo našega radiokluba nagradila s Plaketo Občine Rogaška 
Slatina. Zato Marjanu ob prejemu tega visokega občinskega priznanja iskre-
no čestitamo, se mu še enkrat zahvaljujemo in se veselimo skupnih srečanj 
v našem radioklubu. Ta nagrada je tudi vzpodbuda našemu radioklubu in 
našim članom.

Pa naj zaključimo z Marjanovimi besedami ob prejemu plakete: 
 »Res sem zelo vesel te plakete, po toliko letih dela je res krasno, da te pre-
dlagajo za takšno priznanje, resnično zahvala vsem. Seveda se bom trudil 
dobro delati še naprej, pa tudi pomagati z donacijami, kolikor bo le v moji 
moči.«

Marjan Bračun S55BM, dobitnik Marjan Bračun S55BM, dobitnik 
Plakete Občine Rogaška SlatinaPlakete Občine Rogaška Slatina

Radioamaterstvo je hobi, ki nam je v veliko veselje, vendar pa se vsak ra-
dioamater zaveda, da ta hobi veliko stane. Vsak radioamater se zavestno 
odloči za ta hobi in se tudi ustrezno tehnično opremi. 
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BOŠKO DJURICA S50V (YU6CM, YU3CM, S51CM, 4O8A) SK
Vsi radioamaterji iz generacij šestdesetih let prejšnjega 
stoletja in kasneje so poznali Boška, ki je bil na obsegih 
vsem znan kot »čarli mike«. 

Iz rodne Črne gore je prišel na študij elektrotehnike v 
Ljubljano. Že kot srednješolec je dobil pozivni znak YU6CM 
in kasneje v Ljubljani YU3CM. Kot študent je našel svoj krog 
radioamaterskih kolegov v tedanjem študentskem radioklubu 
YU3CNO v Ljubljani. Bil je zelo aktiven in pomagal je pri 
urejanju kluba in njegovi aktivnosti. 

Po študiju se je poročil in se preselil na Ptuj, kjer se je vključil 
v lokalni radioklub YU3DJK ter tam aktivno deloval kot voditelj 
tečajev za radioamaterje, kot organizator dela klubskih sekcij 
in kot dober tovariš za pomoč pri aktiviranju kolegov 
radioamaterjev. Postavil je svojo radijsko postajo in bil na 
kratkem valu zelo aktiven, predvsem na 80m obsegu, kjer 
ga je poznala celotna jugoslovanska radioamaterska srenja 
saj je bil zanimiv sogovornik in prijatelj ter svetovalec. Že 
kmalu po ustanovitvi leta 1972  se je včlanil v tedanji YU DX Klub in bil menažer za diplome, kasneje 
pa dolga leta do konca sekretar kluba. Vodil je redne četrtkove skede na 3700 kHz in na njih informiral 
vso radioamatersko javnost o DX aktivnostih po svetu. Vedno je bil pri svojem delu temeljit in kar 
je obljubil je tudi storil. Bil je odličen mentor in mnogi radioamaterji so z njegovo pomočjo spoznali 
lepote radijskih komunikacij. Pripravil je skripte za radioamaterje začetnike in za vodenje tečajev. 
Vsi so ga spoštovali in imeli radi, saj je bil odprt do vseh in rad se je družil z ljudmi. Tako tudi ni 
čudno, da je bil eden od iniciatorjev tekmovanja Pohorje memorial, ki je bilo v sedemdesetih in 
osemdesetih letih najbolj priljubljeno jugoslovansko KV tekmovanje, predvsem zaradi rednih letnih 
srečanj – »hamfestov«, kjer so se družili in osebno spoznavali kolegi radioamaterji iz vse države. 
Na koncu delovne kariere je prišel zopet v Ljubljano, kjer je delal kot laborant na ZRS. 

Po odhodu v pokoj je njegova radioamaterska aktivnost prišla v drugi plan saj je bil razpet med 
rodno Črno goro, kjer je urejal svojo lokacijo na družinskem posestvu in med Ljubljano, kjer se je 
ukvarjal z novo dejavnostjo, s kozmično energijo. Z uporabo in vplivi kozmične energije na zdravje 
se je poglobljeno ukvarjal in napisal pet knjig, ki veljajo kot učbeniki in redka literatura tega področja. 
Mnogi so tudi na lastni koži spoznali njegovo pomoč saj je seznam ozdravljenih ljudi, katerim je 
pomagal Boško, zelo dolg. 

Seveda tudi na starejša leta ni pozabil na radioamaterstvo in se v Črni gori aktiviral kot 4O8A ter 
dal mnogim zvezo z novo državo ali novim prefiksom. V Sloveniji se je aktivno vključil v Slovenia 
contest club in bil redni sponzor ene od plaket v EUHFC tekmovanju. Bil je velik zbiratelj Morsejevih 
tasterjev vseh vrst in v zadnjem času je pripravljal zgodovinsko zbirko vseh izdelkov, ki so bili kdaj 
izdelani v okviru ZRS.

Še mnogo je dogodkov in aktivnosti, ki so povezane z Boškom, vendar bodo s časom utonile v 
pozabo. V pozabo pa ne bo šel Boško kot naš priljubljen kolega, ki je dal pečat zgodovini radioamaterstva 
na širšem Balkanskem prostoru. Pogrešali ga bomo in nikoli pozabili.

Tine Brajnik, S50A
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Ni me bilo potrebno kaj preveč prepričevati, ko je 
soproga Vlasta začela omenjati karibska križarje-
nja. Letošnjega februarja sva se tako kar na hitro 
odločila za krožno potovanje z ladjo Carnival Li-
berty, ki se je začelo in končalo v San Juanu na Por-
toriku. Ob prebiranju pravil družbe Carnival Cruise 
Lines sem se moral nasmehniti. Posebej je zapisa-
no, da ladjar na krovu svojih ladij dovoljuje upo-
rabo radio amaterske opreme. Pred nekaj več ka-
kor dvajsetimi leti sem se zaman trudil, da bi dobil 
dovoljenje za delo z ladij pod ciprsko zastavo, na 
katerih sem prebil nekaj let. Seveda me je zamikala 

možnost, da bi se na kratkih valovih oglasil s pripo-
no /MM za svojim klicnim znakom, a sem misel kar 

RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKA 

GOSTOLJUBNOST GOSTOLJUBNOST 

NA KARIBIHNA KARIBIH
V zgodnjih devetnajsto-sedemdesetih, ko so ladje še imele obline, ki bi si zaslužile žen-
ska imena, sem kot mlad radijski častnik obiskal San Juan in Ponce na Portoriku. Spomi-
ne z dveh kratkih postankov na dolgih potovanjih s tovornjačo Portorož med Japonsko 
in Južno Ameriko je zabrisal čas. Trideset let kasneje sem se na Sea Cloudu, eni najlepših 
velikih jadrnic, kar jih je bilo kdaj zgrajenih, nekaj mesecev potepal po Karibih. Vse tiste 
otoke zvenečih eksotičnih imen, njihove s palmami okrašene plaže in slikovite pejsaže 
sem videl le skozi daljnogled. Zahtevni potniki in stroga pravila ladjarja so zahtevali ve-
dno prisotnega (edinega) radijskega častnika. Videti je bilo, da nikoli ne bom zares videl 
vseh teh otokov..
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takoj opustil. V enem samem tednu križarjenja, z 
dnevnimi postanki in izleti po otokih, zares ni bilo 
časa za kaj takega.

Iz svojih pomorskih časov se posebej rad spomi-
njam srečanj z radioamaterji v tujih pristaniščih. V 
mnogih domovih po svetu so me prisrčno sprejeli. 
Sam sem bil prav tako vedno vesel obiskov tujih 
radioamaterjev, prej na ladjah, na katerih sem bil 
vkrcan, kasneje doma v Mariboru. Zakaj ne bi tudi 
to pot potrkal na kakšna vrata, sem pomislil. Ob 
brskanju za zvezami s karibskimi otoki sem kmalu 
ugotovil, da so bili operaterji po večini tujci, ki so 
bili tam bodisi na dopustu ali zaradi udeležbe v ve-
likih tekmovanjih. Izjema je bil le Portoriko. Od tam 
sem imel celo vrsto zvez, predvsem s člani SKCC1). 
Veljalo je poskusiti. Razposlal sem torej nekaj ele-
ktronske pošte in najavil najin prihod. S toplim po-
vabilom se je odzval Pablo, KP4SJ in kaj kmalu sva 
se dogovorila za srečanje. 

Z Vlasto sva se že pred tem odločila, da bova na 
Portoriko letela nekaj dni pred pričetkom križarje-
nja. Leteti tako daleč zadnji trenutek bi bilo v fe-
bruarskem vremenu tvegano, poleg tega se je bilo 
potrebno vsaj malo privaditi na spremembo časa 
in klime, navsezadnje pa je na otoku kaj videti. 
Pablovo povabilo je samo potrdilo, da sva se prav 
odločila. 

Julio-NP3CW, Vinko-S52CC in Pablo-KP4SJ

Pred najinim simpatičnim hotelčkom je Pablo par-
kiral svoj avto drugo jutro najinega bivanja na oto-
ku. Po nekaj CW zvezah, izmenjavi komentarjev na 
K3UK SKED2) spletni strani in sporočilih elektron-

ske pošte se mi je zdelo, da se srečujem s starim 
znancem. In tako prisrčno je tudi bilo! Za dodatno 
prijetno presenečenje je s širokim nasmehom po-
skrbel Julio, NP3CW, ki se je pripeljal s Pablom. Na-
daljevanje je preseglo vsa (priznam, optimistična) 
pričakovanja. Najina gostobesedna veseljaška go-
stitelja sta imela pripravljen pravcati načrt za dva 
dni voženj in ogledov po vzhodnem delu otoka. 

Avtocestna gneča, v kateri je bil opazen delež av-
tobusov s šolarji, nas je že kmalu odvrnila od pr-
votnega cilja. Petkov dopoldan je privabil vse pre-
več obiskovalcev v prenovljeni znanstveni park in 
pod obrisi vesoljskih raket na gričku nad avtocesto 
smo  pred blagajnami videli neskončno dolge vr-
ste čakajočih. Pa »plan B«, kot ga je z zadovoljnim 
nasmeškom najavil Pablo, ni bil nikakršno razoča-
ranje. Blizu mesta Guaynabo smo se z vzpenjačo 
popeljali med griče parka La Marquesa. Sredi bo-
gastva tropskega zelenja in cvetja smo se najprej 
sprehodili skozi frfot jate metuljev monarhov in se 
nato skoraj zares spoprijateljili z živopisnimi veli-
kimi papigami, ki prosto letajo pod ogromnim mre-
žastim zastorom. 

Med arami v parku La Marquesa

No, to pa je očitna simpatija
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Popoldan smo se vzpenjali po gorski cesti skozi 
Guavate, kakšnih 50 km južno od San Juana. Gu-
avate nudi po nekaj za vsakogar, prijetno sveže 
ozračje, živo glasbo, veseljaško atmosfero in izbor 
dobre hrane, je pa vseeno najbolj znan po lokalni 
specialiteti lechon, na ražnju počasi pečeni svi-
njini. V gozdu Carite smo se ustavili na znameniti 
avtocesti svinjine. Sem gor se ob koncih tedna pri-
peljejo množice Portoričanov, da bi v krogu dru-
žine in prijateljev uživali v domači glasbi in dobri 
hrani. Ob obeh straneh vijugave in slikovite ceste 
so nanizane lechoneras, lokali, v katerih strežejo 
velike z mačeto nasekane porcije sočne in slastno 
hrustljave svinjine z ogromnih ražnjev. Ob njih so 
šle v slast različno pripravljene gomoljnice, ki jih 
pri nas sicer ne poznamo.

Lechon - slastno in hrustljavo

Ob mraku sva z Vlasto dobivala vse težje veke, po 
najinem telesnem ritmu je šlo čez polnoč, veče-
ra pa kar ni hotelo biti konec. Pri Pablu doma je 
njegova soproga Letty pripravila še eno pojedino 
portoriških dobrot v prijetno domačem okolju. Za 

Saj ni preveč!

popestritev je poskrbel njun vnuk Josue, ki nam je 
zaigral na kitari in cuatru, kitari podobnemu porto-
riškemu instrumentu z desetimi strunami. Seveda 
mi je Pablo razkazal vso svojo tehniko in celo eno 
zvezo sem naredil z njegove postaje. Žrtev mojega 
malce utrujenega tipkanja je bil Mike, K5MP, sicer 
tudi član SKCC. Medtem je Vlasta, prvotni zadregi 
navkljub, s Pablovo soprogo prav uspešno našla 
»skupen jezik«.

Pablovo domovanje odkriva lastnikovega konjička

Po naslednji noči, v kateri je sredi mesta znova od-
mevalo neumorno prijetno dvotonsko prepevanje 
drobcenega žabca coqui, sta naju pred hotelom 
spet čakala Pablo in Julio. Na skrajni vzhod otoka 
smo se namenili na soboto. Že doma sva se z Vlasto 
odločila, da bova obiskala El Yunque, edini deževni 
pragozd v sklopu nacionalnih parkov ZDA in najina 
gostitelja sta nama seveda rade volje ustregla.

Vlasta med kavalirji na vetrovni plaži Luquillo
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Vredno je bilo! Park je sicer z nekaj nalivi upravi-
čil pridevnik »deževen«, kar pa ni pokvarilo užit-
kov ob pohodu skozi tropsko vegetacijo, mimo ži-
vahnih potokov z naravnimi bazeni in slapovi. Ob 
povratku je Pablo ubral lokalne ceste ob atlantski 
obali in za kratek počitek smo se ustavili na plaži v 
Luquillu, vzdolž katere se vije dolga vrsta kioskov 
s hrano in pijačo. Zaman smo med palmami na pe-
sku iskali skupino radioamaterjev, ki se je sem od-
pravila aktivirati plažo v okviru dejavnosti BOTA. 
Zaradi vetra, občasnega dežja in slabih pogojev na 
kratkih valovih so podrli šotor in se razšli še pred 
našim prihodom.

Seveda je bilo radioamaterstvo pogosta tema na-
ših pogovorov, vendar je bilo v kratko odmerjenem 
času pomembneje videti vsaj nekaj od daljne de-
žele in sedenju za postajami smo se vnaprej odpo-
vedali. Zato, ker sem sam omejen na skromni spi-
ralici, ki štrlita z balkona, sem seveda občudoval 
Juliovo »antensko farmo«, ki se ponosno vzpenja 
nad nizkim domovanjem in stolp on Pablovi hiši. 
Oba sta zatrdila, da s sosedi zaradi anten nimata 
nobenih težav.  

Julio nič ne skriva anten

Skupni konjiček vedno pomaga vzpostaviti stik ob 
prvih srečanjih in radioamaterji imamo še to pred-
nost, da smo »stik« morda že vzpostavili prej. Po-

gosto potem v družbi prebivalcev dežel, ki so si 
geografsko in kulturno tako daleč zares preseneti 
podobnost pogledov. Morda sem si bil s Pablom in 
Juliom bližje tudi zaradi enakih let, v amaterskih 
pogovorih pa zaradi privrženosti telegrafi ji, vendar 
sta me pristnost in prisrčnost srečanja le prevzela. 

Slikoviti stari del San Juana

Če se mi je prvi dan zdelo, da se srečujem s sta-
rim znancem, sem se dva dni kasneje poslavljal od 
dveh prijateljev. Po obeh tako pestrih dneh bi oba 
z Vlasto še kar raziskovala privlačni otok v njuni 
družbi. V nedeljo sva nato sama raziskovala sliko-
viti stari del San Juana, zvečer pa je najina ladja 
izplula med Male Antile.

Vinko, S52CC
SKCC # 5011T

__________

1) SKCC – Straight Key Century Club (www.skccgro-
up.com/)

2) K3UK SKED Page (http://www.obriensweb.com/
sked/)

RADIOAMATERSKA GOSTOLJUBNOST NA KARIBIH                                         ZRS INFO
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Inu se vendar vrti in dogaja tudi v Inu se vendar vrti in dogaja tudi v 
Novem mestu in okoliciNovem mestu in okolici
Radioamaterji zavzeto delamo celo leto, tako zase kot za radioklub, vendar se brez spi-
sanega poročila niti ne zavedamo, kaj vse smo postorili. Radioklub Novo mesto S59DJR 
si na občnem zboru zada neke cilje, ki jih skozi leto uresniči, včasih pa tudi ne. Zadnja 
leta se nam pa stvari kar same dogajajo in sprejete izzive speljemo še v večji meri kot 
smo načrtovali.

Pa poglejmo letošnje večje aktivno-
sti do počitnic. Zimsko spanje se je 
nadaljevalo skoraj v april, ker nika-
kor nismo našli prostega termina za 
občni zbor v našem gostinskem lo-
kalu, kjer imamo drugi dom. Radio-
klub je namreč že tretje leto »ptiček 
brez gnezda« in imamo sestanke in 
zaključek v istih poslovnih prosto-
rih. So pa zato debate bolj živahne 
in z večinsko udeležbo.

No, občni zbor smo spravili skupaj, 
podali poročila, sprejeli smele na-
črte in se v poznih uricah odpravili 
novim zmagam naproti. 

Planirali smo, tako kot v letu 2015, 
organizirati radioamaterski izpit, se-
veda če bo dovolj prijav. Odziv nas 
je prijetno presenetil. Najprej smo 
imeli samo eno prijavo, potem pa 
se je zadeva stopnjevala in smo tik 
pred izpiti v juniju imeli na spisku že 
9 prijav. Izpite so novi radioamater-
ji opravljali v Šolskem centru Novo 
mesto. Vsi so izpit za A oz. N kate-
gorijo uspešno opravili in nekateri 
se že oglašajo na radijskih valovih. 
Čestitke še enkrat vsem, še posebno 
11-letni Ini, S52INA.

Dolenjsko/belokranjska naveza 
S59DJR/S50BCC odlično deluje že 
vrsto let in tako se je tudi letos zbra-
la druščina radioamaterjev na KV 
Field day tekmovanju na vrhu smu-
čišča Bela v Beli Krajini s pozivnim 
znakom S50BCC, kjer smo z logistič-
no podporo omogočili dobre pogoje 
za delo. Tekmovalna ekipa v sestavi 
Vinko, S53F, Damjan, S52W in Igor, 
S57Z pa je brez vrtečega aluminija, 
samo z žičnimi antenami in dobro 

taktiko zopet pometla s konkurenco 
in to že deseto leto zapored.

Dobro sodelovanje se je nadaljevalo 
tudi na Regijskem preverjanju ekip 
Prve pomoči in Civilne zaščite, ki je 
letos potekalo v Črnomlju. Na eni od 

delovnih točk smo prikazali svojo 
dejavnost, udeležence preverjanja 
naučili delati z radijskimi postajami 
in vmes preverili regijsko opremo 
ARON. Na 50 MHz je bilo ravno v 
tem času lepo odpiranje, ravno tako 
na 144 MHz. Tako je celotna ekipa 

Izpit za radioamaterje v ŠC Novo mesto, junij 2016

Del ekipe Field day 2016. Na sliki od leve proti desni S51WC, S57Z, S59GS, 
S52W, S53F in od S54O štirinožni spremljevalec
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RADIOKLUB NOVO MESTO S59DJR / 60 LET S59EHI  ZRS INFO

dolenjsko/belokranjske naveze pre-
živela lep sobotni dan, naredila za 
cel dnevnik DX- ov in naredila plane 
za nove podvige.

Poleg omenjenih aktivnosti smo 
se udeležili spomladanskega KV 
tekmovanja ZRS, tekmovali v UKV 
tekmovanjih, nabavili nekaj novega 
aluminija za tekmovalno lokacijo na 
Trdinovem vrhu, loc. JN75PS, sode-
lovali na vsakomesečnem preverja-
nju zvez ZRS ARON ekip, popravili in 
nabavili smo večje število škatlic od 
katerih so nekatere spustile bel dim, 
postavili nekaj novih žic in krožni-
kov za razna frekvenčna območja in 
tako naprej..

Vse kar smo uspeli postoriti se mo-
ramo zahvaliti radioamaterjem, na-
šim simpatizerjem in donatorjem. 
Zato se še posebej zahvaljujemo za 
fi nančno in materialno pomoč Me-
stni občini Novo mesto, Izpostavi 
URSZR Novo mesto, Televiziji Vaš 
kanal Novo mesto, Šolskem centru 
Novo mesto in ostalim neimenova-
nim prijateljem radioamaterstva.

Za Radioklub Novo mesto, S59DJR, 
pripravil Franc Vide, S51WC

Prevoz aluminija na tajno lokacijo

Priprava lokacije v Črnomlju ob preverjanju ekip PP in CZ

60 let  Koroškega  radiokluba Franjo Malgaj, 60 let  Koroškega  radiokluba Franjo Malgaj, 
S59EHIS59EHI
V RK S59EHI smo leta 2014 pričeli z obnovo klubskih prostorov.  Obnova pa 
se je  podaljšala v  januar  2016. V tem času je občina Ravne na Koroškem 
pridobila nepovratna sredstva in je celotni objekt obnovila, vključno s pro-
stori, ki jih uporablja RK S59EHi že od leta 1954. Za 60. obletnico delovanja 
RK S59EHI smo od občine Ravne na Koroškem prejeli  občinsko priznanje.

Občinsko priznanje smo želeli prejeti  v 
dokončanih obnovljenih prostorih.  To se je 
zgodilo marca leta 2016.

LISTINO O PRIZNANJU občine Ravne na 
Koroškem nam je na rednem volilnem obč-
nem zboru izročil župan občine Ravne na 
Koroškem, g. dr. Tomaž Rožen. V imenu ra-
dioamaterjev Koroškega radiokluba Franjo 
Malgaj, S59EHI je listino prevzel najstarejši 
član RK S59EHI in eden od pionirjev radio-
kluba iz leta 1954,  Ivan S51AP. 

Bojan S56UTM
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TEČAJNIKI RK S51DSW MOZIRJE 2016TEČAJNIKI RK S51DSW MOZIRJE 2016
Po kar lepem premoru smo v našem klubu pripravili tečaj za nove operaterje in s tem seveda 
tudi nove člane radioamaterske druščine. Vabilu na tečaj se je odzvalo šest domačinov, en 
mlajši kandidat pa se je pridružil iz velenjskega radiokluba. Predavatelji vsebine so bili tudi 
tokrat že preverjeni in izkušeni radioamaterji iz prejšnjih tečajev, tako da jih nismo menjali HI. 
Tečajniki so pridno obiskovali tečaj in pozorno poslušali za nekatere čisto novo vsebino za ne-
katere pa že poznano, saj je v njihovih družinskih krogih že kakšen aktiven radioamater. 

Tečajniki na tečaju - predavatelj Miro S52ON

Tečajniki na tečaju

Tečajniki, izpitna komisija, predavatelji in ostali po opravljenih izpitih

Tako je končno prišel čas izpitov 
za zgoraj omenjene poslušatelje, 
in to je bilo 10. junija popoldan. 
Zbrali smo se ob dogovorjeni uri 
v OŠ Mozirje, kjer je bil tudi tečaj, 
iz Slovenj Gradca pa smo pova-
bili dva člana izpitne komisije, 
Tomaža S57PKT in Silvota S50X, 
tretji član pa je bil Miro S52ON 
iz našega kluba. Po uvodnem na-
govoru predsednika komisije so 
tečajniki v dobri uri rešili izpitne 
pole ter počakali na rezultate. 

Vsi tečajniki, Jonatan, Andrej, Fi-
lip iz RK Velenje, Vojko, Barbara, 
Ksenija, Amadej so uspešno reši-
li teste in tako postali radioama-
terji A razreda. 

Nasmejani tečajniki po opravljenem 
izpitu 

Po izpitu smo uredili papirje in 
jih poslali na AKOS, vendar bo 
zaradi dopustov potrebno poča-
kati nekaj časa na dovoljenja. Da 
nebi med tem čakali brez aktiv-
nosti, so nekateri pričeli upora-
bljati kar klubske znake in se z 
njimi javljajo na klubskem skedu.
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TRADICIONALNI PIKNIK ČLANOV TRADICIONALNI PIKNIK ČLANOV 
RK MOZIRJE IN RK SOTARK MOZIRJE IN RK SOTA

V soboto 21. maja smo se člani RK Mozirje zopet zbrali na že tradicionalnem pikniku. Člani ra-
diokluba SOTA so se lansko leto prijetno počutili na našem področju in naši družbi, zato so se 
spet z veseljem odzvali našemu povabilu. Tako se je skupnega srečanja udeležilo kar šestnajst 
gostov iz omenjenega kluba. Do sedaj smo skoraj vedno imeli dež, letos pa nas je sonce kar 
pošteno grelo in smo iskali senco pod drevesi. Ob enih, ko je bil dogovorjen začetek piknika, je 
vse skupaj že lepo dišalo in izgledalo iz prostora, kjer je v »kuhinji« naš letošnji kuhar Roman 
S57SR pripravljal mesne dobrote. Za dodatno razvajanje brbončic so kot ponavadi poskrbele 
članice našega kluba Janja-S55JM, Cvetka-S56ICV in Zdenke-S58ZSM. Brez dobre kave tudi 
popoldan nebi bil takšen, kot mora biti, za to je tudi letos poskrbela Sonja-S56BPS.

Kuhar Roman-S57SR Priprava ruskega šanka z dobrotami

Tako je popoldne je minilo v raznih pogovorih o 
aktivacijah, antenah in še o marsičem.

Rado S58R je pokazal anteno, ki je zelo zanimiva 
za urbana okolja, med udeleženci pa se je našla še 
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raznorazna oprema. Člani SOTA kluba smo prejeli 
tudi nove priponke s svojimi imeni in znaki.

Piknika se je tako udeležilo 40 članov, tako, da 
imamo končno številko za enega udeleženca več 
kot lansko leto. Razšli smo se z željo po ponovnem 
srečanju na naslednjem druženju.

Na zgornjih fotografi jah je zabeleženo nekaj utrin-
kov.

73,

Robert Hudolin S56VHR

Sestavljanje nosilca in antene Predstavitev in delovanje antene

Vabilo ob 70. obletnici ZRS

Zveza radioamaterjev Slovenije vas vljudno vabi na slavnostno prireditev ob 70. obletnici
delovanja, ki bo v soboto, 24. septembra 2016, v prostorih URSZR, na Bezjakovi ulici 151,
2431 Limbuš (Pekre).
09.00–10.00 Prijava tekmovalcev na odprto jesensko KV ARG-prvenstvo ZRS
10.00–13.00 Pričetek prvenstva v ARG
14.00–14.30 Razglasitev rezultatov in podelitev priznaj za ARG-tekmovanje
14.30–15.00 Zbiranje udeležencev prireditve ob 70. obletnici ZRS
15.00–18.00 Svečana otvoritev prireditve

Kulturni program
Slavnostni govornik dekan, profesor dr. Borut Žalik FERI Maribor
Podelitev priznaj ZRS
Podelitev oldtajmerskih značk ZRS
Druženje ob enolončnici in pijači

Upravni odbor ZRS     Bojan Majhenic, S52ME
                predsednik ZRS

ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE
Association of Radio Amateurs of Slovenia
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RK CIRKULANE - HAMFEST 2016RK CIRKULANE - HAMFEST 2016
V nedeljo, 29.5.2016 je v Radioklubu Cirkulane potekal tradicionalen HAMfest srečanje radioama-
terjev in prijateljev Radiokluba Cirkulane. Srečanje je potekalo od 14. ure dalje. Začeli smo s kratkim 
kulturnim programom, ki ga je vodil Alojz (S54LRC). Pozdravil nas je predsednik Radiokluba Cirkulane 
Toni (S57MAK). Nato pa sta nastopila Potepuha Halonga in ljudske pevke iz Leskovca. Po kulturnem 
programu je sledila podelitev diplom novim radioamaterjem operaterjem, ki so opravili izpit letos 
spomladi. Na parkirišču ob hiši smo imeli sejem rabljene radioamaterske opreme, tako da je vsak našel 
kaj zase. Kasneje smo pomalicali odlični golaž naše gospodarice Lizike (S58OE). Srečanje je trajalo še 
dolgo in imeli smo se lepo. V septembru vabimo vse na srečanje ob peki palačink in nasvidenje na 
HAMfestu prihodnje leto.

Milan S50WM je gospodarici Liziki S58OE naredil desko 
za gibanico.

HAMfest je potekal v veselem vzdušju.

Na HAMfestu sta se prijetno družila tudi Lojze S52PO in 
Ivan S51KV.
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ZRS INFO  Avtor: Boštjan Polajžer, S58MW IZ NAŠIH KLUBOV

V Cirkulanah uspešno izvedli radioamaterski V Cirkulanah uspešno izvedli radioamaterski 
tečaj in izpittečaj in izpit

V Radioklubu Cirkulane-S59DDR smo se tudi letos lotili izvedbe tečaja za radioamaterje. Od leta 2010, 
ko smo začeli z organizacijo in izvedbo tečajev, smo usposobili skupno 95 operaterjev. Ta številka kaže 
na izredno zanimanje za naš hobi. Kandidati, najmlajši je bil še osnovnošolec, najstarejši pa že penzi-
onist, so v Haloze prihajali vse iz Maribora, Sl. Konjic, Sl. Bistrice, Lenarta, Ormoža, pa tudi iz Prekmurja 
in iz sosednje Hrvaške. Večina jih k nam še prihaja, saj so postali naši člani, in tako zelo pripomorejo k 
delu in dejavnosti v našem klubu.

Mentorji smo svoje izkušnje in znanje skušali pre-
nesti vsem in vsakemu posebej. Naš častni član 
Ivan-S51KV je delil bogato operatersko znanje in 
nas zmeraj opomnil na Hamspirit, ter na to, da je 
radioamaterstvo zgolj hobi. Bruno-S51M, naš pri-
jatelj iz Ptuja, ki ga pot nosi v Haloze že desetletja, 
nas je navdušil s svojim strokovnim znanjem o po-
stajah in antenah. 

Digitalno delo je predstavljal Denis-S52DJ, Miro-
S52KK iz Radiokluba Ptujska gora pa posebno di-
sciplino »lov na lisice«. Jernej-S59KM, je preda-
val o predpisih in o propagacijah, opravil je tudi 
večino administrativnega dela, pri čemer se mu je 

pridružil Toni-S57MAK. Nekaj o elektrotehniki, pa 
sem skušal povedati Boštjan-S58MW. Seveda smo 
mentorji imeli veliko skritih pomočnikov, hvala 
vsem.

Letos je tečaj potekal v pomladnih mesecih, obi-
skovalo pa ga je 10 kandidatov. Izpit smo izvedli 
v prostorih radiokluba v petek, 13. maja. Izpitno 
komisijo smo sestavljali Ivan Dobnik-S51DI, pred-
sednik, Ivan Švajgl-S51KV, član in Boštjan Polajžer-
S58MW, član. 

Podelitev diplom je bila na Hamfestu radiokluba, v 
nedeljo 29. maja 2016. Čestitamo.
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Radioamaterji tudi letos sodelovali pri Radioamaterji tudi letos sodelovali pri 
izvedbi gorskega maratonaizvedbi gorskega maratona

Radioamaterji smo tudi letos, kot že vsa leta do sedaj, sodelovali pri organizaciji prireditve Podbrdo 
Trail Running Festival. Letos se je teklo za WMRA pokal, za državno prvenstvo v gorskem maratonu,  na 
42 kilometrskem maratonu, 100 kilometrskem ultra maratonu, 12 kilometrskem graparskem trimčku 
in mini maratonu na 1-3 kilometrski razdalji. 

Na celotni trasi, je bilo 12 kontrolnih točk, na katerih 
smo ves čas delovali radioamaterji in svojim znanjem 
innapravami zagotavljali radijsko povezavo z vodstvom 
prireditve. Tako smo organizatorju zagotavljali pregled 
nad dogajanjem na vseh trasah, kjer so tekli tekmovalci. 
Prvi tekači so pritekli na vrh Porezna od približno 10:20, 

zadnji pa popoldne okrog 16:30, vseh pa je bilo preko 
450. Ker je konfi guracija terena za radijske zveze zelo 
zahtevna, smo pri koči pod Blegošem postavili repetitor, 
ki je omogočal radijsko povezavo do sicer radijsko »ne-
vidnih« mest na trasi. Tu gre predvsem zasluga radio-
klubu »Marmor Hotavlje«, ki ima za to ustrezno opremo.

Radioamaterji radiokluba Cerkno, smo delovali s Pore-
zna in Črnega vrha. Na Črnem vrhu sta bila Miran – S50O 
in Zvone - S52O. Na Porezen sva šla Janez – S51J in 

»pripravnik« Tine in ker na Poreznu ni na voljo električ-
ne vtičnice za napajanje aparatur, sva uporabila komplet 
solarnega polnjenja Sherpa 50, s prenosnimi sončnimi 
celicami Nomad 20, ki ga je prijazno posodilo podjetje 
Pronavitas iz Ljubljane. Energije je tako bilo dovolj za 
delovanje dveh pogovornih zvez, za polnjenje moje Po-
lar ure , pa še nekemu obiskovalcu sva napolnila mobilni 
telefon. Bilo je tudi ravno dovolj sonca, da se akumulator 
v napravi ni preveč izpraznil.

In še seznam kontrolnih točk in radioklubov, ki so so-
delovali:
- Podbrdo (RK Soča Tolmin)
- Sedlo vrh Bače (RK Železniki)
- Črna prst (RK Bohinj)
- Kal (RK Soča Tolmin)
- Hudajužna (RK Soča Tolmin)
- Porezen (RK Cerkno)

- Črni vrh (RK Cerkno)
- Kopačnica(RK Marmor Hotavlje)
- Blegoš (RK Marmor Hotavlje)
- Martinj vrh (RK Železniki)
- Železniki (RK Železniki)
- Ratitovec(GRS Škofja Loka)
- Soriška planina(RK Bohinj)

Vse ostale podrobnosti prireditve pa lahko najdete na 
naslovu: http://www.gm4o.si/index.php

Radijska oprema s solarnim napajanjem kontrolnie točke na 
Poreznu

Zvone S52O na Črnem vrhu Tine, Janez in tabornik Andraž
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ZRS INFO  Besedilo in slike: Miro – S51SK RK RIBNICA

Že večer pred prireditvijo smo v parku 
ribniškega gradu postavili »štabni« šo-
tor, ki so nam ga posodili iz Civilne zašči-
te občine Ribnica. Na dan prireditve smo 
zgodaj zjutraj ob šotoru postavili sekcij-
ski stolp višine 8 metrov, ter razpeli di-
pol anteno za 80 in 40 metrov, ter v na-
daljevanju dneva še dipol za 20 metrov.  
Benjamin S58BZ je prinesel »portable« 
lesen kovček, v katerem je sestavljen 
komplet KV postaje FT-857D z napajal-
nikom, antenskim tunerjem, SWR-om in 
vmesnikom za digitalne komunikacije, 
vse skupaj privijačeno na dno omenje-
nega kovčka. Priklopili smo še prenosnik 
in bili smo pripravljeni na demonstracijo 
radioamaterske dejavnosti.

Zainteresirani javnosti smo v času pri-
reditve predstavili delo našega radio-
kluba, praktični način vzpostavljanja 
ra dioamaterskih zvez, pomen QSL kartic 
in radioamaterski časopis CQ ZRS. Še 
posebej smo predstavili radioamaterski 
kodeks ARON in prikazali način pošilja-
nja in sprejemanja sporočil v internetni 
prehod z uporabo programa Winlink 
v primeru izrednih razmer, ko zatajijo 
vse ostale komunikacije. Za popestritev 
dneva smo na mizo v kotu šotora po-
stavili »zujalico«, kjer so se obiskovalci 

Predstavitev Radiokluba Ribnica – S59DLT Predstavitev Radiokluba Ribnica – S59DLT na na 
prireditvi v Ribniškem graduprireditvi v Ribniškem gradu

V sredo 22.6.2016 smo se člani Radiokluba Ribnica, Janko S56RPJ, Jože S56VJM, Andrej S56LAO, Benjamin S58BZ in Miro 
S51SK, na povabilo poveljnika prostovoljnega gasilskega društva Ribnica, Gregorja Viranta, udeležili osrednje letne prireditve 
gasilske enote širšega pomena - GEŠP »Pridruži se nam«. Prireditev, v obliki razstave in različnih delovnih točk PGD Ribnica, je 
potekala v centru mesta Ribnica in v parku ribniškega gradu. Poleg gasilcev PGD Ribnica so sodelovale tudi druge strukture, ki 
se pojavljajo v okviru civilne zaščite, kot tudi reševalne enote iz Ribnice in Ljubljane.

lahko tudi preizkusili v tipkanju Morsejeve abecede.

Dan je minil v prijetni družbi obiskovalcev prireditve, 
čeprav je bilo pod šotorom, na lep sončen dan, kar 
malo prevroče.

KAKO BEREMO.
Današnji čas ni čas za branje, saj je mnogo 
več važnejših opravil kot poglobljeno 
štu diranje knjige, časopisa ali le članka 
v CQ ZRS. 
Poglejmo samo naslove dnevnih novic v 
revijah, časopisih ali spletnih straneh. 
Vsi težijo, da bi zainteresirali bralca, da 
bi bral dalje, a kaj, ko so se bralci že 
navadili, da je vse v naslovu potem pa 
nič od tega. Tako preberejo naslov in 
potem v vsakem odstavku besedo ali 
dve, morda še zadnji stavek in konec. 
Nekoč je v Dolenjskem listu pritegnil 
članek z naslovom: »Pes po nesreči 

pobegnil« kar je bil začetek bombastičnih 
naslovov in oponašalcev, ki jih ne zmanjka 
z zavajanjem prazne vsebine.
Tudi branje raznih forumov na spletu je 
brezvezno, saj se na vprašanje nekoga 
odzove le nekaj osebkov, ki pa sploh niso 
prebrali vsebine in odgovarjajo enako 
brezvezno, nazadnje postane enako 
smešno kot živ telefon, če niste še pozabili, 
kako gre. Človek ne more prebrati vsega, 
kar ponuja sto revij in časopisov, pa še 
spletne novice, radio in televizija. Torej 
logično je, da preletimo le naslove in 
nekaj besed pod njim, potem pa je od 
posameznika odvisno, kako je kaj razumel. 
Cezar je z besedami: »Prišel, videl, zmagal« 
povedal naslov in vsebino, vsem za zgled.

Tudi sam nisem izjema, me pa vseeno jezi, 
ko vidim druge, kako razumejo, ali pač ne 
razumejo (niso prebrali do konca) nekih 
stvari, kot je na primer lista S5DXCC 
objavljena v CQ ZRS ali na moji spletni 
strani. Včasih sem imel spodaj pod tabelo 
napisane pogoje za vpis, vendar sem 
obupal, saj jih ni nihče prebral, sicer se ne 
bi pritoževali zakaj jih ni v tabeli, mi pošiljali 
razne druge podatke itd. Večkrat sem tudi 
posamezno pisal o tem, a je šlo vse 
pišmevuh, da se tako izrazim. Menda pišemo 
bolj za to, da se zapolni prazen prostor in 
imajo uredniki vsaj nekaj mašila, da nastane 
revija, sicer pa, kakor pravi naš dolenjski 
rojak Franci Kek: »Tu takú je...«

Janez Močnik S53MJ
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Žal je bila kljub pomladnemu ter-
minu vremenska napoved slaba in 
je verjetno zato bila udeležba tudi 
manjša, vendar se je več kot štiride-
set udeležencev iz vse Slovenije ob 
koncu srečanja zadovoljno vračalo 
domov.

S strani ZRS sta se srečanja ude-
ležila predsednik Bojan Majhenič 
S52ME in KV menažer S53Z Hubert 
Tratnik jr.

Da ne bi srečanje imelo samo dru-
žabne note je bila organizirana 
okrogla miza na temo pravil ZRS 
KVP, ki jo je vodil S53Z. O KVP pra-
vilih je mnogo posameznih komen-
tarjev na različnih mestih in forumih 
in dobro je bilo tudi v živo premleti 
posamezne ideje ter možnosti za 
popestritev tega nacionalnega tek-
movanja. Čeprav dokončnih sklepov 
o spremembah ni bilo sprejetih pa 
je bila podana osnova za pripravo 
novih pravil, s katerimi želimo po-
večati aktivnost slovenskih postaj. 
Aktivnost S5 postaj na KV področju 
se v zadnjih letih povečuje, kar pa ni 
opaziti v KVP. 

Druga vsebinska razprava je poteka-
la na temo organizacije dela S50HQ 
postaj v letošnjem IARU tekmo-
vanju. Povezovalec in organizator 
Kristjan S50XX je vodil razpravo in  
udeleženci ekipe so dobili posebno 
za to aktivnost izdelane S50HQ ma-
jice. Za svečani del so organizatorji 
»AR memorial« KV tekmovanja po-
delili nagrade za letošnje tekmova-
nje, tako da je srečanje res zajelo 
široko paleto tem.

Za podporo je bilo poskrbljeno z 
okusnim golažem in tudi zabavni 
del srečanja je bil zelo aktiven. V 
radioamaterskem kvizu, katerega je 
vodil Jane S57L se je večina udele-
žencev želela preizkusiti s 57 vpra-
šanji. Najbolje se je odrezal Robi 
S57AW. Za nagrado je Robi moral 
skrbeti, da je druga zabavna točka – 
Morse Runner tekmovanje potekala 

SREČANJE  KV OPERATORJEV 2016SREČANJE  KV OPERATORJEV 2016
Srečanja slovenskih KV operatorjev, tekmovalcev in DX navdušencev doslej v Sloveniji še ni bilo. Zato je Zveza 
radioamaterjev Slovenije  skupaj s  Slovenia contest clubom pripravila srečanje, ki se je odvijalo v soboto, 11. 
junija 2016 na lokaciji radioamaterskega doma RK Vevče na Žagarskem vrhu pri Ljubljani.

po pravilih enakih za vse. Opremo 
za Morse Runner tekmovanje je tako 
kot za RIS pripravil Dragan S55Z. 
Najboljši v tem delu je bil Zoran 
S51Z in mnogi, ki so prvič sodelovali 
v tem računalniškem tekmovanju, so 
ugotovili, da bo za boljši rezultat po-
trebno kar nekaj treninga.

Kot še eno zanimivost je Robi S58Y 
prikazal pnevmatski »top« s teniško 
žogico za metanje vrvi preko dreves. 
Kljub slabemu vremenu dobre volje 
ni manjkalo in splošna je bila ugoto-
vitev, da je potrebno taka srečanja 
organizirati vsako leto saj je tema-
tike dovolj, priložnosti pa premalo.
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ZRS NA SEJMU HAMRADIO 2016ZRS NA SEJMU HAMRADIO 2016
Že tradicionalno se ekipa S5 radioamaterjev odpravi v Friedrichshafen in predstavi aktivnosti ZRS in 
njenih članov. Sejem HAMRADIO je edini tovrstni mednarodni dogodek v naši bližini, na katerem se 
zberejo radioamaterji iz vsega sveta. To je izvrstna priložnost za srečanje z operaterji iz držav, s katerimi 
ste imeli ali še boste imeli QSO. Letos je sejem obiskalo 17.230 obiskovalcev, kar je malce več kot lani. 
Sejem se odvija v treh halah, dve sta bili namenjeni bolšjemu sejmu, ena pa komercialnim ponudni-
kom radioamaterske opreme.

Sejem HAMRADIO organizira Nem-
ški DARC in se odvija že od leta 
1960, v turističnem mestu Friedri-
chshafen pa od leta 1975. Na njem 
se ZRS predstavlja že več kot 25 let. 
Novo sejmišče, na katerem se odvija 
HAMRADIO, se nahaja v neposredni 
bližini Bodenskega jezera in bližini 
letališča, na katerem vzletajo in pri-
stajajo komercialna letala pa tudi 
ogromen Cepelin. Kako pomemben 
je ta sejem za radioamaterje pove 
dejstvo, da ga obiščejo radioama-
terji iz vsega sveta.

Letos smo ZRS zastopali naslednji 
člani ekipe: Silvo S50X, Goran S52P, 

Andreja S56B, Tone S51TC, Marko 
S54AM in Jure S52CQ. Priprave na 
sejem so se pričele že precej pred 
sejmom, ko je Silvo začel zbirati po-
trebne pripomočke in materiale za 
sejem.

Končno je prišel dan, ko sva se z 
Goranom odpravila proti Silvotu, 
kjer smo naložili kombi in v poznih 
večernih urah odrinili proti Frie-
drichshafnu. V zgodnjih jutranjih 
urah smo v lepem poletnem jutru 
prišli v kamp, ki se nahaja v nepo-

sredni bližini razstavišča, kjer smo 
poskrbeli za postavitev »kuhinje« 

in ustrezne »infrastrukture«, ki nam 
je odlično služila celoten čas sejma.

Kmalu se je prazen kamp pričel pol-
niti in do večera je bil poln radioa-
materjev z vsega sveta, ki so – kot se 
za radioamaterje spodobi, raztegnili 
ali dvignili svoje antene. V kampu 
je kampiralo lepo število radioama-
terjev, ki so bodisi razstavljali bodisi 
obiskovali sejem.

Pogled na radioamaterski kamp 
opremljen z antenami 

V petek se nam je pridružil od vo-
žnje sicer utrujen Marko, ki pa se 
je zaradi obilice radioamaterskih 
»bonbončkov« hitro prebudil in po-
magal ekipi na razstavnem prostoru.

S5 ekipa na sejmu HAMRADIO 2016 
(Foto S56B)

Na sejmu je ZRS praznovala svojo 
70-letnico delovanja, kar smo tudi 
objavili na spletnih straneh organi-
zatorja sejma. V namen obletnice 

Razstavišče se nahaja v bližini Bodenskega jezera (Avtor fotografi je: Messe Friedri-
chshafen)

Prve priprave pred postavitvijo kampa 
(Foto S52CQ)

Tako je izgledal postavljen kamp S5 
radioamaterjev (Foto S56B)
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smo v večernih urah za slovenske in 
tuje radioamaterje pripravili piknik z 
odličnim bogračem, ki ga je pripravil 
kdo drug kot Silvo. 

Števila obiskovalcev piknika nismo 
šteli, smo pa bograč pospravili do 
konca! ZRS je na sejmu predstavila 
tudi svoje aktivnosti in aktivnosti 
svojih članov. Med temi aktivnost-
mi smo predstavili tudi razne radio-
amaterske samogradnje, kot so na 
primer QRP pasovni fi ltri, Mkars 80 
QRP radijska postaja, mcHF SDR ra-
dijska postaja in Vikend VHF/UHF 
radijska postaja. Andreja pa je za 
nekatere obiskovalce poskrbela s 
posebnim presenečenjem – doma 
narejeno in lepo aranžirano marme-
lado iz jagod.

Letos je bilo še posebej zanimivo, 
saj je naš razstavni prostor obiskal 

predsednik podjetja Elecraft Eric, 
WA6HHQ, si ogledal obe mcHF ra-
dijski postaji ter se vpisal v knjigo 
gostov. 

Predsednik podjetja Elecraft se je vpisal 
tudi v knjigo obiskov (Foto S52CQ)

Sejem HAMRADIO je seveda tudi 
odlična priložnost za vse radioama-
terje – konstruktorje, saj je na sejmu 
organiziran največji bolšji sejem v 
Evropi. Kaj vse se da kupiti na ta-
kšnem sejmu vemo vsi tisti, ki smo 
ga že kdaj obiskali – skoraj vse!

Bolšji sejem, kjer se je dalo kupiti 
marsikaj 

Nekateri so kupili elektronke za pri-
jatelje, drugi cel kup konektorjev ali 
toroidnih prstanov za antene, ali pa 
miniaturne releje in SWR mostič do 
2 GHz...  Na komercialnem delu pa 
smo si lahko nabavili komercialne 
izdelke, od kapic z izvezenim po-
zivnim znakom do napajalnikov, ra-
dijskih postaj in podobno. Skratka, 
pravi praznik za vse radioamaterje! 
Precej me je pritegnila nova knjiga 
Rothammels Antennenbuch, ki jo 
je založba DARC na sejmu ponuja-
la s popustom za okroglih 50 Evrov. 
Odlična knjiga, ki sem jo uspel tudi 
na hitro prelistati, vendar je zaen-
krat na voljo samo v nemškem je-
ziku. Kot so mi povedali pri DARC-u 
verzije v angleškem jeziku zaenkrat 
ne planirajo.

Nova knjiga  Rothammels Antennenbuch

Piknik S5 radioamaterjev (Foto S56B)

Pogled na razstavni prostor ZRS (Foto S56B)
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Nekako v sredini hale A1 je kralje-
valo japonsko podjetje LUSO, ki je 
s svojim impresivnim antenskim 
stolpom (45m) in dvema hostesama 
oblečenima v gejši, uspelo pritegni-
ti veliko pozornosti. Stolp je imel 4 
sekcije po cca. 10 m in je pritegnil 
veliko pogledov, ko se je pričel dvi-
govati.

LUSO stolp in predstavnice podjetja 
LUSO s Silvotom in Markom (Foto 

S54AM)

Na sejmu se je predstavilo tudi slo-
vensko podjetje Red Pitaya. Pred-
stavili so Hamlab radijsko postajo, ki 
bo na voljo oktobra 2016. Hamlab 
je pravzaprav precej več kot radijska 
postaja, saj vsebuje tudi nekatere 
instrumente, ki jih radioamater po-
trebuje. 

Postaja Hamlab podjetja Red Pitaya - 
pogled s sprednje in zadnje strani

Tako Hamlab vsebuje:
- SDR Transiver
- osciloskop
- signalni Generator
- spektralni Analizator
- logični Analizator

Postaja kot taka bo na voljo v več 
verzijah, trenutno je na voljo postaja 
z 10W VF izhodno močjo. Pri podje-
tju Red Pitaja so bili izredno zado-
voljni z odzivi na sejmu. Očitno so 
našli pravo tržno nišo.

Izmed komercialnih postaj si nisem 
ogledoval nobene postaje, saj sem 
kot »zadrt« samograditelj bolj na-
klonjen samogradnjam postaje. 

Na SOTA srečanju sem imel prilo-
žnost poslušati predavanje Eric-a 
WA6HHQ, predsednika podjetja 
Elecraft, ki je predstavil njihovo 
novo postajo KX2, ki je manjša, lažja 
in vsebuje LiPo akumulator kapaci-
tete 2,6A. Zanimivost postaje je tudi 
to, da na sprejemu troši samo 130 
mA, kar znatno podaljša čas trajanja 
baterije. V pogovorih z drugimi radi-
oamaterji smo se spraševali, kako so 
pri Elecraftu zmogli napraviti tako 
majhno postajo, kjer pa še vedno 
najdejo prostor za vgradnjo baterij. 
Spraševali smo se namreč na račun 
česa je bila narejena vgradnja bate-
rij. Kot ste uporabniki Elecraft postaj 
že navajeni, ima tudi KX2 možnost 
priklopa zunanjega tasterja kar na 
ohišje. Tako je operaterju precej 
olajšano delo na telegrafi ji še pose-
bej na SOTA aktivaciji.

KX2 podjetja Elecraft

Eric je še povedal, da so postajo KX2 
predvideli tudi za delo na terenu in 
iz roke, kot walkie-talkie. Za moj ob-
čutek je malce nerodno mahal z dol-
go anteno in veliko postajo v roki, 
tako da za walkie-talkie raje upora-
bite Baofeng ali drugo temu name-
njeno radijsko postajo.

Na razstavnem prostoru ZRS je bilo 
večino časa sejma precej obiskoval-
cev iz celega sveta, ki so iskali infor-
macije ali zgolj poklepetali s kolegi.

HAMRADIO je praznik za radioamaterje (Foto S56B)
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Razstavni prostor ZRS je bil odlično 
obiskan (Foto S56B)

Zaključek

Vseh vtisov s sejma se v takšen kra-
tek prispevek ne da stlačiti. Morda 
naj dodam to, da je bilo ves čas sej-
ma prijetno biti v S5 majici, saj so 
nas prišli pozdraviti radioamaterji 
praktično iz vsega sveta. 

Zanimiv je bil obisk izraelske dele-
gacije, ki je želela izvedeti kako ZRS 
uspeva ohranjati članstvo na tem 
nivoju. Če niste vedeli je Slovenija v 
številu radioamaterjev glede na šte-
vilo prebivalcev v svetovnem vrhu.

Naj omenim, da je vzporedno s HAM-
RADIO sejmom potekal tudi Maker 
Fair sejem, kjer so predstavili izre-
dno zanimive projekte in delavni-
ce za otroke. Maker Fair je obiskalo 
veliko staršev s svojimi otroki, ki so 
z zanimanjem gledali in preizkušali 
različne robote, se poizkusili v pro-

gramiranju, 3D tiskanju in podobno. V 
prijetnem vzdušju je prehitro minilo 
druženje S5 ekipe na sejmu in kmalu 
je prišel dan podiranja šotorišča. Za 
zadnjo fotografi jo sem izbral pristaja-
nje ogromnega Zeppelina na bližnjem 
letališču ravno takrat, ko smo zaklju-
čevali s pospravljanjem šotorišča.

Zeppelin med pristankom (Foto S52CQ)

ROBI HERVATIČ, S57OWA
Sporočamo žalostno vest, da nas je po kratki in hudi 
bolezni zapustil Robi, S57OWA. Tako je z radijskih 
frekvenc odšel še en dober in vljuden operater, iskalec 
redkih DX-ov, graditelj anten ter tehnično dobro podkovan 
radioamater. V klubu bomo pogrešali njegov način 
komuniciranja, saj je vedno znal najprej in predvsem 
prisluhniti in šele potem je nevsiljivo povedal svoje 
mnenje, ki pa je bilo vedno tehtno in podprto z argumenti. 

Kot nekonfliktna oseba je znal umiriti burne debate, ko 
pa je bilo treba poprijeti za delo, se je iz molčečnega 
možakarja spremenil v pridnega in natančnega delavca. 
V zadnjih letih ni bilo v klubu nobene delovne akcije, v kateri Robi ne bi vsaj malo pomagal, pa če 
je bilo treba postavljat stolp za KV beam, poštimat računalnike ali pa samo pomesti klub. 

Robi je redno prihajal na klubska srečanja ob torkih zvečer. Usedel se je vedno na isto mesto.
Njegov stol je zdaj prazen in to nas žalosti. Grenko je spoznanje, da tudi v množici klicnih znakov, 
ki jih slišimo, ko potujemo po različnih valovnih dolžinah, ne bomo več srečali dragega prijatelja 
Robija, S57OWA. 

RIP, prijatelj ...
Vanja, S59AV za UO RK Piran S59HIJ
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PRAZNOVANJE 70. OBLETNICEPRAZNOVANJE 70. OBLETNICE
RADIO KLUBA MARIBOR, S59ABCRADIO KLUBA MARIBOR, S59ABC

Praznično leto, v katerem naš klub sla-Praznično leto, v katerem naš klub sla-

vi 70 let svojega obstoja smo najprej vi 70 let svojega obstoja smo najprej 

obeležili s posebnim pozivnim znakom obeležili s posebnim pozivnim znakom 

S570ABC, na pomlad pa se je izoblikovala S570ABC, na pomlad pa se je izoblikovala 

še ideja o razstavi, ki bi ob tej že kar ča-še ideja o razstavi, ki bi ob tej že kar ča-

stitljivi obletnici širši javnosti predstavila stitljivi obletnici širši javnosti predstavila 

našo zgodovino in naše delo. Primeren našo zgodovino in naše delo. Primeren 

prostor in razstavno opremo nam je pri-prostor in razstavno opremo nam je pri-

jazno ponudilo vodstvo nakupovalnega jazno ponudilo vodstvo nakupovalnega 

centra Qlandija. Promenado tega centra centra Qlandija. Promenado tega centra 

smo takoj ocenili kot zelo primerno pri-smo takoj ocenili kot zelo primerno pri-

zorišče, saj jo dnevno obišče mnogo ljudi zorišče, saj jo dnevno obišče mnogo ljudi 

vseh slojev in starosti..vseh slojev in starosti..

Ožja skupina članov kluba je v me-
secu marcu zasnovala zamisel o 
obliki in vsebini razstave in se takoj 
lotila izvedbe. V štiri piramidaste vi-
trine smo postavili radijske naprave 
z ustreznimi opisi tako, da so pred-
stavile razvoj od samogradenj ne-
katerih članov iz sredine preteklega 
stoletja do sodobnih tovarniških 
naprav, ki jih uporabljamo v klubu 
danes. 

Za popestritev smo med eksponate 
uvrstili še nekaj zanimivejše opre-
me za lov na lisico, manjšo zbirko ta-
sterjev in nekaj zgodovinskih elek-
tronskih elementov. V peti vitrini 
so bile na ogled nekatere klubske 
trofeje, izvodi revije CQ ZRS in izbor 
revij različnih tujih radioamaterskih 
združenj. Na več panojih smo raz-
stavili fotografi je velikega formata, 
ki so prikazovale utrinke iz bogate 
zgodovine kluba, vse od zgodnjih 
1950-tih let do danes. Na plakatih 

smo izpostavili nekatere dejavnosti 
radioamaterjev in vabili k včlanje-
nju v klub, v katerem se lahko ljudje 
ukvarjajo z enim najimenitnejših 
tehničnih konjičkov.

Razstava je izpolnila in presegla 
naša pričakovanja, ob vitrinah in pa-

nojih so se ves čas ustavljali obisko-
valci Qlandije in si ogledovali eks-
ponate ter prebirali sporočila. 

Majhne zanimivosti

Zaključni teden razstave je sovpadel 
s svetovnim dnevom radioamater-
stva zato je bila še posebej dobro-
došla pobuda gospoda Mira Mihca 
ml., direktorja podjetja Etika d.o.o., 
da 19. aprila na prizorišču razstave 
organizira prireditev, ki jo bo posne-
la TV Maribor. 

Samogradnje
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Uvodni govor na prireditvi je imel 
naš predsednik Bojan Majhenič, 
S52ME, ki je predstavil bogato zgo-
dovino in pomen kluba, v govoru pa 
v skladu z motom letošnjega med-
narodnega dneva radioamaterstva 
primerno izpostavil prispevek radio-
amaterjev v družbi. Na temo se je s 
svojim govorom navezal tudi dekan 
Fakultete za elektrotehniko, raču-
nalništvo in informatiko Univerze v 
Mariboru, prof.dr. Borut Žalik, S58X.

Dekan FERI UM prof.dr. Borut Žalik, S58X 
(desno) in vodja prireditve Miro Mihec, 

univ.dipl.oec.

Med prireditvijo so bile vključene 
klubske radijske naprave, z UKV po-
stajo smo »v živo« prikazali vzpo-
stavljanje amaterske radijske zve-
ze. Posebne pozornosti je bil med 
prireditvijo deležen naš najstarejši 
član, Miro Mihec, st., S57MU, ki je pri 
svojih 90-tih letih že 65 let aktivni 
radioamater.

Prireditev so popestrili glasbeni in 
plesni nastopi, po njej pa sta Zdru-
ženje za preprosto in naravno življe-
nje Maribor in Vinska klet Goriška 
Brda pripravila zakusko.

Priprave na snemanje

Televizijski posnetek prireditve v iz-
vedbi Produkcije Prehar je TV Mari-
bor predvajala v oddaji Spoznajmo 
se v soboto, 23. aprila in ponovila v 
nedeljo, 24. aprila. 

Promenada Qlandije z razstavo RK Maribor S59ABC

Silva S52S vzpostavlja UKV radijsko zvezo - povsem desno sedi Miro Mihec S57MU

Predsednik radiokluba in ZRS, Bojan Majhenič S52ME za postajo

Dopoldne pred prireditvijo je imel 
ob jubileju naš predsednik še in-
tervju na NET TV, 3. maja pa je v 
neposrednem prenosu z naše tek-
movalne točke na Sv. Urbanu nad 
Mari bo rom, v oddaji Aktualno na 

Radiu Maribor, poleg predsedni-
ka sodelovalo še več članov kluba. 
Znova je bil poudarek na vlogi radio-
amaterjev v družbi, posebej v času 
elementarnih nesreč. 
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Filtri ali sita so vezja, ki procesirajo signale v odvisnosti od frekvence. Pri obdelavi nekega signala želimo, da fi lter določene 
frekvence prepušča, druge pa čim bolj duši. Glede na princip delovanja ločimo pasivne, aktivne in hibridne fi ltre. Lahko jih 
delimo tudi na analogne in digitalne. Za procesiranje signalov pri radijskih sprejemnikih in merilnih instrumentih so digital-
ni fi ltri postali že nepogrešljivi, ker imajo nekaj prednosti v primerjavi z analognimi.

Filtri v izhodnih stopnjah kratkovalovnih oddaj-
nikov

Pri fi ltriranju signalov v izhodnih stopnjah radijskih po-
staj in pri močnostnih ojačevalnikih na KV frekvenčnih 
območjih še vedno prevladujejo analogni pasivni LC fi l-
tri. Ker se preko teh fi ltrov pretaka energija, morajo biti 
elementi sposobni delovati pri višjih napetostih in ve-
čjih tokovih. Številne rešitve, ki jih uporabljamo pri pro-
cesiranju šibkih signalov, v tem primeru niso uporabne.

V tem prispevku se bom omejil na obravnavo pasivne-
ga nizkopasovnega fi ltra za slabljenje višjeharmonskih 
komponent pri kratkovalovnih močnostnih ojačevalnikih 
do izhodne moči 1500 W, ki jih mnogo radioamaterjev 
uporablja pri običajnem DX-delu in v tekmovanjih. Ve-
čina ojačevalnikov je še vedno izdelana z elektronkami, 
v zadnjih letih pa je vedno večja ponudba tranzistorskih 
ojačevalnikov. Ojačevalnik z elektronkami ima v izhodni 
stopnji ti. PI oz. PIL fi lter, ki ima dve nalogi:

- prilagoditi izhodno impedanco elektronke na vre-
dnost impedance bremena tj. antene in

- zmanjšati nivo višjeharmonskih komponent v izho-
dnem signalu.

Pri analizi kakovosti izhodnega signala ojačevalnika sta 
pomembna dva podatka:

- nivo intermodulacijskega popačenja in
- vsebnost višjeharmonskih komponent.

Oba podatka sta merilo linearnosti ojačevalne stopnje, 
le merilna postopka se med seboj razlikujeta. 

Vsak proizvajalec linearnih ojačevalnikov vedno navaja 
podatek o vsebnosti višjeharmonskih komponent v iz-
hodnem signalu. Razmerja med višjeharmonskimi kom-
ponentami in osnovno harmonsko komponento signala 
na izhodu linearnega ojačevalnika morajo biti v skladu 
s predpisanimi normami. Ameriški zvezna komisija za 
komunikacije (FCC) določa, da morajo biti neželene emi-
sije pri signalih v frekvenčnem območju pod 30 MHz, 
vsaj za 43 dB manjše glede na povprečno moč osnov-
ne harmonske komponente. Podobno predpisuje tudi 
mednarodna zveza za telekomunikacije (ITU). Po sklepu 
konference WRC-03 morajo biti pri delu pod 30 MHz vse 
neželene emisije slabljene za 43 dB + 10 log (PEP) ali 
50 dB. Upošteva se tista vrednost, ki je v konkretnem 
primeru manj stroga oz. je ugodnejša za uporabnika.

Skratka, večje kot je razmerje v dB med nivojem osnov-
ne harmonske komponente in višjeharmonskimi kompo-
nentami na izhodu, boljši je ojačevalnik. Vsebnost višje-
harmonskih komponent je med drugim odvisna tudi od 
razreda delovanja »linearnega« ojačevalnika. V razredu 
A je prenos signala najmanj popačen, v režimu C npr. 
pa so razmere slabše. Poleg tega je nivo višjeharmon-
skih komponent odvisen tudi od aktivnega elementa na 
izhodu ojačevalnika (elektronka ali tranzistor) in nena-
zadnje od uporabljenega fi ltra. Pri PIL fi ltru je slabljenje 
nekoliko večje kot pri PI fi ltru. Tranzistorski ojačevalni-
ki imajo običajno na izhodu vgrajene nizkopasovne ali 
pasovne fi ltre višjega reda in tako učinkoviteje slabijo 
višjeharmonske komponente. 

Prisotnost višjeharmonskih komponent lahko povzroči 
motnje pri delovanju drugih komunikacijskih naprav v 
bližini in so torej nezaželene. V tekmovanjih se pogosto 
z ene lokacije oddaja hkrati na različnih frekvenčnih ob-
segih in nivo medsebojnih motenj lahko poslabša ali pa 
celo onemogoči sprejem posamezne postaje. Zelo po-
gosto se zgodi, da nekdo oddaja npr. na 14 MHz, drugi 
pa posluša na 28 MHz in zaradi motenj med oddajanjem 
prvega ne sliši drugih postaj. Ko se soočimo s takšni-
mi težavami, je treba zmanjšati nivo višjeharmonskih 
komponent v izhodnem oziroma v vhodnem signalu 
naše radijske postaje. Pri tem predpostavljam, da so že 
odpravljene druge pogoste težave pri delovanju radi-
oamaterske opreme (neuglašenost vhodne ali izhodne 
stopnje ojačevalnika, slabi kontakti, neustrezna ozemlji-
tev, ipd).

Za omejevanje višjeharmonskih komponent v izhodnem 
signalu najpogosteje uporabljamo nizkopasovne in pa-
sovne fi ltre. Če potrebujemo nizkopasovni fi lter za širo-
ko frekvenčno območje npr. od 1,8 MHz do 30 MHz, je 
treba izbrati mejno frekvenco tik nad najvišjo frekvenco, 
na kateri želimo komunicirati. Na trgu je več različic ta-
kšnih fi ltrov, ki povsem zadovoljivo dušijo neželene mo-
tnje nad mejno frekvenco. Če pa oddajamo na spodnjih 
frekvenčnih območjih, npr. 3,5 MHz, nam takšen fi lter ne 
bo dušil višjeharmonskih komponent, ki so pod mejno 
frekvenco in sovpadajo z drugimi amaterskimi kratkova-
lovnimi obsegi.

To težavo lahko rešimo na več načinov. Za vsak frekvenč-
ni obseg lahko uporabimo nizkopasovni ali pasovni fi l-
ter. Za šest KV obsegov to pomeni ravno toliko fi ltrov. 

NIZKOPASOVNI FILTER Z NASTAVLJIVO NIZKOPASOVNI FILTER Z NASTAVLJIVO 
MEJNO FREKVENCOMEJNO FREKVENCO
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Zanimiva je tudi rešitev Williama E. Sabina, W0IYH, ki 
kombinira nizkopasovni fi lter z visokopasovnim fi ltrom 
(ti. Diplexer).  Vključevanje ustreznega uglašenega fi l-
tra pri prehodu na drugo frekvenčno območje izvedemo 
s preklopno enoto, ki je lahko ročna ali pa avtomatska. 
Namesto klasičnih LC fi ltrov lahko uporabimo tudi ti. 
»stube« ali štrclje. Glede na kakovost uporabljenega 
koaksialnega kabla, je slabljenje motenj na sosednjem 
frekvenčnem območju med 20 in 30 dB. Slabost štrcljev 
je tudi ozko prepustno frekvenčno območje, ki pogosto 
ne pokrije celotnega radioamaterskega obsega (npr. 3.5 
MHz do 3,8 MHz).

Pri uporabi fi ltrov lahko dosežemo precej boljše rezul-
tate. Za učinkovito pokrivanje več radioamaterskih ob-
segov potrebujemo tudi več fi ltrov. Vendar, ali je možno 
npr. šest ločenih fi ltrov nadomestiti z enim in pri tem do-
seči želeno slabljenje na sosednjih frekvenčnih obsegih? 
Ko sem razmišljal o tem vprašanju, sem prišel do ideje, 
da bi zgradil nastavljivi nizkopasovni fi lter. To pomeni, 
da lahko spremenim prepustnost fi ltra glede na izbra-
no delovno frekvenco. Ker je treba pri spremembi pre-
pustnosti fi ltra nastaviti induktivnosti in kapacitivnosti 
komponent, lahko postane upravljanje s takšnim fi ltrom 
zelo zamudno in je pri vsaki nastavitvi elementov veza-
no na uporabo dodatne merilne opreme. To vsekakor ni 
rešitev, ki bi bila zanimiva za nekoga, ki pogosto spremi-
nja frekvenčni obseg. Če pa se nastavljanje fi ltra izvede 
s pritiskom na gumb ali pa avtomatsko, ko spremenimo 
delovno frekvenco, je ta rešitev takoj bolj zanimiva. 

Koncept nastavljivega nizkopasovnega fi ltra

Filtre opisujemo z matematičnimi metodami in orodji, s 
katerimi se želimo približati idealni karakteristiki. V li-
teraturi najpogosteje dobimo že izračunane parametre 
različnih izvedb fi ltrov v tabelarični obliki. Poleg tega ob-
stajajo številni simulacijski programi, ki omogočajo ne le 
hiter izračun parametrov fi ltrov, pač pa tudi optimizacijo. 
Na sliki 1 je prikazana amplitudna karakteristika nizkopa-
sovnega fi ltra. V prepustnem območju oz. na delovni fre-
kvenci naj ima čim manjše slabljenje (ang. insertion loss). 
Nad mejno frekvenco želimo, da je karakteristika čim bolj 
strma, da je prehodno območje ozko. Nenazadnje želimo 
imeti čim večje slabljenje v neprepustnem območju.

Slika 1: Osnovni parametri amplitudne karakteristike 
nizkopasovnega fi ltra

Najprej je treba določiti red nizkopasovnega fi ltra. Višji 
red fi ltra poveča njegovo slabljenje in poveča strmino 
karakteristike v prehodnem območju, obenem pa se s 
tem povečuje število elementov fi ltra.

Vhodna in izhodna impedanca fi ltra je enaka karakteri-
stični impedanci 50 Ω. To pomeni, da je vezje recipročno 
in nekoliko poenostavi načrtovanje elementov. Vsekakor 
pa se moramo zavedati, da se pri spreminjanju prepust-
nega območja, spreminjajo vrednosti vseh elementov 
fi ltra.

V enem od prejšnjih samogradenj sem izdelal tudi krmi-
ljenje PI fi ltra na izhodu linearnega ojačevalnika. Z njim 
lahko neodvisno krmilim tri elemente vezja. To krmilje 
sem želel uporabiti tudi pri izdelavi nastavljivega niz-
kopasovnega fi ltra. Zaradi omenjene recipročnosti fi ltra 
lahko krmilimo fi lter petega reda, ki je prikazan na sliki 
2. L1 in L3 imata vedno enaki induktivnosti, prav tako C1 
in C2. Vsak par lahko krmillim z enim izhodom, s tretjim 
pa krmilim L2. Lahko bi uporabili tudi dualno izvedbo 
fi ltra s tremi kondenzatorji in dvema tuljavama. Za reši-
tev na sliki 2 sem  se odločil, ker omogoča boljšo ločitev 
med izhodom in vhodom. Poleg tega je ta koncept tudi 
logično nadaljevanje PI fi ltra na izhodu močnostnega 
ojačevalnika.

Slika 2: Nastavljivi nizkopasovni fi lter petega reda

Pred izdelavo fi ltra sem opravil simulacijo s programom 
ELSIE. Glede na izbran red fi ltra lahko preverimo različ-
ne izvedbe, ki se razlikujejo v osnovnih parametrih oz. v 
poteku karakterističnih veličin (Chebyshev, Butterworth, 
Bessel, Gauss, Cauer, ipd.), lahko pa bi fi lter sestavili po 
lastnih željah v okviru zmogljivosti sestave na sliki 2. 

Pri simulaciji sem se osredotočil na izračun po Che-
byshevu, ker omogoča nastavljanje večjega števila para-
metrov. Med drugim lahko določimo valovitost slablje-
nja v prepustnem območju, s tem pa vplivamo tudi na 
širino prepustnega območja. 

Na sliki 3a vidimo simulacijo amplitudne karakteristike 
fi ltra (rdeče) in poteke VSWR (modro) za frekvenčni ob-
seg 14 MHz. Pri debelejši karakteristiki je dopustna va-
lovitost 0,5 dB, pri karakteristiki 2 je 0,1 dB, pri karakteri-
stiki 1 pa je 0,01 dB. Večja dopustna vrednost valovitosti 
pomeni tudi večje spremembe impedance oz. VSWR v 
prepustnem območju, poveča pa strmino amplitudne 
karakteristike v prehodnem območju.

Neprepustno območje 

Prehodno območje 

Slabljenje filtra 

Valovitost v 
prepustnem območju 

-3 dB, mejna frekvenca fm 

0 dB 

Prepustno območje 

 f 

RB 

RV 

UV 

L1 L2
L3 

C1 C2 
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Praktična izvedba nastavljivega nizkopasovnega 
fi ltra

Za nastavljivi nizkopasovni fi lter petega reda rabimo dva 
enaka nastavljiva kondenzatorja (C1 in C2), dve enaki 
tuljavi s spremenljivo induktivnostjo (L1 in L3) in eno 
tuljavo (L2) s povsem neodvisno možnostjo nastavlja-
nja induktivnosti glede na ostale komponente. Ker mora 
fi lter delovati v celotnem KV področju, je treba določiti 
maksimalne in minimalne vrednosti vseh petih kompo-
nent. Zaradi širokega frekvenčnega območja je treba 
posebno pozornost posvetiti vsem trem tuljavam. S po-
močjo simulacijskega programa ELSIE sem ocenil mejne 
vrednosti komponent, ki so prikazane v tabeli 1.

Tabela1: Vrednosti elementov pri spodnji in zgornji frekvenčni 
meji fi ltra (valovitost 0,5 dB)

Mejna f/MHz  L1/μH C1/pF L2/μH C2/pF L3/μH
  1,9   7,15 2060 10,64 2060 7,15
 30   0,45 130  0,67  130 0,45

Tuljavi L1 in L3 sem izdelal iz bakrene cevi zunanjega pre-
mera 6 mm (slika 3b zgoraj). Gre za izvedbo z notranjim 
kolesom, ki je nameščen na pomožni osi preko vzmeti. 
Notranji premer tuljave je 120 mm, razmik med ovoji je 
večji na začetku, proti koncu tuljave pa je manjši. Na ta 
način ima tuljava dovolj velik Q tudi pri manjših vredno-

stih induktivnosti. Tuljava ima 10 ovojev, induktivnost 
pa je nastavljiva od 0,1 μH do 8,5 μH.

Slika 3b: Praktična izvedba tuljav L1 in L3 (zgoraj) ter L2 
(v sredini) 

Za tuljavo L2 na slikah 3b in 4 v sredini, ki se nastavlja 
povsem neodvisno od ostalih elementov, sem izbral 
izvedbo z zunanjim drsnikom, ameriškega proizvajalca 
Johnson, z induktivnostjo 10 μH. Kondenzatorja C1 in C2 

Slika 3a: Simulacija nizkopasovnega fi ltra petega reda s programom ELSIE
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sta vakuumska KP1-12-4kV, s kapacitivnostjo med 10 in 
1200 pF. Na spodnji frekvenčni meji sta k C1 in C2 doda-
na še keramična kondenzatorja s kapacitivnostjo 1000 
pF. Postavitev elementov je prikazana na sliki 4.

Slika 4: Postavitev elementov fi ltra v ohišju 
(pogled od zgoraj)

Krmiljenje kota zasuka elementov 
nizkopasovnega fi ltra

Za upravljanje nizkopasovnega fi ltra sem uporabil krmilni 
sistem, ki sem ga že pred leti izdelal za nastavljanje vre-
dnosti elementov PI fi ltra na izhodu močnostnega ojače-
valnika. Za vrtenje vseh elementov sem uporabil bipolarne 
koračne motorje (KM) z nazivnim navorom med 0,5 in 1,5 
Nm. Motorji delujejo v polkoračnem načinu s kotno resolu-
cijo 0,9˚, ki še vedno omogoča dovolj natančno nastavlja-
nje kapacitivnosti in induktivnosti elementov na zgornji 
frekvenčni meji 30 MHz. Za krmiljenje motorjev sem upo-
rabil integrirano močnostno stopnjo L298 z dodatno lo-
gično enoto L295. Zaradi recipročnosti vezja lahko s tremi 
izhodi krmilimo pet elementov, kot je prikazano na sliki 5.

 

Tipkovnic a in prikazovalnik  

Mikrokrmilnik 
PIC18F8527 

Krmilnik 
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Slika 5: Blokovna shema krmilne enote

Krmilna enota je umeščena v spodnji del ohišja in je pri-
kazana na sliki 6. Tu se nahajajo koračni motorji s pripa-
dajočimi krmilniki in mikrokrmilnik PIC18F8527.

KM 3

Mikrokrmilnik

KM 4 

KM 2

KM 1

KM 5

Slika 6: Krmilna enota nastavljivega nizkopasovnega fi ltra

Za prikaz stanj in posluževanje fi ltra sem uporabil tip-
kovnico z desetimi tipkami in LED prikazovalnik 4 x 20 
znakov, ki sta vgrajena v manjše ohišje (slika 7). Poveza-
va s krmilno enoto je izvedena preko DB25 konektorjev 
in 25 žilnega kabla, ki se je uporabljal za priključevanje 
starejših tiskalnikov. Šest tipk na levi strani je namenje-
nih upravljanju motorjev za nastavljanje kapacitivnosti 
in induktivnosti. Za vsako komponento sem izmeril ka-
rakteristiko L = f(N) oz. C = f(N), kjer je N število korakov 
koračnega motorja. Tako lahko hitro nastavim vrednosti 
induktivnosti in kapacitivnosti, ki jih dobim s pomočjo 
simulacijskega programa. Ostale štiri na desni strani se 
uporabljajo za izbiro frekvenčnega območja in za klica-
nje »SEL« oz. shranjevanje »ENT« nastavitev v spomin. 
Na vsakem frekvenčnem območju, vključno z WARC 
obsegi, se lahko shrani v spomin štiri nastavitve (M1 - 
M4) induktivnosti in kapacitivnosti. S pritiskom tipke 
»BAND« se premikamo po frekvenčnih obsegih. Na vsa-
kem frekvenčnem obsegu pa izberemo želeno spomin-
sko lokacijo in krmilje postavi elemente v želeni položaj. 

Slika 7: Upravljanje krmilne enote

Rezultati

Delovanje fi ltra sem preizkusil na vseh ciljnih frekvenč-
nih območjih od 1,8 MHz do 30 MHz. Meritve sem opra-
vil z vektorskim analizatorjem vezij Bode 100. Osre-
dotočil sem se na poteke amplitudnih karakteristih in 
na meritve VSWR oz. odbojnega slabljenja (ang. Return 
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Loss). Pri izbrani valovitosti amplitudne karakteristike v prevodnem območju 
je slabljenje druge harmonske komponente med 30 in 60 dB. V nadaljevanju 
sta prikazani dve meritvi, ki ponazarjata mejne nastavitve fi ltra na enem fre-
kvenčnem obsegu. Na sliki 8 je prikazana karakteristika fi ltra za frekvenčno 
območje 14 MHz pri dopustni valovitosti 1,5 dB. V tem primeru je VSWR ka-
rakteristika zelo ostra, minimalna vrednost VSWR je 1,136, druga harmonska 
komponenta pa je slabljena za 60 dB. Slabljenje fi ltra na delovni frekvenci je 
0,169 dB.

Slika 8: Amplitudna in VSWR karakteristika fi ltra z valovitostjo 1,5 dB v frekvenčnem 
pasu 14 MHz

Pri uporabi drugačnih parametrov fi ltra na sliki 9 (valovitost v prepustnem 
območju je 0,2 dB) je amplitudna karakteristika bolj položna v prehodnem 
območju, druga harmonska komponenta je slabljena za 33 dB. VSWR karakte-
ristika je zelo široka, z minimalno vrednostjo 1,043. Slabljenje v prepustnem 
pasu fi ltra je 0,057 dB.

Slika 9: Amplitudna in VSWR karakteristika fi ltra z valovitostjo 0,2 dB v frekvenčnem 
pasu 14 MHz

Delovanje fi ltra sem preveril tudi pri 
polni izhodni moči 1500 W na celo-
tnem KV frekvenčnem območju od 
1,8 MHz do 30 MHz. Rezultati so na 
vseh obsegih primerljivi s prikaza-
nimi razultati za frekvenčno obmo-
čje 14 MHz. Filter in krmilni sistem 
delujeta stabilno. Motnje, ki so se 
pojavljale pri sprejemu radijskih in 
TV signalov v neposredni bližini, pri 
uporabi fi ltra niso več zaznavne. 

Pri preizkušanju fi ltra se je izkazalo, 
da je zelo pomembna ustrezna reso-
lucija pri nastavljanju kapacitivnosti 
in induktivnosti. Glede tega je izbra-
ni pristop z uporabo koračnih mo-
torjev dovolj natančen. Poleg tega je 
treba paziti na recipročnost fi ltra. Pri 
elementih, kjer se vrednosti kapaci-
tivnosti in induktivnosti nastavljajo z 
enim krmilnikom, morajo biti karak-
teristike L = f(N) oz. C = f(N), čim bolj 
enake. Za dodatno povečanje sla-
bljenja višjeharmonskih komponent 
lahko takšen fi lter kombiniramo tudi 
s štrclji, ki nam poleg dodatnega sla-
bljenja višjeharmonskih komponent, 
dodajo še slabljenje v frekvenčenem 
območju pod osnovno harmonsko 
komponento.

V prihodnje bo treba opraviti še pri-
merjavo s pasovnimi filtri, kjer bo 
možno ovrednotiti tudi vpliv sub-
harmonskih komponent. Smiselno 
bi bilo tudi nadgraditi programsko 
opremo z neposredno povezavo 
preko serijskega protokola z radijsko 
postajo za avtomatsko preklapljanje 
frekvenčnih območij in aktiviranje 
nastavitev fi ltra, ki so shranjene v 
spominu mikrokrmilnika.



CQ ZRS

49

Letnik XXVI, 3-4/2016

ENOSTAVEN RF GENERATOR Avtor: Bojan Naglič S53DZ KONSTRUKTORSTVO

Po objavi članka z naslovom »Enostaven RF generator do 4,4 GHz« v številki revije CQ ZRS 1/2014 sem dobil nekaj vpra-
šanj v zvezi z izdelavo vezja za krmilni ARM. V članku sem navedel uporabo vhodno/izhodnih pinov mikrokrmilnika NXP 
LPC2148 ali LPC2138 in navedel, da je sama izvedba tiskanega vezja ARM-a trivialna. Pravzaprav se lahko uporabi kakršen 
koli mikrokrmilnik, ki ima SPI vmesnik in dovolj pinov za priključitev LCD zaslona.

ENOSTAVEN RF GENERATOR INENOSTAVEN RF GENERATOR IN
 ARM PLOŠČICA LPC2138 ARM PLOŠČICA LPC2138

Po objavi izvrstnega članka o ARM 
mikrokrmilniku avtorja Matjaža Vid-
marja S53MV, sem se odločil, da 
program RF generatorja spremenim 
tako, da bo objavljeno tiskano vez-
je z ARM mikrokrmilnikom LPC2138 
možno neposredno uporabiti za kr-
miljenje RF generatorja.

Tiskano vezje je enostavno in pred-
videva vrstni priključek za priklop 
običajnega LCD alfa-numeričnega 
zaslona. Narejeno je za uporabo 
ARM mikrokrmilnika NXP LPC2138. 
Časi niso kritični, zato je lahko upo-
rabljena starejša različica LPC2138 
in ni potrebe po nakupu novejše 
LPC2138/01 s hitrejšim dostopom 
do pinov. 

Potrebno je priključiti:
• inkrementalni enkoder s stikalom, 
• PLL/VCO ploščico, 
• LCD zaslon in
• napajanje.

V spodnji tabeli so podani priključki 
vhodov/izhodov ARM-a na tiskanem 
vezju S53MV, ki jih je treba povezati 
s periferijo RF generatorja. Potrebna 
je še povezava mase (GND), ki v ta-
beli ni označena.

ARM pin funkcija periferija funkcija komentar  
P0.0 UART0-TXD  (USB) RX (UART-USB)
P0.1 UART0-RXD  (USB) TX (UART-USB)  
P0.2 GPIO-vhod  Enkoder B drugi kontakt enkoderja
P0.3 GPIO-vhod Enkoder A prvi kontakt enkoderja
P0.7 GPIO-vhod  Enkoder SW tipka enkoderja  
P0.4 SPI0-SCK0 PLL/VCO CLK takt podatkov
P0.5 GPIO-izhod  PLL/VCO LE  signal za vpis podatkov
P0.6 SPI0-MOSI0 PLL/VCO DATA podatki
P0.10 GPIO-vhod  PLL/VCO LD izhod stanja vklenitve PLL 
P0.20-P0.23 GPIO-izhod  LCD data LCD 4-bit Data D4-D7
P1.21 GPIO-izhod  LCD RS LCD Register Select
P1.30 GPIO-izhod  LCD EN LCD Enable

Tabela 1: Pregled povezav ARM-a z enotami RF generatorja

Shema RF generatorja (zgoraj) in izgled plošćice (spodaj) iz CQ ZRS 1/2014
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Za LCD so uporabljeni samo 4 podatkovni biti. Sicer pa 
se LCD zaslon priključi enako, kot je predvideno v član-
ku o ARM-u.
 
Priključkom P0.2, P0.3 in P0.7 je treba dodati »pull-up« 
upore vrednosti 4k7 na +3,3V. Čeprav je za odskakova-
nje tipk poskrbljeno v programu, priporočam namesti-
tev blokirnih kondenzatorjev vrednosti med 10 nF do 
100 nF z A, B in SW proti masi.

Program RF generatorja za ARM-a, ki uporablja zgoraj 
navedene priključke, se imenuje »vco2-m.hex« in je na 
razpolago pri avtorju članka. V spomin mikrokrmilnika 
ga zapišemo s programom FlashMagic v načinu ISP pre-
ko USB/UART vmesnika na priključku UART0.

Na sliki desno je izgled mikrokrmilniške plošče za ARM  
LPC 2138, več podatkov pa je v literaturi [2].

Viri:

1. Enostaven RF generator do 4,4 GHz, Bojan Naglič, 
 CQ ZRS št. 1/2014
2. http://antena.fe.uni-lj.si/literatura/VajeOK/USB2138/
 prirocnik/Mikrokrmilnik.pdf
3. http://www.nxp.com/documents/user_manual/
 UM10120.pdf - LPC213x User manual

YAESU FT-891 na sejmu v DAYTONI
YAESU je na letošnjem sejmu HAMVENTION 2016 predstavil oskubljeno verzijo dokaj dobro prodajane multi band 
muti mode postaje z zaslonom na dotik - FT-991. Malčku so dali ime FT-891, odvzeli so mu VHF/UHF področja, 
digitalni C4FM, kar pomeni le alternativo stari dobri FT-857. Yaesu je pač predstavil svoj legendarni kompaktni 
design, ki ga je spravil v robustno ohišje dimenzij 155 x 52 x 218 mm skupaj s 100W izhodno stopnjo (25W AM). 

Sprejemnik s trojno konverzijo (SSB, 
CW, AM) in prvo medfrekvenco na 
69,450MHz vsebuje standardni 3kHz 
roofing filter in stabilni +/-0,5 ppm 
TCXO. 

Lastnosti
•  Velik LCD matrični zaslon s spektralnim 

analizatorjem 
•  Tri popolnoma uporabniško pro-

gramabilne multi-funkcijske tipke 
na sprednji strani 

•  USB priključek omogoča upravljanje 
postaje z osebnim računalnikom z 
enim samim kablom (nadzor CAT, 
PTT/RTTY) preko virtualnega COM 
porta 

•  TUN/LIN priključek omogoča FT-891 
priklop mikroprocesorskega avto-
matskega antenskega tunerja FC-50, 
ki je bil razvit specialno za FT-891 
ali pa linearnega ojačevalnika. 

•  Napreden elektronski Keyer (4-60 

WPM), omogoča delati v FULL BK 
načinu. 

•  podpira antene ATAS sistem (Active-
Tuning Antenski sistem) (ATAS-120A, 
ATAS-25: Možnost)

• Za SOTAše morda malce velika 
poraba na sprejemu (max 2A) in pri 
polni izhodni moči 23A

• 32-bitni hitri floating point DSP 
procesor za učinkovito odstranjevanje 
QRM: DNR, AUTO NOTCH (DNF), 
CONTOUR, APF, ...

• Zanimiva opcija je tudi snemljiva 
čelna plošča... zaradi več razlogov; 
lahko jo enostavno snamete in 
postavite poleg računalnika, ali pa 
skrijete pred nepridipravi v primeru 
namestitve v avtu...

• ...

Malček pri nas še ni v prodaji, verjetno 
bo podobno kot prej FT991 prišel k 
nam s kake pol leta zamikom glede 
na JA in USA trg. Znana je približna 
cena 750€ z DDV (info HAMtech.eu).
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Za avtomatizacijo tekmovalne postaje, ali pa kar tako, da pač samodejno preklapljamo antene, so proiz-
vajalci radijskih postaj poskrbeli na različne načine. ICOM s svojim ACC Voltage CIV je rešil problem z 
analognim izhodom različnih nivojev, odvisno od banda, Kenwood posebnega konektorja ni predvidel, 
je pa predvidel izhod za ATU. Morda še najboljšo rešitev, predvsem pa najbolj tehnično zanesljivo, je 
razvil YAESU s svojim BCD vodilom, ki natančno sledi frekvenčnim obsegom. Seveda je možno slediti 
vsem CAT vodilom in slediti ukazom za menjavo banda, vendar je za to potreben mikrokontroler, kom-
plikacije s komunikacijo itd. 
V tem primeru sem se posvetil upravljanju preklopnika preko BCD izhoda iz več razlogov.

BCD BAND DEKODERBCD BAND DEKODER

Verzija 1.0

Pred časom sem izdelal dvojni preklopnik s šestimi izhodi 
za KV frekvenčna področja. Ker so uporabniki želeli kompa-
tibilnost z microHAM-ovimi vmesniki (konkretno MK2R+), 
sem preklopniku dodal BCD dekoder. 

Slika 1 - MicroHAM USB MicroKeyer II R+ za SO2R

Enostaven dekoder s CD4028 BCD/DECIMAL konverterjem 
sem hitro sestavil, izhodi so bili Open Colector, kar je zah-
teval preklopnik, zato sem uporabil kar klasični rele driver 
ULN2083, ki obenem vsebuje še zaščitne diode. Krasno. 

Slika 2 - Shema BCD/DECIMAL dekoderja

   

Slika 3 - Zgornja in spodnja stran ploščice (26 x 24 mm)

Dve mali ploščici z nameščenimi konektorji sem vtaknil v 
že za to predvidene konektorje na plošči preklopnika, vsa-
ko za en vhod (radio A in radio B) in zadeva je bila hitro in 
elegantno rešena. 

Seveda se je hitro pojavil problem, ker nisem upošteval, da 
na KV ni samo 6 tekmovalnih področjih, ampak tudi WARC, 
pa da je po standardu možno narediti izhod tudi za ostala 
področja, vse do 23 cm. No, če sem se omejil na šest KV 
tekmovalnih področij, je bila zadeva obvladljiva, ker pro-
gramska oprema MK2R omogoča defi niranje vhodnih kon-
taktov DB25 konektorja. Itak je bila zadeva prvenstveno 
namenjena tekmovalnim setupom.

Na naslednjih slikah je prikazana povezava MicroKeyer-ja 
z dvojnim »SIX  pack« preklopnikom, kar se lahko uspešno 
uporablja v SO2R konfi guraciji za samodejni preklop anten 
na dva radia. Ker ima preklopnik za vsak set relejev svoj ko-
nektor, lahko uporabimo en vsaj 10-žilni kabel in ga potem 
razdelimo na dva 15 polna DB15 konekorja ali pa obratno, 
na DB25 konektorju razdelimo na dva vsaj 6 žilna kabla... 

Slika 4 - Povezava MK2R+ z dvojnim preklopnikom

Slika 5 - Konfi guriranje programske opreme MK2R

Verzija 1.1

Izkazalo se je, da je tak BCD prenos ukazov kar primeren, 
predvsem zaradi tega, ker potrebujemo samo 4 (oziroma 
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celo samo 3) signalne žice plus napajanje za 9 do 16 kanalov, 
kar zmanjša nepreglednost povezav, predvsem pa zmanjša 
število potrebnih izhodov iz krmilnikov (danes se sicer to 
rešuje z raznimi serijskimi vodili tipa RS485/422 ali celo z 
ethernet vodilom). Ker je kolega potreboval prav tak šne de-
koderje za enak namen, le izhodi bi morali biti drugačni, sem 
na mesto gonilnika za releje z OC izhodi namestil gonilnike z 
8-kanalnimi Source izhodi. Spet sem porabil standardne go-
nilnike UDN2982, ki pa so v SMD izvedbi dobavljivi samo v 
20-pinskem SOICW ohišju, obenem ima za razliko od 2083 
zamenjani GND in COM nogici.  Za tistih nekaj kosov sem 
uporabil kar že narejene ploščice, ki sem jih ustrezno prede-
lal, dve zadnji nogici sem odrezal, naslednji dve pa zakrivil, da 
sta ostali v zraku in ju s kratkima žičkama ustrezno povezal. 

Ker je kolega za svoj projekt potreboval samo 6 izhodov, ki 
jih upravlja s s tremi izhodi iz lastnega krmilnika, je bila plo-
ščica v vsem ostalem uporabna brez sprememb. 

Verzija 2.0

Vrnimo se spet k dobremu staremu YAESU BCD vodilu, ki 
omogoča upravljanje vseh bandov do 23cm. To je skupaj 16 
frekvenčnih področij, ki pa na VHF/SHF niso prav natančno 
defi nirana, zato navajam samo področja do 50MHz. Že 5MHz 
band ima recimo številko 11 (HLHH), zato je izpuščen tudi ta. 
Pozabil sem omeniti, da imajo YAESU izhodi TTL nivoje in da 
zato prav dolgih kablov ne moremo uporabljati.

Tabela 1 - Razpored bandov glede na BCD vrednost (Bandi so v MHz)

Band 1,8 3,5 7 10 14 18 21 24 28 50 NA

NR. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X

A H L H L H L H L H L L

B L H H L L H H L L H L

C L L L H H H H L L L L

D L L L L L L L H H H L

Kot vidimo, potrebujemo za standardna tekmovalna podro-
čja le nekatere BCD kombinacije, nerodno pa je, ker našemu 
8-kanalnemu gonilniku zmanjka ravno en kanal, da bi pokrili 
vsa KV področja (glej sliko 2) in je v shemici ostal izhod »9« 
(28 MHz) brez povezave. Dodati še en gonilnik za dodaten 
izhod, zmanjšati število izhodov na samo 6 ali »ukrasti« 
enega od WARC-ov je sedaj dilema...  

Ker trenutno potrebujem krmiljenje močnostnih pasovnih 
fi ltrov za res samo šest tekmovalnih področij, sem enostav-
no ukradel izhod »8« (24 MHz) in ga prevezal na »9«, s tem 
pa sem lahko uporabil kar že narejene tiskanine. 

Verzija 3, .... 

No, ker KV preklopnike uporabljamo do 30 MHz, za naprej 
pa se že uporablja posebna logika in koaksialni releji, sem 
ostal na standardnih devetih področjih od 1,8 do 30 MHz. 
Obenem sem v novi verziji predvidel uporabo 8 kanalnih 
SINK ali SOURCE gonilnikov, pač odvisno od zahtev preklo-
pnikov. Za to sem predvidel stikalca za preklop COM in GND 
nogic tako, da ju lahko zamenjamo, v tiskanini pa je tudi 
predviden prostor za 20-pinski SOICW, da gre nanj katera-
koli verzija omenjenih gonilnikov. Za izhod »9« sem dodal 
še en tranzistor in zaščitno diodo, ki pa jo je v primeru druge 
polaritete potrebno prispajkati v drugo podnožje, ki ima po-
vezavo proti +12V.

Za konec

Sicer enostavno vezje ne povzroča kakih posebnih težav, mor-
da je treba paziti le na pull-down upore na vhodu dekoderja, 
ki sem jih dodal, ker izhodi iz postaje niso bili vedno defi nirani 
v logični »0«. Če uporabljate kak svoj krmilnik, bodo morda 
celo potrebni »pull-up« upori.  Za zaščito vhodov pred nape-
tostnimi špicami bi lahko dodal še diode proti +5V.

Slika 6 - Principielna shema BCD band dekoderja za 9 frekvenčnih KV področij
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V letošnji spomladanski ARG sezoni je pri pripravi in izvedbi tekmovanj sodelovalo 8 radioklubov in sicer: radioklub Aj-
dovščina - S53AAN, radioklub Proteus Postojna - S59DEM, radioklub Ptujska Gora - S59DPG, radioklub 27. julij Radomlje 
- S59DRW, radioklub Ormož - S59DIQ, radioklub Prlek Ljutomer - S59PLK, radioklub Trbovlje - S59DOR in radioklub Dom-
žale - S53CAB. V tekmovalnih komisijah je sodelovalo veliko število radioamaterjev in naših prijateljev. Samo v komisijah 
na lokacijah skritih oddajnikov je bilo 47 radioamaterjev, saj je bil na nekaterih tekmovanjih tudi več kot en pri skritemu 
oddajniku. Za ostale aktivnosti, kot je pomoč pri startu in cilju, razvozu ekip na teren, ter ostalih pomembnih nalog pa je 
dodatno sodelovalo še 31 članov. Za vse starte je prav na vseh tekmovanjih letos poskrbela in jih tudi vzorno izvedla Darja 
- S57UZA, za pravilen start in nemoteno delovanje oddajnikov, delo na cilju in obdelavo rezultatov na vseh tekmovanjih pa 
je poskrbel ARG manager Franci - S57CT. Postavitev oddajnikov v tej sezoni pa so si zamislili in izvedli Darja Čufer, Sebastjan 
Kužner - S52KS, Roman Lederer - S52NJ, Ivan Lazar - S56TQL, kar štiri postavitve pa Franci Žankar - S57CT. Tako številni 
ekipi, ki je pripomogla k izvedbi tekmovanj ob tej priliki ponovno izrekam pohvale, seveda s skromno željo za pomoč tudi 
v prihodnje. Hvala.
Na tekmovanjih so sodelovali slovenski tekmovalci iz 12 radioklubov, dvakrat pa so se nam pridružili tudi tekmovalci iz 
Avstrije in Hrvaške.

Začetek ARG sezone je bil v mesecu 
marcu s prvim uradnim treningom v 
Ajdovščini. Ljubitelji te zvrsti radioa-
materstva so najprej preizkusili svojo 
tekaško in fi zično kondicijo »nabra-
no« na domačih pripravah in treningih 
s tekom na 3200 m. 

Najhitrejša na letošnjem preizkusu, 
Ana Čufer - S52NAO, je to razdaljo pre-
tekla s časom 11:59,24. Sledil je še tre-
ning na UKV področju, nato pa še foxo-
ring. Pri slednjem je potrebno, poleg 
obvladovanja KV sprejemnika, še bolj 
temeljito kot običajno uporabiti karto 
terena, da se najde skrite oddajnike, ki 
oddajajo le z 10 mW močjo ter z le 30 
cm anteno in so dobro slišni le v krogu 
premera do največ 30 metrov, ne sme-
jo pa se slišati dlje kot 250 m. Vsi ude-
leženci treninga so tako obnovili osno-
ve tehničnega znanja za iskanje skritih 
sprejemnikov na KV in UKV področju.

Prvo tekmovanje na KV področju je 
bilo prav tako v Ajdovščini in sicer v 
začetku meseca aprila. Presenetila nas 
je značilna kraška burja, ki je grozila, 
da se ne bo dalo dobro postaviti stol-
pov za KV žično anteno. K sreči je bila 
na gozdnatem terenu burja malo bolj 
mila, tako da postavitev ni bila vprašlji-
va. Tekmovalcem pa ni delala težav niti 
na startu, ne na terenu in niti v ciljnem 
koridorju, morda jim je bila celo malo v 
pomoč. Najhitrejši tekmovalci so skrite 
oddajnike našli že v slabi uri.

Čez štirinajst dni so se udeleženci ARG 
tekmovanj odpravili na Bač, kjer je 
radioklub Proteus iz Postojne pripra-
vil UKV odprto prvenstvo radiokluba. 
Vreme je bilo naklonjeno tako tekmo-
valcem kot postavljavcem lova. Kot 
zanimivost naj povem, da so si organi-
zatorji v tekmovanju pomagali pri po-
stavitvi oddajnikov tudi z APRS tehni-

ko. Postavitev k sreči predvsem zaradi 
neprezahtevnega terena, za prvo UKV 
tekmovanje, ni bila preveč zahtevna. 
Večina tekmovalcev je v sorazmerno 
kratkem času našla vse oddajnike.

V mesecu aprilu so se tekmovalci po-
merili še na odprtem KV tekmovanju 
v Narapljah v Halozah pod okriljem 
radio kluba Ptujska Gora. Teren je bil 
precej hribovit, zato so bili tokrat naj-
boljši tisti z dobro fi zično kondicijo.

V mesecu maju sta potekali dve UKV 
tekmovanji. Najprej odprto prvenstvo 
radiokluba radiokluba Radomlje v Ko-
mendi in nato še državno prvenstvo v 
Ormožu. UKV lov je po mnenju neka-
terih tehnično bolj zahteven. Poznati 
razliko med pravim signalom in odbo-
jem je zahtevna naloga, ki včasih dela 
težave tudi najizkušenejšim. Seveda 
je k težavnosti svoje prispeval tudi 
vodnat teren v Komendi in pa deževno 
vreme v Ormožu.

Ob koncu maja so se tekmovalci po-
merili še na KV tekmovanju v Ljuto-
meru. Lep teren in sončno vreme sta 
prinesla tekmovalcem obilo užitkov. 
Slovesnosti ob podelitvi medalj in di-
plom se je ob navdušenju tekmoval-
cev tokrat udeležil tudi predsednik 
ZRS, Bojan Majhenič - S52ME.

V mesecu juniju se je odvijalo le še 
državno KV ZRS tekmovanje in sicer v 
dveh delih. Tekmovanje najmlajših je 
potekalo ob 40. državnem tekmova-
nju modelarjev in radioamaterjev pod Cooper test, ARG trening - Preizkus teka

ARG TEKMOVANJA 2016ARG TEKMOVANJA 2016
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okriljem ZOTKS in sicer v Hrastniku. Teren glede na lego Hra-
stnika seveda ni bil v samemu mestu. Kolikor toliko primeren 
teren je bil tudi letos izbran v kar nekaj km oddaljenem po-
dročju pri kraju Turje. Najmlajši tekmovalci so se morali spo-
prijeti s hribovito planinsko planoto in zahtevnejšo postavi-
tvijo skritih oddajnikov. Kljub skrbi mentorjev, so se znašli in 
s primerno taktiko našli vse oddajnike.
 
Državno tekmovanje članov pa je potekalo pod okriljem 
radiokluba Domžale - S53CAB, na gozdnatih terenih na 
robu občine Domžale. Sredi tekmovalnega terena je kralje-
val hrib Ajdovščina, zato so se tekmovalci iz kluba S53AAN 
pošalili, da tako rekoč tekmujejo spet doma. Postavitev je 
bila primerno težka in zanimiva. Najboljši so našli skrite od-
dajnike v slabi uri. Tekmovanju so se v kategoriji za izven 
tokrat pridružili tudi najmlajši tekmovalci, ki so tekmovanje 
izkoristili za zadnji trening pred odhodom na evropsko mla-
dinsko prvenstvo na Norveškem.

Po državnem prvenstvu in pred podelitvijo medalj in diplom, pa 
so se lahko ljubitelji ARG-ja udeležili krajšega treninga »sprint« 
oblike KV tekmovanja. Pri tej podzvrsti ARG tekmovanj, namreč 
oddajata dva kompleta oddajnikov. Namesto da bi posamezni 
oddajnik deloval eno minuto, kot je to po pravilu na klasičnih 
tekmovanjih, deluje le 12 sekund. Celoten cikel 5 oddajnikov se 
tako zaključi že v eni minuti in ne le 5 minutah. Ker pa sta v tek-
movanju dva taka seta zaradi razlikovanja prvi oddaja s hitrostjo 
50 znakov, drugi komplet pa s 70 telegrafskih znakov na minuto. 
Med obema kompletoma oddajnikov je še vmesni radijski svetil-
nik, ob katerem lahko gledalci gledajo in vzpodbujajo tekmoval-
ce, ne manjka pa niti radijski svetilnik pri cilju. Tako tekmovalci v 
Sprint tekmovanju uporabijo kar štiri različne frekvence. Poleg 
že znanih tekmovalnih veščin pride tukaj do izraza še posebej 
hitro rokovanje s tekmovalnimi sprejemniki zaradi kratkih oddaj-
nih časov posameznega oddajnika in pa hitrega menjavanja štirih 
uporabljenih frekvenc.

Spomladansko sezono ARG tekmovanj v Sloveniji smo tako 
sklenili s podelitvijo medalj najboljšim v posamezni katego-
riji, diplome pa so dobili prav vsi udeleženci tekmovanja. Po 
zaključku KV ARG prvenstva ZRS je bila glede na dosežene 
rezultate izbrana tudi članska reprezentanca, ki bo v septem-
bru nastopila na letošnjem že 18. svetovnem ARG prvenstvu.

Rezultati tekmovanj:

ODPRTO KV ARG PRVENSTVO RADIOKLUBA 
AJDOVŠČINA

Ajdovščina, 02.04.2016

Kategorija PIONIRJI 3,5 MHz
1. Tomislav HARING S53JPQ 48:36 3 - 40 15 
2. Leon KMETIČ S59DHP 49:37 3 - 45 16 
3. Nik GREGORIČ S53AAN 60:13 3 - 3 4 
4. Jakob IVAČIČ S59DXU 79:07 3 - 9 5 
5. Matija KOČEVAR S53AAN 86:11 3 - 4 7 
6. Nik KLADNIK S59DHP 124:02 2 - 44 13 
7. Samo GAJŠAK S53JPQ 119:14 1 - 7 17 
8. Kevin ČRNIGOJ S53AAN 120:05 1 - 41 11 
*** Lea PUNGERČIČ S59DHP  1 - 8 1 

Kategorija ŽENSKE 3,5 MHz
1. Ana ČUFER S53AAN 48:49 4 - 2 12 
2. Petra LEVIČAR S53JPQ 58:52 4 - 42 3 
3. Jerneja SAMEC S53AAN 97:18 4 - 37 9 
4. Jana KETE S53AAN 126:24 4 - 36 6 

Kategorija JUNIORJI 3,5 MHz
1. Rok ZABUKOVEC S53AAN 77:34 4 - 6 3 
2. Marko KUŽNER S59DPG 79:20 4 - 115 14 
3. Matic SOBAN S53AAN 82:01 4 - 38 10 
4. Žak GAJŠAK S53JPQ 89:04 4 - 39 7 

KV ARG Ajdovščina 2016 - Juniorji
Marko KUŽNER - S54MA, Rok ZABUKOVEC - S53AAN,
Matic SOBAN - S52TNS, Žak GAJŠAK - S58SJP

Kategorija SENIORJI 3,5 MHz
1. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 50:46 5 - 112 17 
2. David ČUFER S53AAN 56:05 5 - 32 15 
3. Niko GABERC S59DIQ 59:39 5 - 43 8 
4. Žiga BATIČ S53AAN 66:08 5 - 111 13 
5. Slavko VALJAVEC S59UAR 70:34 5 - 118 11 
6. Matija ČUFER S53AAN 71:43 5 - 33 5 
7. Jakob ČRNIGOJ S53AAN 77:44 5 - 31 1 

Kategorija VETERANI 3,5 MHz
1. Ivo JEREB S59DRW 57:49 5 - 46 9 
2. Ivo KETE S53AAN 60:38 5 - 35 16 
3. Miroslav KUŽNER S59DPG 68:11 5 - 116 6 
4. Stanko ČUFER S53AAN 74:24 5 - 34 2 
5. Robert MLAKAR S59DXX 80:44 5 - 117 12 

Kategorija ST. VETERANI 3,5 MHz
1. Jože ONIČ S59DXU 85:49 4 - 114 10 
2. Janko KUSELJ S53JPQ 91:15 4 - 113 4 

KV ARG Ajdovščina 2016
Udeleženci tekmovanja

Čas lova - 140 minut!
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ODPRTO UKV ARG PRVENSTVO RADIOKLUBA 
POSTOJNA

Bač, 16.04.2016

Kategorija PIONIRJI 144 MHz
1. Tomislav HARING S53JPQ 57:25 3 - 39 10 
2. Drejc TROJER S53CAB 75:25 3 - 37 5 
3. Matija KOČEVAR S53AAN 81:09 3 - 3 14 
4. Samo GAJŠAK S53JPQ 84:00 3 - 8 6 
5. Leon KMETIČ S59DHP 88:27 3 - 42 13 
6. Nik KLADNIK S59DHP 111:28 3 - 41 1 
7. Simon KOSOVEL S53AAN 90:12 2 - 4 9 
8. Andraž SAMEC S53AAN 100:14 2 - 35 7 
9. Tilen CURK S53AAN 128:40 1 - 1 2 
** Gašper SAMEC S53AAN 55:46 0 - 6 11 

Tilen CURK – S53AAN, Rok ZABUKOVEC - S53AAN

Kategorija ŽENSKE 144 MHz
1. Petra LEVIČAR S53JPQ 62:14 4 - 40 9 
2. Ana ČUFER S53AAN 66:35 4 - 2 13 
3. Jana KETE S53AAN 137:38 4 - 34 5 

Kategorija JUNIORJI 144 MHz
1. Žak GAJŠAK S53JPQ 78:18 4 - 38 3 
2. Rok ZABUKOVEC S53AAN 109:00 4 - 7 8 

Kategorija SENIORJI 144 MHz
1. David ČUFER S53AAN 56:59 5 - 31 3 
2. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 61:38 5 - 113 1 
3. Niko GABERC S59DIQ 66:21 5 - 43 7 
4. Žiga BATIČ S53AAN 87:34 5 - 112 15 
5. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 110:04 5 - 117 11 

Kategorija VETERANI 144 MHz
1. Stanko ČUFER S53AAN 82:41 5 - 32 16 
2. Andrej TROJER S53CAB 95:52 5 - 36 14 
3. Ivo JEREB S59DRW 99:01 5 - 44 6 
4. Ivo KETE S53AAN 125:18 5 - 33 10 
5. Miroslav KUŽNER S59DPG 81:37 4 - 115 2 

Kategorija ST. VETERANI 144 MHz
1. Branimir VINKO 9A1CMS 79:17 4 - 111 12 
2. Jože ONIČ S59DXU 117:52 4 - 116 4 
* Janko KUSELJ S53JPQ 140:14 1 - 114 8 

Andrej TROJER - S50TA

Čas lova - 140 minut!

ODPRTO KV ARG PRVENSTVO RADIOKLUBA 
PTUJSKA GORA

Ptujska Gora, 23.04.2016

Kategorija PIONIRJI 3,5 MHz
1. Drejc TROJER S53CAB 48:22 3 - 36 15 
2. Samo GAJŠAK S53JPQ 53:09 3 - 37 13 
3. Jakob IVAČIČ S59DXU 61:50 3 - 5 9 
4. Tomislav HARING S53JPQ 75:57 3 - 39 6 
5. Samo VETRIH S53AAN 80:31 3 - 4 4 
6. Simon KOSOVEL S53AAN 90:44 3 - 3 8 
7. Matija KOČEVAR S53AAN 102:26 3 - 2 11 
8. Martin MOČNIK S53CAB 108:19 3 - 46 3 

KV ARG Ptujska Gora 2016 - Pionirji
Samo GAJŠAK - S52SIR, Drejc TROJER - S53CAB, 
Jakob IVAČIČ - S59DXU, Tomislav HARING - S58TOM,
Samo VETRIH - S53AAN

Kategorija ŽENSKE 3,5 MHz
1. Ana ČUFER S53AAN 78:00 4 - 1 7 
2. Nina RADI S59DIQ 105:27 4 - 6 1 
3. Petra LEVIČAR S53JPQ 108:29 4 - 41 12 
4. Jerneja SAMEC S53AAN 95:34 3 - 34 16 

Kategorija JUNIORJI 3,5 MHz
1. Marko KUŽNER S59DPG 58:34 4 - 116 9 
2. Žak GAJŠAK S53JPQ 89:52 4 - 38 16 
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Kategorija SENIORJI 3,5 MHz
1. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 69:42 5 - 114 10 
2. Niko GABERC S59DIQ 98:01 5 - 44 12 
3. Slavko VALJAVEC S59UAR 98:34 5 - 122 14 
4. David ČUFER S53AAN 104:23 5 - 31 17 
5. Žiga BATIČ S53AAN 110:49 5 - 113 6 
6. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 120:38 5 - 119 2 
7. Aleš OMAN S59UAR 117:41 4 - 121 4 

Kategorija VETERANI 3,5 MHz
1. Stanko ČUFER S53AAN 90:03 5 - 32 13 
2. Ivo KETE S53AAN 105:18 5 - 33 3 
3. Miroslav KUŽNER S59DPG 111:38 5 - 117 18 
4. Ivo JEREB S59DRW 116:23 5 - 45 15 
5. Alexander HOFER ÖVSV 123:43 5 - 112 11 
6. Andrej TROJER S53CAB 130:30 5 - 35 5 

Kategorija ST. VETERANI 3,5 MHz
1. Jože ONIČ S59DXU 131:13 3 - 118 10 
2. Harald GOSCH ÖVSV 121:01 2 - 111 14 
3. Janko KUSELJ S53JPQ 102:58 1 - 115 5 

Čas lova - 140 minut!

ODPRTO UKV ARG PRVENSTVO RADIOKLUBA 
RADOMLJE

Komenda, 07.05.2016

Kategorija PIONIRJI 144 MHz
1. Samo VETRIH S53AAN 74:13 3 - 4 11 
2. Tomislav HARING S53JPQ 82:27 3 - 38 13 
3. Drejc TROJER S53CAB 92:49 3 - 36 8 
4. Samo GAJŠAK S53JPQ 119:06 3 - 37 2 
5. Leon KMETIČ S59DHP 124:56 3 - 40 4 
6. Tilen CURK S53AAN 76:07 2 - 31 6 
7. Lucija PERŠIČ S53AAN 101:41 2 - 3 1 

UKV ARG Radomlje 2016 - Pionirji
Samo GAJŠAK - S52SIR

Kategorija ŽENSKE 144 MHz
1. Ana ČUFER S53AAN 64:25 4 - 1 5 
2. Petra LEVIČAR S53JPQ 109:40 4 - 39 9 
3. Nina RADI S59DIQ 105:48 2 - 5 12 

Kategorija JUNIORJI 144 MHz
1. Marko KUŽNER S59DPG 83:31 4 - 115 7 

Kategorija SENIORJI 144 MHz
1. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 67:40 5 - 111 8 
2. Peter OREŠNIK S53CAB 78:49 5 - 35 3 
3. Niko GABERC S59DIQ 88:39 5 - 41 1 
4. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 113:49 5 - 118 6 
5. David ČUFER S53AAN 133:29 5 - 32 10 
6. Danilo BOŽIČ S59DHP 129:35 2 - 113 12 

Kategorija VETERANI 144 MHz
1. Ivo JEREB S59DRW 103:35 5 - 42 2 
2. Miroslav KUŽNER S59DPG 128:23 5 - 116 11 
3. Ivo KETE S53AAN 127:24 4 - 34 9 
4. Stanko ČUFER S53AAN 133:24 2 - 33 4

UKV ARG Radomlje 2016 - Starejši veterani
Jože KOSI - S57UOI, Jože ONIČ - S51T, Janko KUSELJ - S59D

UKV ARG Radomlje 2016
Roman LEDERER - S52NJ, Ivo KETE - S52IVO, Petra LEVIČAR - S58APL,
Darja ŽANKAR - S57UZA

Kategorija ST. VETERANI 144 MHz
1. Jože ONIČ S59DXU 118:37 3 - 117 3 
2. Jože KOSI S59DIQ 135:33 3 - 114 10 
3. Janko KUSELJ S53JPQ 107:38 2 - 112 7 

Čas lova - 140 minut!
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ODPRTO UKV ARG PRVENSTVO ZRS 2016
Ormož, 14.05.2016

RAZVRSTITEV DRŽAVNEGA PRVENSTVA ZRS:

Kategorija PIONIRJI 144 MHz
1. Tomislav HARING S53JPQ 46:35 3 - 36 10 
2. Jani BRATOŽ S53AAN 71:38 3 - 5 14 
3. Drejc TROJER S53CAB 71:49 3 - 39 5 
4. Leon KMETIČ S59DHP 79:24 3 - 33 8 
5. Tilen CURK S53AAN 82:26 3 - 45 11 
6. Samo GAJŠAK S53JPQ 91:41 3 - 38 1 
7. Samo VETRIH S53AAN 92:16 3 - 3 6 
8. Matija KOČEVAR S53AAN 104:03 3 - 4 3 

Kategorija ŽENSKE 144 MHz
1. Nina RADI S59DIQ 80:43 4 - 2 9 
2. Petra LEVIČAR S53JPQ 109:56 4 - 35 4 

Kategorija JUNIORJI 144 MHz
1. Marko KUŽNER S59DPG 81:04 4 - 116 3 
2. Žak GAJŠAK S53JPQ 109:00 4 - 37 8 
3. Matic SOBAN S53AAN 88:22 2 - 41 13 

Kategorija SENIORJI 144 MHz
1. David ČUFER S53AAN 63:39 5 - 44 7 
2. Niko GABERC S59DIQ 68:59 5 - 32 2 
3. Žiga BATIČ S53AAN 92:54 5 - 120 10 
4. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 129:42 5 - 112 12 

Kategorija VETERANI 144 MHz
1. Stanko ČUFER S53AAN 80:58 5 - 43 9 
2. Ivo KETE S53AAN 82:41 5 - 42 4 
3. Andrej TROJER S53CAB 85:21 5 - 40 11 
4. Ivo JEREB S59DRW 95:27 5 - 31 1 
5. Robert MLAKAR S59DXX 118:20 5 - 113 14 
6. Miroslav KUŽNER S59DPG 127:44 5 - 115 6 

UKV ARG ZRS 2016 (Ormož) - Veterani
Ivo KETE - S52IVO, Stanko ČUFER - S57CD, Andrej TROJER - S50TA,
Ivo JEREB - S57AL, Robi MLAKAR - S58Y, Miroslav KUŽNER - S52KK

Kategorija ST. VETERANI 144 MHz
1. Jože KOSI S59DIQ 85:24 4 - 117 12 
2. Jože ONIČ S59DXU 115:47 2 - 114 2 
3. Janko KUSELJ S53JPQ 51:47 1 - 118 7 

Čas lova - 140 minut!

ODPRTO KV ARG PRVENSTVO RADIOKLUBA 
LJUTOMER

Ljutomer, 21.05.2016

Kategorija PIONIRJI 3,5 MHz
1. Samo GAJŠAK S53JPQ 56:27 3 - 36 12 
2. Drejc TROJER S53CAB 60:25 3 - 35 10 
3. Tomislav HARING S53JPQ 61:03 3 - 38 14 
4. Samo VETRIH S53AAN 61:33 3 - 5 5 
5. Nik GREGORIČ S53AAN 79:18 3 - 2 11 
6. Matija KOČEVAR S53AAN 85:29 3 - 3 7 

KV ARG Ljutomer 2016 - Udeleženci tekmovanja
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7. Pavel TROJER S53CAB 89:27 3 - 6 3 
8. Miha KOČEVAR S53AAN 110:23 3 - 4 2 
9. Leon KMETIČ S59DHP 133:00 3 - 39 1 

Kategorija ŽENSKE 3,5 MHz
1. Ana ČUFER S53AAN 66:24 4 - 1 6 
2. Nina RADI S59DIQ 86:25 4 - 7 12 

Kategorija JUNIORJI 3,5 MHz
1. Žak GAJŠAK S53JPQ 65:51 4 - 37 8 
2. Marko KUŽNER S59DPG 74:27 4 - 115 3 

Kategorija SENIORJI 3,5 MHz
1. David ČUFER S53AAN 61:30 5 - 31 4 
2. Niko GABERC S59DIQ 61:58 5 - 40 14 
3. Slavko VALJAVEC S59UAR 89:07 5 - 121 7 
4. Mitja ŠTRMAN S59DIQ 104:01 5 - 114 11 
5. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 115:37 5 - 119 2 
6. Martin ŽNIDARIČ S59PLK 138:57 5 - 120 9 

Kategorija VETERANI 3,5 MHz
1. Stanko ČUFER S53AAN 69:47 5 - 32 13 
2. Miroslav KUŽNER S59DPG 93:50 5 - 116 10 
3. Andrej TROJER S53CAB 95:31 5 - 34 5 
4. Robert MLAKAR S59DXX 102:38 5 - 118 1 

Kategorija ST. VETERANI 3,5 MHz
1. Jože KOSI S59DIQ 75:58 4 - 113 8 
2. Jože ONIČ S59DXU 119:36 3 - 117 13 
3. Janko KUSELJ S53JPQ 79:29 2 - 112 4 

Čas lova - 140 minut!

PIONIRSKO KV ARG PRVENSTVO ZRS 2016
Hrastnik, 04.06.2016

RAZVRSTITEV DRŽAVNEGA PRVENSTVA ZRS:

Kategorija PIONIRJI 3,5 MHz
1. Drejc TROJER S53CAB 81:40 3 - 33 7 
2. Jani BRATOŽ S53AAN 82:09 3 - 3 10 
3. Samo VETRIH S53AAN 88:33 3 - 6 6
4. Pavel TROJER S53CAB 99:30 3 - 7 4 
5. Tomislav HARING S53JPQ 100:12 3 - 38 9 
6. Tilen CURK S53AAN 102:48 3 - 32 5 

Pionirsko KV ARG ZRS 2016 - Udeleženci tekmovanja

7. Nik GREGORIČ S53AAN 107:51 3 - 4 2 
8. Matija KOČEVAR S53AAN 116:41 3 - 5 3 
9. Simon KOSOVEL S53AAN 120:15 3 - 2 8 
* Samo GAJŠAK S53JPQ 152:33 3 - 37 1 

Čas lova - 140 minut!

ODPRTO KV ARG PRVENSTVO ZRS 2016
Domžale, 11.06.2016

RAZVRSTITEV DRŽAVNEGA PRVENSTVA ZRS:

Kategorija ŽENSKE 3,5 MHz
1. Ana ČUFER S53AAN 73:35 4 - 1 14 
2. Nina RADI S59DIQ 116:45 4 - 4 6 
3. Petra LEVIČAR S53JPQ 120:00 4 - 42 10 

KV ARG ZRS 2016 (Domžale) - Ženske 
Nina RADI - S57ONR, Ana ČUFER - S52NAO, Petra LEVIČAR - S58APL

Kategorija JUNIORJI 3,5 MHz
1. Marko KUŽNER S59DPG 70:23 4 - 115 11 
2. Maks RODMAN S53AAN 118:23 3 - 34 7 

Kategorija SENIORJI 3,5 MHz
1. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 54:53 5 - 112 13 
2. Niko GABERC S59DIQ 72:53 5 - 43 3 
3. David ČUFER S53AAN 76:00 5 - 31 9 
4. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 84:33 5 - 119 11 
5. Slavko VALJAVEC S59UAR 92:36 5 - 121 7 
6. Peter OREŠNIK S53CAB 120:15 3 - 36 5 

KV ARG ZRS 2016 (Domžale) - Seniorji 
Niko GABERC - S56SON, Matjaž ŠTOKELJ - S53AAN, David ČUFER - 
S57DN, Andrej ŽNIDARIČ - S56LLB, Slavko VALJAVEC - S53XX
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Kategorija VETERANI 3,5 MHz
1. Andrej TROJER S53CAB 60:32 5 - 37 8 
2. Ivo JEREB S59DRW 74:08 5 - 44 14 
3. Robert MLAKAR S59DXX 80:56 5 - 118 12 
4. Stanko ČUFER S53AAN 88:14 5 - 32 2 
5. Miroslav KUŽNER S59DPG 91:07 5 - 116 10 
6. Ivo KETE S53AAN 113:46 5 - 33 6 

Ivo KETE - S52IVO

Kategorija ST. VETERANI 3,5 MHz
1. Jože KOSI S59DIQ 81:33 4 - 114 9 
2. Tine BRAJNIK S53APR 102:34 4 - 122 2 
3. Janko KUSELJ S53JPQ 46:32 1 - 113 5 
* Jože ONIČ S59DXU 151:07 3 - 117 13 

Tine Brajnik - S50A

Kategorija *IZVEN* 3,5 MHz
1. Tomislav HARING S53JPQ 75:59 3 - 41 1 
2. Drejc TROJER S53CAB 79:23 3 - 38 3 
3. Samo GAJŠAK S53JPQ 102:49 3 - 39 4 
4. Miha KOČEVAR S53AAN 85:32 1 - 3 8 

GENERALNA RAZVRSTITEV:

V generalni razvrstitvi sta objavljeni le kategoriji, v katerih 
so spremembe, glede na državno razvrstitev.

Kategorija SENIORJI 3,5 MHz
1. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 54:53 5 - 112 13 
2. Niko GABERC S59DIQ 72:53 5 - 43 3 

3. David ČUFER S53AAN 76:00 5 - 31 9 
4. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 84:33 5 - 119 11 
5. Slavko VALJAVEC S59UAR 92:36 5 - 121 7 
6. Peter OREŠNIK S53CAB 120:15 3 - 36 5 
* Aleš OMAN S59UAR 144:27 5 - 120 1 

Kategorija VETERANI 3,5 MHz
1. Andrej TROJER S53CAB 60:32 5 - 37 8 
2. Ivo JEREB S59DRW 74:08 5 - 44 14 
3. Robert MLAKAR S59DXX 80:56 5 - 118 12 
4. Stanko ČUFER S53AAN 88:14 5 - 32 2 
5. Miroslav KUŽNER S59DPG 91:07 5 - 116 10 
6. Ivo KETE S53AAN 113:46 5 - 33 6 
7. Mitja KOČEVAR S53AAN 94:41 3 - 111 4 

Čas lova - 140 minut!

Posamezne kolone pri rezultatih pomenijo: doseženo me-
sto, priimek in ime, klub, čas lova, število odkritih oddajni-
kov, štartna številka in skupina, v kateri je tekmovalec štar-
tal. Zvezdica (*) pomeni izven časa, dve zvezdici (**) pomeni 
brez najdenih TX in tri zvezdice (***) pomeni odstopil.

 ARG manager ZRS:
 Franci ŽANKAR, S57CT

11. BALKANSKO ARG PRVENSTVO 2016
Ivanova korita, Črna Gora od 17. - 19. 6. 2016

11. balkansko ARG prvenstvo je po-
tekalo med 17. in 19. junijem 2016 
na Lovćenu v Črni Gori. Tekmovanje, 
kakor tudi bivanje za tekmovalce, je 
bilo v kraju Ivanova korita, ki je od 
Cetinja oddaljen le 14 km, leži pa na 
nadmorski višini med 1200 in 1250 
m. Na prvenstvu je tekmovalo 65 tekmovalcev iz 7 držav. 
K prijetnemu vzdušju med tekmovalci je svoj delež dodala 
tudi slovenska ekipa v kateri je bilo 21 tekmovalcev. Orga-
nizatorji letošnjega prvenstva so se potrudili in pripravili 
odlično prvenstvo. Naša ekipa je na tem prvenstvu osvojila 
kar 19 medalj. Čestitam!

Balkansko ARDF prvenstvo Črna Gora - Slovenski udeleženci
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Na UKV področju so slovenski tekmovalci dosegli 9 medalj. 
Zmagovalci - Balkanski prvaki na UKV so z osvojitvijo zlatih 
medalj postali: Jani Bratož v kategoriji M14, Maks Rodman 
v M16,  Marko Kužner - S54MA v M19, Andrej Trojer - S50TA 
v M40. Srebrne medalje so osvojili Drejc Trojer v M14, Ja-
kob Ivačič v M16 in Ivo Kete - S52IVO v M50,  bronasta 
pa sta bila Samo Gajšak - S52SIR v M16 in David Čufer - 
S57DN v M21.

Balkansko ARDF prvenstvo Črna Gora - Zaključek prvenstva

Na KV področju, kjer so naši tekmovalci dosegli 10 medalj,  
pa so balkanski prvaki z osvojitvijo zlatih medalj posta-
li: Drejc Trojer v M14, Žak Gajšak - S58SJP v M16, Marko 
Kužner - S54MA v M19, Ivo Jereb - S57AL v M40, Stanko 
Čufer - S57CD v M50.  Srebrni so bili Jani Bratož v M14, 
Maks Rodman v M16, David Čufer - S57DN v M21 in Andrej 
Trojer - S50TA v M40. Bronasto medaljo pa je osvojil Samo 
Gajšak - S52SIR v M16.

Čestitke vsem.

17. EVROPSKO MLADINSKO 
ARG PRVENSTVO

Oslo, Norveška od 02. - 05. 07. 2016

17. Evropskega ARG prvenstva (17th European Youth 
ARDF Championship) se je udeležila tudi štiričlanska 
mladinska ARG reprezentanca ZRS. Sestavljali so jo naj-
boljši štirje tekmovalci, ki so v letošnji tekmovalni se-
zoni na tekmovanjih v kategoriji pionirji zbrali največ 
točk. Slovensko reprezentanco na prvenstvu, ki je je 
potekalo od 2. do 5. julija 2016 v Oslu na Norveškem, 
so sestavljali: Samo Vetrih iz radiokluba Ajdovščina in 
Drejc Trojer iz radiokluba Domžale v kategoriji M14, v 
kategoriji M16 pa Samo Gajšak - S52SIR in Tomislav Ha-
ring - S58TOM iz radiokluba Krško. Vodja reprezentance 
pa je bil Andrej Trojer - S50TA.

Naši mladi ARG-jaši so se na treh tekmah pomerili z vrstni-
ki iz desetih evropskih držav, kjer se goji ta športno - teh-
nična disciplina. V nedeljo je bil na vrsti sprint, kjer je naj-
boljše mesto med Slovenci dosegel Samo Vetrih, ki je bil 
16. v kategoriji M14. V ponedeljek je bila na vrsti klasična 
disciplina v UKV-ju, kjer je najboljše mesto med Slovenci 
pripadlo Tomislavu, ki je bil 21. v kategoriji M16. Zadnji 
dan je bila na vrsti klasična disciplina v KV-ju, kjer je bil 
naš najboljši uvrščeni Samo Gajšak, na 18. mestu v kate-
gorij M16. Drejc pa je edini od naših tekmovalcev na vseh 
tekmah konstantno našel vse skrite oddajnike - lisice.

17. Evropsko mladinsko ARG prvenstvo
Samo GAJŠAK - S52SIR, Tomislav HARING - S58TOM,
Drejc TROJER - S53CAB, Samo VETRIH - S53AAN

Najbolje so se ponovno odrezala dekleta in fantje iz ve-
lesil ARG-ja (Rusija, Ukrajina in Češka), med katerimi je 
na letošnjem prvenstvu še posebej prednjačila Rusija, 
saj se je na podelitvah največkrat slišala ruska himna. Na 
vseh treh tekmah so naši štirje tekmovalci prispevali svoj 
delež po svojih najboljših močeh ter se trudili in srčno 
borili do konca vsake tekme. Fantje pa so tudi sami lahko 
videli, kje in kako bo potrebno še kaj postoriti, da bo v 
bodoče dosegljiv kak boljši rezultat. Tekme so bile orga-
nizirane na zelo visokem nivoju in na dokaj zahtevnem 
terenu, predvsem velja to omeniti za obe klasični tekmi.

17. Evropsko mladinsko ARG prvenstvo
Samo VETRIH - S53AAN, Tomislav HARING - S58TOM,
Drejc TROJER - S53CAB, Samo GAJŠAK - S52SIR, 
Andrej TROJER - S50TA

Nastop na prvenstvu je omogočila Zveza organizacij za 
tehnično kulturo Slovenije in sponzorja Eles Ljubljana 
in Dravske elektrarne Maribor.

Čestitke vsem.
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18. SVETOVNO ARDF 
PRVENSTVO 2016

Albena, Bolgarija 03.- 09.09.2016

V Albeni v Bolgariji bo od 3. do 9. sep-
tembra 2016 potekalo 18. svetovno 
ARDF prvenstvo na kateremu bo nasto-
pila tudi slovenska članska ARG repre-
zentanca ZRS. Po končanem KV ARG pr-

venstvu ZRS v Domžalah smo glede na 
dosežene rezultate v spomladanskem 
delu naših letošnjih tekmovanj ter glede 
na zmožnosti tekmovalcev sestavili leto-
šnjo reprezentanco ZRS. Slovenijo bo v 
Bolgariji zastopala reprezentanca ZRS v 
naslednji sestavi:

Ime in priimek Radioklub Kat.

Ana ČUFER, S52NAO S53AAN W21
Petra LEVIČAR, S58APL S53JPQ W21
Nina RADI, S57ONR S59DIQ W21
Marko KUŽNER, S54MA S59DPG M19
David ČUFER, S57DN S53AAN M21
Niko GABERC, S56SON S59DIQ M21
Andrej ŽNIDARIČ, S56LLB S59PLK M21
Ivo JEREB, S57AL S59DRW M40
Andrej TROJER, S50TA S53CAB M40
Miroslav KUŽNER, S52KK S59DPG M40
Stanko ČUFER, S57CD S53AAN M50
Ivo KETE, S52IVO S53AAN M50
Jože ONIČ, S51T S59DXU M70
Franci ŽANKAR, S57CT Vodja reprezentance

Reprezentanca se bo po načrtu pred odho-
dom na svetovno ARDF prvenstvo v Bolga-
riji zbrala v Krškem med 20. in 21. avgustom 
2016 na krajših pripravah.

 ARG manager ZRS
 Franci Žankar, S57CT

Odšel  je Danilo – S51FU
Danilo Glažar , rojen 14. 4. 
1934 v Celju, je 10. 6. 2016 
umrl in bil v krogu ožje dru-
žine pokopan na ljubljanskih 
Žalah 15. 6. 2016.

Danila sem spoznal, ko smo 
še vsi imeli znake na YU in 
ko je potreboval moje znanje 
računalništva in so »na svet« 
prišli MS Windowsi. Bil je 
precej skrivnosten in o svojem 
življenju ni hotel veliko go-
voriti, zato sem naprosil njegovo ženo Marijo Rozo, da mi 
razsvetli obzorje. Glede na vse kar je v življenju doživel, bi 
najbrž lahko sam napisal celo knjigo, tako pa je tu prepis 
njegovega kratkega življenjepisa.

Že kot dijak Elektro tehniške šole – smer šibki tok, se je 
1.1.1948 vključil med radioamaterje v radioklub Ljubljana, 
tedaj YU3AJK, danes S53AJK.

Kot telegrafist na ladjah Splošne plovbe Piran, je kot 
radioamater vzdrževal stike z radioamaterji po vsem svetu.
Leta 1964, je kot pobudnik in soorganizator ustanovil 
radioklub Snežnik v Ilirski Bistrici – YU3DGO (Danilo Glažar 
Organizator, kot se je rad pošalil) in v njem do leta 1972, 
aktivno sodeloval.

Od leta 1972 do 1978, je plul na tujih ladjah, kot radijski 
telegrafist in se tudi ves ta čas povezoval z radioamaterji 
po svetu, predvsem pa s slovenskimi.

Od leta 1978, po vrnitvi v Ljubljano, se je aktivno vključil 
v delo radiokluba YU3AJK, kasneje v Radioklub Kričač – RTV 
Slovenija, nazadnje pa je bil član Radiokluba Cerkno. Veliko 
se je ukvarjal tudi s konstruktorstvom in digitalno tehniko. 
Tudi računalništvo mu ni bilo tuje. 

Od leta 1995, zaradi zdravstvenih težav, ni bil klubsko 
aktiven, je pa spremljal delo slovenskih in ostalih radioamaterjev 
preko časopisa CQ ZRS in interneta. 

Janez – S51J
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UKV AKTIVNOSTI Ureja: Miha Habič S51FB, ZRS VHF MANAGER 

1998 YAESU  VXR-5000 – 1998 YAESU  VXR-5000 – 
2015 YAESU DR1X 2015 YAESU DR1X 

Avtor: Bojan S56UTM

Jeseni leta 1998 so se okvare na 2m repetitorju na 
Uršlji gori ponavljale. Prihajala je zima in dolgoletni 
konstruktor ter vzdrževalec, pokojni Ivan S52TS ( na 
sliki 1999 januar na dan montaže in priklopa VXR-5000), 
nas je v RK S59EHI seznanil, da ni mogoče v nedogled 
odpravljati okvare. Rele 
je bil star več deset let, 
»preživel« je veliko 
dodelav in predelav. 

Novi časi pa so nam omo-
 gočili legalen nakup 
pro fe sionalnega releja 
na domačem slovenskem 
tržišču in prvič smo pri-
čeli razmišljati o nakupu 
brez ilegalnega uvoza 
po rezervnih delih. Po 
raziskovanju ponudbe 
na slovenskem tržišču 
smo se pričeli pogovarjati 

z generalnim zastopnikom za Yaesu TELESET d.o.o., v 
Ljubljani. V pogovorih je iz 2m novega repetitorja nastala 
tudi ideja za ponudbo 70 cm repetitorja. V RK S59EHI 
za oba repetitorja ni bilo denarja. 2m repetitor je 
združeval radioklube okoli Uršlje gore in tako smo prvič 
poskušali združevati finančna sredstva za nakup novih 
repetitorjev. 

Dne 24.11.1998 smo se radioklubi RK S59EKL Velenje, 
RK »25. JULIJ« S59DVA Velenje, RK S59DAU Radlje ob 
Dravi, RK S59EST Mežica, RK Miloša Zidanška S59DAV 
Vuzenica , RK S59DCD Slovenj Gradec in RK S51DSW 
Mozirje na pobudo RK S59EHI Ravne na Koroškem, 
sestali v restavraciji BELEVUE v Slovenj Gradcu z namenom 
možnega dogovora o sofinanciranju nakupa novega 2m 
in 70cm repetitorja. Poleg dogovora o načinu delitve 
stroškov smo še predlagali, da pri sofinanciranju 
poskušamo pridobiti tudi nekaj sredstev s strani občine, 
v kateri so radioklubi. Na to prošnjo sta se odzvale samo 
občina Mozirje s takratnimi 25,000 SIT in občina Velenje 
s 25.000 SIT.
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Na ponovnem sestanku v Slovenj Gradcu, dne 9.12.1998 
smo radio klubi sprejeli dogovor o sofinanciranju 2m in 
70 cm repetitorja YAESU VRX -5000, po predračunu 
ponudnika TELESET d.o.o. iz Ljubljane za 504.230,00 SIT. 
Pri menjavi repetitorja smo menjali tudi antene in antenski 
kabel, ki ni bil vštet v nakup novih relejev. Delitev stroškov 
je bila 47.032,86 SIT na klub. 

RK Mozirje in RK Velenje sta imela zmanjšan račun za 
znesek, saj sta ga poravnali občini Mozirje in Velenje. 
Radioklubi so tako sofinancirali 329.230,00 SIT, razliko 
do končne kupnine pa je plačal RK S59EHI. Dogovora in 
plačila soudeležbe nista nikoli poravnala dva radio kluba, 
za ta znesek pa se je povečala soudeležba RK S59EHI iz 
predvidenih (po dogovoru z RK ) 329.230,00 SIT na 
423.295,72 SIT. Opis dogovora o skupnem sofinanciranju 
sem napisal z namenom, da so razvidni »čisti računi«, 
za katere je še v letu 2013 in 2014 bilo povpraševanje. 
Ideja je bila, da na Koroškem s skupnimi močmi obnovimo 
tudi obstoječa, vendar takrat že »zastarela« PACKET 
vozlišča (Velika kopa, Brinjeva gora in na Kapunarju.), ki 
jih je v 80. letih postavil in vzdrževal RK S59EHI. Na 
sklicanem sestanku, dne 27.01.2005 na BELEVUE v 
Slovenj Gradcu, dogovor ni bil sklenjen, če prav je šlo za 
precej manjše zneske ( cca 7.000 SIT na RK ) in to je bil 
tudi zadnji regijski sestanek radioklubov okoli Uršlje 
gore. (Za lažje preračunavanje: v tem času je bilo razmerje 
1EUR = 240,00 SIT)

Pokojni Zdravko ex YU3CW, ki je razvoj in širjenje 
radioamaterstva spremljal med začetniki na Koroškem, 
nas je med postavitvijo prvega repetitorja (01.10.1975!) 
vseskozi opozarjal na nemško različico: »Če hočeš 
radioamaterje skregati med seboj, jim postavi repetitor!«. 
Milo rečeno, tudi sam je na »uhiju« povzročal veliko 
hrupa. Pa niso bili problem samo posamezniki. Novi 
repetitor še ni »pihnil« prve svečke, ko je prišla »zamera« 
iz Ljubljane, da je bila nabava izvršena »mimo vrste«. To 
leto smo tudi v klubskih vrstah preživeli »analizo« 
nepravilnega delovanja, ki ni nikoli bila dokazana saj 
zagovornik »analize« ni nikoli več prestopil prag klubskih 
prostorov. Za sabo je brez pojasnila zelo trdo (predvidevam, 
da za zmeraj) zaprl vrata RK S59EHI. V naslednjih letih 

je VXR-5000 »preživel« tudi uradno pisno prijavo na 
ZRS tudi eden od RK, ki so sofinancirali novi repetitor. 
Prijava je šla v to smer, da RK S59EHI daljinsko izklaplja 
(iz doline!) repetitor, ko preko njega delajo njihovi člani 
radiokluba. Repetitor nikoli ni bil na »daljinsko komando«! 
In nikoli se ni nihče, ki je trdil, da je repetitor pod 
»komando«, prepričal o neresnični prijavi na ZRS.

Oba repetitorja na Uršlji gori sta bila montirana januarja 
1999. 2m repetitor je že po nekaj mesecih nagajal. Ivan 
S52TS je ugotovil, da je hibridno vezje (končna – izhodna) 
v PA-UNIT enoti vgrajen M67741H od 150-175MHz. Še 
v garanciji smo vgradili pravilnega M57727, s »prisilnim« 
hlajenjem. Oba releja, predvsem 70 cm, sta vse do poletja 
2015 delovala z manjšimi okvarami – izpadi. Resna okvara 
je nastala na 2m releju poleti 2015, ko je povzročal 
motnje na frekvenci 136 do 141MHz. Na podlagi 
inšpekcijskega nadzora AKOS smo rele takoj izklopili. 
Ponovno priklopljena »rezerva« je dobro delovala vse 
do decembra 2015. Tudi 70 cm rele je poleti 2015 pokazal 
zobe. Pri popravilu se je izkazalo, da prav tako ni bil hibrid 
(končna – izhodna) v PA-UNIT za radioamatersko področje 
in je po dolgih letih delovanja pregorel…

Kar tri do štiri mesece smo intenzivno iskali pravilni 
M57729. In cene so se gibale od 49 EUR do 99 EUR. 
Končno smo našli Mitsubishi na Kitajskem, z dostavo na 
dom za 29 EUR! Naročili smo 2 kosa in po 17 dneh je 
poštar pozvonil… Predelali smo končno stopnjo s »prisilnim-
ventilator« hlajenjem in ga ponovno vključili v promet. 
Pri iskanju hibrida smo ugotovili, da za VRX-5000 ni več 
delov na tržišču. S težavami na obeh relejih pa je sovpadala 
YAESU »akcija« novih repetitorjev. Želje so bile eno, 
možnosti drugo… Sicer cena Yaesu DR1XE 1.300 EUR ni 
visoka, če upoštevamo, da Yaesu v 60 dneh refondira cca 
630 EUR. In v eni škatli je možnost za 2m ali 70 cm?! In 
se je izšlo. V sodelovanju z ZRS, ki je vodila korespondenco 
in nabavo pri dobavitelju v Avstriji imamo danes dva 
nova DR1XE na Uršlji gori. Dobavljeno 26.12.2015 in 
montirano konec decembra 2015. 

Vir: arhiv RK S59EHI, Bojan S56UTM

ICOM IC-7610 na sejmu TOKYO HAM Fair 2016
Po nekaerih objavah na internetu in neverjetno dobro sprejetem SDR radiu IC-7300, se je pričakovalo nekaj tak-
šnega tudi na področju srednje cenovnih modelov, kot je IC7600 in IC9100. ICOM je z novostmi postregel na 
tokijskem sejmu (20.-21.avgust), kjer je predstavil novi model IC-7610, pa tudi prve vzorce IC-R8600, IC-R30 in 
ID-51 PLUS. Natančnih karakteristik še ni, dalo pa se je videti modele pod steklenimi kupolami. 

IC-7610 je v fazi prototipa in je znano 
le nekaj glavnih značilnosti:

• Visoko resolucijski TFT displej s 
prikazom v realnem času

• Vmesnik na dotik
• Frekvenčni obsegi: HF + 50MHz
• Izhodna moč 100W
• Dual watch radio
• Vgrajen antenski tuner
• Priključek za zunanji monitor

Cena in dobavni roki 
za IC-7610 prav tako 
še niso znani, se pa 
precej ugiba. Pričetek 
dobav v enem letu 
in cena okoli 2600€ 
(dvakrat več od IC-
7300) naj bi bila kar 
primerna. 
(info HAMtech.eu)
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ZRS marčevsko 2016 VHF/UHF/SHF tekmovanje - uradni rezultati
Callsign WWL QSO Score ODX Call ODX WWL ODX QRB Err. nr. Err. TRX Pwr (W) Antennas Asl (m)

145 MHz - multi op
1 S59ABC JN76TO 361 123831 DF0MU JO32PC 859 4 1.10% FT1000MP + JAVORNIK II 1000 6 x11 EL. 595
2 S59P JN86AO 352 121530 DF0MU JO32PC 880 11 3.03% 2x (TS-590s + Javornik) +XTAL box/ - 1500W 1500 4 x 2M5WL + 3 x 4 x 0206EF 301
3 S50D JN75RX 90 19173 IS0BSR JN40MW 763 6 6.25% 100 17 EL. YAGI 0
4 S59DGO JN75BO 53 8833 SP6GEP JO90CK 618 6 10.17% ic275h 100 EF0209 700
5 S57E JN75PP 41 6943 YU7ACO KN05QC 479 4 8.89% IC746 20 Yagi 156

145 MHz - single op high power
1 S57O JN86DT 394 139157 F8RCD JN38KJ 728 35 8.16% TS 590SG+JAVORNIK 1500 3X8X4 el +4x9+4x17+3x17 el yagi 307
2 S57M JN76PO 236 79322 IS0BSR JN40MW 806 4 1.67% Mark V+Javornik 1000 2x9el. +20 el. 963
3 S53X JN65WP 172 43522 IS0BSR JN40MW 654 8 4.44% TS-590SG/ME2HT 500 3x4x5el. Yagi 670
4 S53V JN76UH 105 26485 DF0YY JO62GD 689 4 3.67% FT1000MP+Javornik 600 11 el ECO Yagi 492
5 S57Q JN76PA 99 20575 DR1H JN59OP 506 3 2.94% FT-847 300 6 el. YU7EF 560
6 S57LM JN76HD 78 20442 IS0BSR JN40MW 734 1 1.27% FT847 100 17 el  F9FT 313
7 S51WC JN75OT 72 15851 SN9D JO90PP 617 2 2.70% FT100D 50 F9FT 250
8 S58P JN76ID 47 10306 OL4N JO60VR 515 1 2.08% FT-897 D 500 11 el YU7EF 0
9 S50J JN65VO 30 9296 DA0FF JO40XL 613 1 3.23% TS2000 100 17el F9FT 150

10 S54O JN75NT 28 5178 DA0FF JO40XL 645 3 9.68% FT736 1000 17el 15
11 S52AA JN76HD 16 2898 IQ4AX JN54KK 350 2 11.11% IC-275 100 17el F9FT 295
12 S53FO JN76ID 18 2426 DR1H JN59OP 469 3 14.29% javornik+ts850 300 2x8el 12
13 S50TA JN76HD 11 2345 HA6W KN08FB 491 0 0.00% 50 0
14 S52IT JN76AA 9 996 IQ4AX JN54KK 305 3 25.00% IC910 100 12 elm yagi 300
145 MHz - single op low power
1 S53K JN75RX 95 22151 IS0BSR JN40MW 763 3 3.06% 4 x 11 YU7EF 410
2 S53SO JN75IX 88 19113 SN9D JO90PP 620 3 3.30% IC 7200 TRANSVERTER 50 5el QUAD 2114
3 S58RU JN65WM 51 14302 DA0FF JO40XL 624 3 5.56% Yaesu FT-736R 25 M2 2M5WL 260
4 S57NAW JN76PA 69 13534 DG6IMR JO70IT 535 2 2.82% TS-711E 25 9 el. 340
5 S57UMP JN76SK 37 5695 IQ4AX JN54KK 427 1 2.63% 2.5 dB - FT897D 25 17 el. LY 1500
6 S53XX JN76CF 28 5240 YU7ON KN04AX 475 1 3.45% 20 11el. 930
7 S51GF JN76AA 22 4471 9A0V JN95PE 419 1 4.35% Icom IC-202 3.maj Yagi 11EL. 320
8 S57UZX JN75LT 31 4451 OM3W JN99CH 460 2 6.06% FT-225 25 9el Yagi 230
9 S54MTB JN75OT 21 3536 OK2EZ JN99BS 492 1 4.55% YAESU FT-817ND 5 Tonna 220

10 S56HCE JN75AP 15 2615 9A4V JN95KI 379 5 25.00% TR-9130 25 Yagi 17el Tonna 350
11 S53RM JN76HD 11 2173 9A0V JN95PE 378 1 8.33% Murka 144/14 + IC-735 10 7el yagi 300
12 S57CN JN75NT 19 1274 9A2YF JN85OO 164 0 0.00% 10 GP 183
13 S55TB JN76CH 6 292 S59DGO JN75BO 80 0 0.00% ft-817 5 vertical 0
435 MHz - multi op
1 S59P JN86AO 74 23077 IQ1KW JN34OP 721 9 10.84% FT-1000 + Menina 600 3x21el F9FT 301
2 S59DGO JN75BO 47 9800 OM3CLS JN99FC 508 4 7.84% TS590+Menina 100 2x19 el F9FT 700
2 S50D JN75RX 14 1301 IZ4JMU JN54WE 345 0 0.00% 50 29 el. yagi 0
4 S59ABL JN65WP 7 974 IK4LFI JN54FL 299 0 0.00% IC-706-MKIIG 20 21 el. Yagi 670

435 MHz - single op high power
1 S51ZO JN86DR 93 30776 SP1JNY JO73GL 761 5 5.10% TS-940s+MENINA+MGF-1302, 0,5db 700 8x33el.DJ9BV 317
2 S54T JN75EW 53 12348 DL8PZ JO40IB 623 1 1.85% FT-847+ MENINA II 100 4x9WLA 300
3 S51WX JN75OS 24 8500 IQ1KW JN34OP 639 1 4.00% 200 2 x 18 201
4 S57LM JN76HD 21 5175 IZ7UMS JN81GD 577 2 8.70% FT847 50 21 el YAGI 313
5 S50J JN65VO 13 1931 IK4LFI JN54FL 291 0 0.00% TS2000X 50 2x19el 150
6 S51WC JN75OT 15 1335 OK2C JN99AJ 452 0 0.00% FT100D 50 F9FT 250
7 S53FO JN76ID 9 1327 IZ4JMU JN54WE 312 1 10.00% ic402 30 15 el
8 S54O JN75NT 10 1234 DQ7A JN59RJ 484 0 0.00% FT897 200 23el 15

435 MHz - single op low power
1 S57Q JN76PA 25 4331 IZ7UMS JN81GD 552 1 3.85% FT-847 25 11 el. YU7EF 560
2 S58RU JN65WM 22 3964 IQ1KW JN34OP 533 0 0.00% Yaesu FT-736R 25 M2 432-13WLA 260
3 S53XX JN76CF 6 773 IZ4JMU JN54WE 292 0 0.00% 5 21el. 930
4 S53X JN65WP 5 661 IK2FTB/4 JN54SI 233 0 0.00% IC-706-MKIIG 20 21el yagi 670
5 S53RM JN76HD 4 472 IZ4JMU JN54WE 307 0 0.00% Menina 432/21 + IC-735 10 11el yagi 300
6 S57CN JN75NT 8 345 S51ZO JN86DR 136 0 0.00% 10 GP 183
7 S57UMP JN76SK 3 200 S54T JN75EW 106 0 0.00% FT897D 25 31 el. DL6WU 1500
8 S54MTB JN75OT 5 192 S51ZO JN86DR 132 0 0.00% YAESU FT-817ND 5 Tonna 220
9 S52AA JN76HD 2 103 S59DGO JN75BO 72 1 33.33% IC-471E 25 14el Yagi 295

10 S53VV JN65VN 1 7 S57UHX JN65UN 7 0 0.00% IC-402 3 GP 100
1,3 GHz - multi op
1 S59P JN86AO 38 11034 IQ1KW JN34OP 721 3 7.32% 0

1,3 GHz - single op
1 S51ZO JN86DR 38 12362 DJ5AR JN49CV 694 3 7.32% IC-202s+TRANSV, MGF-1302, 0,5db 100 1,8m DISH 317
2 S53FO JN76ID 10 2112 DK1KC/P JN58QH 349 4 28.57% db6nt+ic202 140 2x76 el 15
3 S58RU JN65WM 7 1334 IQ1KW JN34OP 533 1 12.50% YAESU FT736R 108 Flexa Yagi FX-2317 260
4 S50J JN65VO 2 88 IW3SPI JN66OD 76 0 0.00% TS2000X 10 55elF9FT 150

S53XX JN76CF 0 0 1 100.00% 55 930
2,3 GHz - multi op
1 S59P JN86AO 9 2979 DL0GTH/P JO50RK 544 1 10.00% 0

2,3 GHz - single op
1 S58RU JN65WM 2 213 I3NGL JN65DR 126 0 0.00% Yaesu FT-817+TRV 15 Yagi Anjo YA235043 260

3,4 GHz - multi op
1 S59P JN86AO 4 846 OK1YA JN79IO 348 0 0.00% 0

3,4 GHz - single op
1 S51ZO JN86DR 3 489 OE5VRL/5 JN78DK 243 1 25.00% IC-202s+DB6NT 1,0db 20 1,8m DISH 317

5,7 GHz - multi op
1 S59P JN86AO 5 1197 HA8V KN06HT 351 0 0.00% 0

5,7 GHz - single op
1 S51ZO JN86DR 7 1509 OK1YA JN79IO 341 0 0.00% IC-202s+DB6NT+HEMT, 0,8db 4 1,8m DISH 317
2 S58RU JN65WM 4 522 IZ3KSO JN55UT 172 0 0.00% Yaesu FT-817+TRV 10 parabola fi 65 cm 260

10 GHz - multi op
1 S59P JN86AO 8 2065 I6XCK JN63QO 394 0 0.00% 0

10 GHz - single op
1 S51ZO JN86DR 10 2230 I6XCK JN63QO 416 0 0.00% IC-202s+DB6NT+HEMT, 1,0db 5 1,2m DISH 317
2 S53XX JN76CF 4 789 I6XCK JN63QO 300 1 20.00% 930
3 S58RU JN65WM 6 522 IZ3KSO JN55UT 172 0 0.00% Yaesu FT-817+TRV 10 parabola fi 48 cm 260
4 S59GS JN75OO 1 266 I6XCK JN63QO 266 0 0.00% 5 123 cm 175
5 S50J JN65VO 2 17 S58RU JN65WM 12 2 50.00% 4 0,4 dish 150
6 S53VV JN65VN 2 13 S58RU JN65WM 8 0 0.00% Xverter 0,3 33cm 100

24 GHz - single op
1 S58RU JN65WM 2 259 IZ3KSO JN55UT 172 0 0.00% Yaesu FT-817+TRV 2,5 parabola fi 37,5 260

ZRS marčevsko 2016 VHF/UHF/SHF tekmovanje - generalni rezultati
General results - multi op         

 Callsign Sum 145 MHz 435 MHz 1,3 GHz 2,3 GHz 3,4 GHz 5,7 GHz 10 GHz 24 GHz
1 S59P 488995 121530 115385 110340 59580 16920 23940 41300 
2 S59ABC 123831 123831       
3 S59DGO 57833 8833 49000      
4 S50D 25678 19173 6505      
5 S57E 6943 6943       
6 S59ABL 4870  4870      

General results - single op        
 Callsign Sum 144 MHz 432 MHz 1,3 GHz 2,3 GHz 3,4 GHz 5,7 GHz 10 GHz 24 GHz
1 S51ZO 362060  153880 123620  9780 30180 44600 
2 S57O 139157 139157       
3 S58RU 85552 14302 19820 13340 4260  10440 10440 12950
4 S57M 79322 79322       
5 S54T 61740  61740      
6 S53X 46827 43522 3305      
7 S57LM 46317 20442 25875      
8 S51WX 42500  42500      
9 S57Q 42230 20575 21655      
10 S53FO 30181 2426 6635 21120     
11 S53V 26485 26485       
12 S53XX 24885 5240 3865 0    15780 
13 S51WC 22526 15851 6675      
14 S53K 22151 22151       
15 S50J 20171 9296 9655 880    340 
16 S53SO 19113 19113       
17 S57NAW 13534 13534       
18 S54O 11348 5178 6170      
19 S58P 10306 10306       
20 S57UMP 6695 5695 1000      
21 S59GS 5320       5320 
22 S53RM 4533 2173 2360      
23 S54MTB 4496 3536 960      
24 S51GF 4471 4471       
25 S57UZX 4451 4451       
26 S52AA 3413 2898 515      
27 S57CN 2999 1274 1725      
28 S56HCE 2615 2615       
29 S50TA 2345 2345       
30 S52IT 996 996       
31 S53VV 295  35     260 
32 S55TB 292 292       

brunarico bivšega CB kluba Ahac, blizu brkinske 
vasice Rjavče, 700m asl – JN75BO.
Snežnik nam je bil zaradi obilo snega nedostopen, 
za brkinsko lokacijo, čeprav še kar zaprto s hribi v 
skoraj vseh smereh, pa smo se odločili, ker je poleg 
brunarice, dostopne z avtom že postavljen 7m 
steber. Nanj smo na isti rotator postavili 9el.yagi 
by YU7EF za 2m in dve 21el.F9FT za 70cm, 
skombinirane iz 15 let starih ostankov štirih, katerih 
aluminij je že spoznal vse ujme Snežnika... 
Na 2m smo delali z IC-275,100w + N1MM na 70cm 
pa TS-590SG, Menina, GI7b, ATF-54143 + N1MM.
Med kontestom je David, S57NO testiral RX-e višjih 
bandov, katerih setup-i so še v fazi izdelave.
Po OC definiciji (by Robi) nam je med joto s klobaso 
(by Kika,S51KL) in obračanjem čevapov (Dare, 
S51FO) uspelo na 2m narediti 60 QSO/10480pts 
(odx: SP6GEP  JO90CK 618km) ter na 70cm 51 
QSO/10650pts (odx: OK2C  JN99AJ  514km). Aktivni 
smo bili skupaj 14 ur, uro pred koncem tekme pa 
nam je odpovedal poslušnost generator.
Skratka: majhna aktivnost, slabo vreme, slabe 
propagacije in prijetno vzdušje.
Se slišimo v majskem kontestu iz Snežnika,upamo,da 
nam do takrat uspe dokončat setup-a za 23 in 
13cm.
ops: S56FQC,S51FO,S51KL,S51YL,S51LF ter po dve 
QSO v nedeljo S52OT in S52DV.
za ekipo S59DGO,

73, S51LF, Leon

Pozdravljeni,
Pa se je začela nova sezona, ki prekinja »zimsko 
spanje«. V četrtek smo pričeli z odstranjevanjem 
krame in OSB plošč, ki so se čez zimo nabrale v 
kontejnerju. Zvečer nam uspe odstraniti vse in 
končno pridemo do tehnike. V petek pričnemo 
pregledovati in testirati opremo, ki je kar dobro 

KOMENTARJI TEKMOVALCEV:

Marec, 2016

Pozdravljeni !
Z Joškotom – S57NAW, zaradi več razlogov nisva 
opremila lokacije na Lisci za marčevsko tekmovanje.
Jaz imam doma trenutno postavljeno samo 6 el. 
za 2m in 11 el. za 70cm na cca 10 m. Po dolgem 
času sem priključil FT-847 (še vedno ni čisto OK 
zaradi udara strele – samo 20 W na 70cm ….) in 
ravno tako zaprašeni ojačevalec z GI-7b za 2m, po 
katerem začuda ni nič pokalo in še vedno daje 
solidnih 300 W. Na 70 cm nisem uporabljal 

ojačevalca. Rezultat – 102 QSO in 21.600 pik na 
2m in 26 QSO na 70 cm sicer ni nič posebnega, je 
pa zanimivo, da se da vseeno narediti nekaj lepih 
zvez s skromno opremo. Z moje lokacije doma 
imam sicer rekord 105 K pik. 
Je pa ”klofati” doma elegantno: natikači, talno 
gretje, redna hišna oskrba, TV ….
Če ne najdeva kakšnega izgovora in opremiva 
Lokacijo, se slišimo maja z Lisce, do takrat pa 

LP  de Tone/S57Q

Živijo!
Ekipa S59DGO smo se v želji po udeležbi v kontestu 
in druženju, kljub slabemu vremenu odpravili v 
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TEKMOVANJA - VHF/UHF/SHF MAJ 2016  UKV AKTIVNOSTI

ZRS majsko 2016 VHF/UHF/SHF tekmovanje generalna uvrstitev
General results - multi op         
 Callsign Sum 145 MHz 435 MHz 1,3 GHz 2,3 GHz 3,4 GHz 5,7 GHz 10 GHz 24 GHz
1 S53D 692932 83137 272955 264460   22940 49440 
2 S59P 610171 181181 99570 141500 63800 13780 18280 92060 
3 S50G 460846 51966 137950 162630 108300    
4 S59ABC 149898 149898       
5 S51A 121044 48539 38745 33760     
6 S59DGO 114370  114370      
7 S50L 68879 37379 26280 4220 1000    
8 S50D 22349  8475      
9 S59ABL 8885  8885      
10 S57E 6780 6780       

General results - single op        
 Callsign Sum 144 MHz 432 MHz 1,3 GHz 2,3 GHz 3,4 GHz 5,7 GHz 10 GHz 24 GHz
1 S51ZO 571850  74780 123670 121420 32320 38520 181140 
2 S53XX 185055  12925 13030    159100 
3 S58RU 159670 17215 27215 24290 21440  23020 38140 8350
4 S57Q 152249 152249       
5 S57O 133895 133895       
6 S57NAW 115945  115945      
7 S57M 107244 107244       
8 S54T 98525  91175 7350     
9 S59GS 94320       94320 
10 S53K 68180       68180 
11 S51WX 53865  53865      
12 S57LM 53016 33351 19665      
13 S53V 44480 40280 4200      
14 S51DI 44370  100 44270     
15 S50J 43555 6795 14990 7370    14400 
16 S57CN 41793 29038 12295 460     
17 S52IT 39159 33404 5755      
18 S53X 31678 31678       
19 S57TA 30890 30890       
20 S53SO 29546 29546       
21 S51WC 25909 18114 7795      
22 S50D 22349 13874       
23 S53DOS 20220   20220     
24 S53MM 19640     19640   
25 S55M 14542 3552 10990      
26 S53M 11285 8520 2765      
27 S50TA 9168 9168       
28 S56HCE 5375 5375       
29 S57C 4653 3828 825      
30 S52AU 4435 2995 1440      
31 S51AN 4161 4161       
32 S52ZD 3713 3713       
33 S57TP 3108 3108       
34 S55MZ 2976 1091 1885      
35 S53VV 2461 2041      420 
36 S54MTB 2436 1786 650      
37 S53RM 2070 2070       
38 S56WAM 847 302 545      
39 S50LD 709 709       
40 S57KM 397 202 195      
41 S56WJE 132 127 5      

ZRS majsko 2016 VHF/UHF/SHF tekmovanje - uradni rezultati
Callsign WWL QSO nr. Score ODX Call ODX WWL ODX QRB Err. nr. Err. TRX Pwr (W) Antennas Asl (m)

145 MHz - multi op
1 S59P JN86AO 469 181181 IT9IPQ JM78SG 928 19 3.89% 2x (TS-590s+XFILTER BOX+Javornik) 1500 4 x 2M5WL + 3x 4 x EF0206 301
2 S59ABC JN76TO 384 149898 LZ7J KN22HB 876 5 1.29% FT-1000mp MarkV Javornik II 1000 6x11ele Yagi 590
3 S53D JN76BD 263 83137 IT9IPQ JM78SG 884 15 5.40% IC275H 100 2x3wl 1562
4 S50G JN76JC 160 51966 YO5ER/P KN27FH 749 15 8.57% YAESU FT-1000MP 1000 2x15, 4x6, 4x8 850
5 S51A JN75JX 178 48539 YO3FFF/P KN24ND 837 17 8.72% K3&LT2S 500 17el 700
6 S50L JN75ES 129 37379 SN7L JO91QF 710 13 9.15% FT990+JavornikII 700 2x17el +1x17EL 1114
7 S57E JN75PP 35 6780 YO2LZA KN05RK 481 3 7.89% IC 746 20 Yagi 156

145 MHz - single op high power
1 S57Q JN76PB 422 152249 IT9IPQ JM78SG 867 17 3.87% FT1000MP+JavornikII 1200 2x13, 4x6, 4x4, 3x6 948
2 S57O JN86DT 362 133895 IZ1GZA JN34VI 716 31 7.89% ts590sg + Javornik 1500 3x8x4 el loop +4x9 +4x17 307
3 S57M JN76PO 308 107244 LZ3A KN12QP 776 1 0.32% MarkV+Javornik 1000 2x9el. 963
4 S53V JN76UH 144 40280 DM3W JO62XE 666 11 7.10% FT1000MP+Javornik 600 11 el ECO Yagi 492
5 S52IT JN66WB 111 33404 OM3KDX KN19DB 714 10 8.26% IC910 100 10 elm. yagi 1072
6 S57LM JN76HD 112 33351 YO5KDX/P KN16NH 654 4 3.45% FT847 100 17 el  F9FT 313
7 S53X JN65WP 108 31678 OM3KDX KN19DB 739 7 6.09% 0
8 S53SO JN75IX 111 29546 LZ2FO KN13KX 680 2 1.77% IC 7200 Transverter 200 2x11 element Tonna 847
9 S51WC JN75OT 71 18114 IK1TBE JN34QM 631 2 2.74% FT100 17 el F9FT 250

10 S50D JN75RX 63 13874 SN7L JO91QF 651 11 14.86% 100 17 EL. YAGI 0
11 S50TA JN76HD 39 9168 IQ8BI JN71HU 478 3 7.14% 50 0
12 S53M JN86CR 35 8520 DR2X JO40QL 653 1 2.78% IC706MKIIG 50 16 el yagi 320
13 S50J JN65VO 22 6795 DR2X JO40QL 634 1 4.35% TS2000X 100 17elF9FT 150
14 S52ZD JN75TV 35 3713 IQ5NN JN63GN 356 6 14.63% 25 11 el yagi 0
15 S55MZ JN76GB 16 1091 IQ5NN JN63GN 320 4 20.00% YAESU FT-897d 50 diamond x200 0
16 S56WAM JN76GB 7 302 S53V JN76UH 95 0 0.00% YAESU FT-897d 50 diamond x50 0
17 S57KM JN76HD 5 202 S57M JN76PO 73 0 0.00% TM-255E 40 GP 315
18 S56WJE JN76GB 5 127 S57Q JN76PB 58 1 16.67% YAESU FT-897d 50 J-Pole 0
145 MHz - single op low power
1 S57TA JN76CC 112 30890 YO5KDX/P KN16NH 687 4 3.45% MGF 1302 25 17 el. F9FT 1029
2 S57CN JN75PS 114 29038 IT9IPQ JM78SG 835 7 5.79% 25 1 x 17 F9FT 1178
3 S58RU JN65WM 63 17215 DR2X JO40QL 645 1 1.56% Yeasu FT-736R 25 M2 2M5WL - 17 el. 7
4 S56HCE JN75AP 24 5375 IK1TBE JN34QM 539 1 4.00% 25 350
5 S51AN JN66XF 24 4161 9A0V JN95PE 430 0 0.00% YAESU FT-480 10 2x 6 el. yagi 1609
6 S57C JN75QW 21 3828 IO2V JN44OQ 502 0 0.00% FT817 5 17 el. F9FT 370
7 S55M JN65VM 14 3552 DA0FF JO40XL 621 0 0.00% FT857 25 3L 120
8 S57TP JN66XF 18 3108 IO2V JN44OQ 409 2 10.00% YAESU FT-480 10 2x 6 el. yagi 1609
9 S52AU JN76LB 16 2995 IO2V JN44OQ 475 1 5.88% LT2S 10 17el 0

10 S53RM JN76HD 14 2070 IQ5NN JN63GN 331 0 0.00% Murka + IC-735 8 7el yagi 310
11 S53VV JN65VN 10 2041 IO2V JN44OQ 373 0 0.00% Mutek - FT-221R 10 GP 100
12 S54MTB JN75OT 15 1786 DL9RAR JN68HW 399 0 0.00% YAESU FT-817ND 5 Tonna 220
13 S50LD JN76MM 10 709 9A9I JN85FS 138 0 0.00% Yaesu FT-817nd 5 DK7ZB 0
435 MHz - multi op
1 S53D JN76BD 169 54591 LZ1US KN22FR 904 16 8.65% ATF+Menina+FT1k 600 2x23 YU7EF, 4x19 F9FT 1562
2 S50G JN76JC 81 27590 YO5KLD KN17UL 696 2 2.41% Kenwood TS-590S 500 2x24 el yagi 850
3 S59DGO JN75FO 78 22874 YO5KDX/P KN16NH 675 9 10.34% TS590+Menina 700 4xEF7019+2xEF7019 1796
4 S59P JN86AO 63 19914 DL7AFB JO62JA 647 10 13.70% FT1000+Menina 60 3x 21el F9FT 301
5 S51A JN75JX 40 7749 DA0FF JO40XL 616 4 9.09% IC-475H 50 2x21el 700
6 S50L JN75ES 27 5256 SP9EML JN99MS 565 9 25.00% TS2000 50 2x21el 1114
7 S59ABL JN65WP 12 1777 IK4LFI JN54DJ 315 0 0.00% IC-706 MKIIG 20 17 el. Tonna 670
8 S50D JN75RX 11 1695 IK4LFI JN54DJ 442 0 0.00% 50 29 EL. YAGI 0

435 MHz - single op high power
1 S54T JN75EW 67 18235 DA0FF JO40XL 602 3 4.29% FT847 + MENINAII 100 4X9WL 300
2 S51ZO JN86DR 47 14956 LZ7J KN22HB 841 3 6.00% TS-940s+MENINA+MGF-1302, 0,5db 700 8x33el.DJ9BV 317
3 S51WX JN75OS 34 10773 DA0FF JO40XL 653 1 2.86% 200 2 x 18 201
4 S57LM JN76HD 20 3933 IZ7UMS JN81GD 577 0 0.00% FT847 50 21 el YAGI 313
5 S50J JN65VO 16 2998 OK2A JO60JJ 538 0 0.00% TS2000X 50 2x19el 150
6 S52IT JN66WB 11 1151 IZ4JMU JN54WE 261 1 8.33% IC 910 50 20 elm. yagi 1072
7 S51DI JN76VL 1 20 S53V JN76UH 20 1 50.00% FT-847 50 18 el 240

435 MHz - single op low power
1 S57NAW JN76PB 81 23189 DL7AFB JO62JA 688 3 3.57% ICOM-475E 25 3 x 23 el 948
2 S58RU JN65WM 24 5443 OK2A JO60JJ 549 1 4.00% Yeasu FT-736R 25 M2 432-13WLA - 38 el. 8
3 S53XX JN76EK 15 2585 OK2A JO60JJ 456 1 6.25% 5 21el. 0
4 S57CN JN75PS 18 2459 DJ7R JN59UK 489 2 10.00% 25 1 x  22 yagi 1178
5 S55M JN65VM 12 2198 IQ1KW JN34OP 526 0 0.00% FT857 25 3L 120
6 S51WC JN75OT 11 1559 HA6W KN08FB 471 0 0.00% FT100 25 22 el Yagi 250
7 S53V JN76UH 8 840 OM3CQF JN88RT 308 1 11.11% FT897D 20 21 el Tonna 492
8 S53M JN86CR 6 553 OE8FNK/P JN66UO 192 0 0.00% IC706MKIIG 20 16 el yagi for 144 MHz 320
9 S55MZ JN76GB 9 377 IK3TPP JN65CP 187 1 10.00% YAESU FT-897d 20 diamond x200 0

10 S52AU JN76LB 6 288 S53D JN76BD 65 0 0.00% LT70S 10 17el 0
11 S57C JN75QW 3 165 S53D JN76BD 100 0 0.00% FT817 5 17 el. F9FT@144 MHz 15
12 S54MTB JN75OT 2 130 S53D JN76BD 92 0 0.00% YAESU FT-817ND 5 Tonna 220
13 S56WAM JN76GB 4 109 S59DGO JN75FO 52 0 0.00% YAESU FT-897d 20 diamond x50 0
14 S57KM JN76HD 1 39 S53D JN76BD 39 0 0.00% FT-817 5 GP 315
15 S56WJE JN76GB 1 1 S55MZ JN76GB 1 0 0.00% YAESU FT-897d 20 J-Pole 0
16 S58MAJ JN75OT 1 63 S59DGO JN75FO 63 0 0.00% YAESU FT-817ND 5 YAGI 220
1,3 GHz - multi op
1 S53D JN76BD 81 26446 IK7UXW JN80XP 686 4 4.71% FHX35+TS2000 150 1.8m, 2x SBFA 1562
2 S50G JN76JC 51 16263 IK7UXW JN80XP 659 7 12.07% DB6NT+TS711 50 1.9m Dish 820
3 S59P JN86AO 39 14150 IQ1KW JN34OP 721 4 9.30% FT225RD+DB6NT 150 55el F9FT 301
4 S51A JN75JX 18 3376 OK2A JO60JJ 513 1 5.26% IC-910 100 55 EL 700
5 S50L JN75ES 4 422 IQ5NN JN63GN 286 0 0.00% 1114

1,3 GHz - single op
1 S51ZO JN86DR 39 12367 DJ5AR JN49CV 694 1 2.50% IC-202s+TRANSV, MGF-1302, 0,5db 100 55el F9FT 317
2 S51DI JN76VL 18 4427 OK2A JO60JJ 489 1 5.26% XVRT 15 55 el Yagi 240
3 S58RU JN65WM 16 2429 IQ1KW JN34OP 533 0 0.00% FT736 108 FLEXA YAGI FX-2317 - 48 el. 9
4 S53DOS JN75DN 15 2022 IQ5NN JN63GN 263 1 6.25% FT840 DB6NT 2 X XRF286 100 27 el 700
5 S53XX JN76EK 5 1303 OK2A JO60JJ 456 0 0.00% 100 55el. 0
6 S50J JN65VO 6 737 IW3HXR JN55PS 196 0 0.00% TS2000X 10 55elF9FT 150
7 S54T JN75EW 6 735 IQ5NN JN63GN 302 1 14.29% FT736R 10 55el 300
8 S57CN JN75PS 1 46 S51A JN75JX 46 0 0.00% 0,8 1 x 38 el HM 1178

2,3 GHz - multi op
1 S50G JN76JC 18 5415 DL0GTH JO50JP 585 1 5.26% TS-711 50 1,9 m Dish 850
2 S59P JN86AO 11 3190 DL0GTH JO50JP 593 2 15.38% FT-290 + DB6NT 40 100cm Dish 301
3 S50L JN75ES 1 50 S50G JN76JC 50 0 0.00% ZIF 0,5 SBFA 1114

2,3 GHz - single op
1 S51ZO JN86DR 20 6071 IK7UXW JN80XP 690 0 0.00% IC-202s+DB6NT+HEMT 1,0db 50 1,8m DISH 317
2 S58RU JN65WM 7 1072 IK3TCH JN55NO 215 0 0.00% Yaesu FT-817,TRV 15 Yagi Anjo YA235043 8

3,4 GHz - multi op
1 S59P JN86AO 5 689 9A6K JN95HN 231 1 16.67% FT-290 + DB6NT 15 100cm Dish 301

3,4 GHz - single op
1 S51ZO JN86DR 9 1616 OK1YA JN79IO 341 1 10.00% IC-202s+DB6NT 1,0db 20 1,8m DISH 317
2 S53MM JN76GD 4 982 OM3KII JN88UU 384 0 0.00% 50 3,6m 641

5,7 GHz - multi op
1 S53D JN76BD 6 1147 IN3HOG/6 JN63GN 314 0 0.00% ZIF 100m 90cm 1562
2 S59P JN86AO 5 914 HA8V KN06HT 351 0 0.00% FT-290 + DB6NT 3 100cm Dish 301

5,7 GHz - single op
1 S51ZO JN86DR 11 1926 HA8V KN06HT 331 1 8.33% IC-202s+DB6NT+HEMT, 0,8db 4 1,8m DISH 317
2 S58RU JN65WM 8 1151 IK3TCH JN55NO 215 1 11.11% Yaesu FT-817,TRV 10 parabola fi 65cm 7

10 GHz - multi op
1 S59P JN86AO 19 4603 OK2M JN69UN 372 4 17.39% FT-290 + DB6NT 10 100cm Dish 301
2 S53D JN76BD 14 2472 I6XCK JN63QO 289 1 6.67% ZIF 100m 90cm 1562

10 GHz - single op
1 S51ZO JN86DR 35 9057 OK2A JO60JJ 483 4 10.26% IC-202s+DB6NT+HEMT, 1,0db 5 1,2m DISH 317
2 S53XX JN76EK 29 7955 OK1KKL JO70PO 469 2 6.45% 9 80cm 0
3 S59GS JN75NP 16 4716 OK2C JN99AJ 471 6 27.27% TRV 5 123 cm 0
4 S53K JN65WM 23 3409 IQ1KW JN34OP 533 2 8.00% LNA/DB6NT/MURKA/SDR 8 60/90cm DISH 300
5 S58RU JN65WM 15 1907 I6XCK JN63QO 217 0 0.00% Yaesu FT-817,TRV 10 parabola fi 48cm 20
6 S50J JN65VO 7 720 IK3TCH JN55NO 208 0 0.00% 4 0,4 dish 150
7 S53VV JN65VN 3 21 S53K JN65WM 8 1 25.00% Xverter 0,3 33cm 100

24 GHz - single op
1 S58RU JN65WM 1 167 IZ3KSO JN55VU 167 1 50.00% Yaesu FT-817,TRV 2,5 parabola fi 62cm 8

prezimila. Ugotovimo, da ne deluje en sistem 4x6el. 
Vzrok ? Delilnik moči … verjetno edini » profi « 
delilnik na naši lokaciji in še ta sedaj ni OK. S55WT 
se odloči, da bo do naslednjega dne izdelal drug 
delilnik. Malce pred pričetkom še montaža in test. 
Vse OK. Tokrat se nam je pridružil Fredi S52ZW in 
kasneje še Evgen S52EZ.
Na 70cm samo en sistem in še tukaj na po nekaj 
urah odpove pred ojačevalec, ki smo ga zamenjali. 
Večji del kontesta so bile motnje, da se ni dalo 
sprejeti kakšne šibke signale. Upam, da bo naslednjič 
boljše … S53WW je pred časom napisal res ta pravi 
članek, ki velja tudi na 70cm in višje.
Na 23cm in višje nič novega … naredili kar smo 
lahko. Zadnje ure zmanjkalo korespondentov.
Plani so bili veliki … a kaj hitro smo ugotovili da 
so eno želje, drugo pa je realnost.
Radioamaterstvo je naš hobi. Delaš toliko, kolikor 
imaš časa in volje. Predvsem pa je važno, da v tem 
uživaš. Hvala vsem za pike in do slišanja v maju. 
Čestitke še Frančeku S57O za dober rezultat … 
razturil si nas vse!

73,  Za S59P / Matej – S56ZM

Maj 2016

Še en majski kontets je za nami … Tokrat kljub 
praznikom pred »dirko« ni bilo ne časa in ne volje, 
da bi pripravili kaj novega. Je pa bila velika želja 
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UKV AKTIVNOSTI   TEKMOVANJA ZRS 50/70 MHz IN ZRS JUNIJSKO 2016

ZRS junijsko 2016 VHF/UHF/SHF tekmovanje - uradni rezultati
Callsign WWL QSO nr. Score ODX Call ODX WWL ODX QRB Err. nr. Err. TRX Pwr (W) Antennas Asl (m)

145 MHz - multi op
1 S59P JN86AO 228 82350 LZ5D KN22UL 893 5 2.15% 2x(TS-590+Javornik) 1500 4x2M5WL + 4xEF206 + 4xEF206 301
2 S53D JN76BD 207 71357 F6ECS/P JN12NK 967 6 2.82% IC275H 1K 2x3wl, rope 1562
3 S59R JN76OM 188 62277 IT9IPQ JM78SG 918 8 4.08% FT1000MP 1500 2x18el.+2x13el.+4x5el.+4x5el. 1524
4 S56K JN76KI 137 43329 IT9IPQ JM78SG 901 5 3.52% FT1000 DB6NT 1000 2x14el.yagi 1570
5 S59ABC JN76TO 112 37990 LZ2JA KN22UX 892 3 2.61% FT1000MARK V + JAVORNIK 2 1000 6 x 11EL 590
6 S50L JN75ES 123 37376 YR8D KN27OD 844 5 3.91% FT 990/Javornik 800 2 x 17 el F9FT,  17 el F9FT 1114
7 S50D JN75RX 42 7769 OM3KDX KN19DB 617 6 12.50% 100 17 EL. YAGI 0
8 S52M JN76AL 26 4209 SN9D JO90PP 603 3 10.34% Ic-821 35 13el. yagi 1440
9 S57E JN75PP 13 2061 HG6IDZ JN97UT 414 1 7.14% IC 746 20 Yagi 156

145 MHz - single op high power
1 S57O JN86DT 262 99818 YO3FFF/P KN24ND 750 10 3.68% ts590sg+Javornik 1500 3x8x4 el loop+4x9+4x17+3x17 el yagi 307
2 S57Q JN76PB 225 79714 IT9IPQ JM78SG 867 5 2.17% FT1000MP+JavornikII 1200 2x13, 4x6, 4x4, 3x6 948
3 S57M JN76PO 148 45813 YO6OBK KN26TR 789 4 2.63% FT-1000MP MARKV+Javornik 1000 2x9 el. F9FT + 20 el. yagi 0
4 S53SO JN75IX 83 22143 YO7NK KN14WH 742 3 3.49% IC 7200 Transverter 200 2 x  11el F9FT 847
5 S54AC JN86FN 50 11309 LZ2ZY KN13OT 611 1 1.96% FT 77+TSV G4DDK 300 17el F9FT 160
6 S52IT JN66WB 43 9513 SN9D JO90PP 648 0 0.00% TS2000 x 100 10 elm. yagi 1072
7 S51WX JN75OS 24 8063 OM3KDX KN19DB 647 3 11.11% 2.5 dB - IC202ww 200 2 x 8 el. DL6WU 201
8 S53X JN65WP 32 4035 9A2QG JN95EH 353 2 5.88% 0
9 S50J JN65VO 15 2226 HA2R JN87UE 349 1 6.25% TS2000X 100 17elF9FT 150

10 S56RJI JN76PF 15 1090 HG3X JN96EE 238 0 0.00% TS2000E 100 MOBILE 0
145 MHz - single op low power
1 S51WC JN75OT 49 10323 UR7DWW KN18EO 624 1 2.00% FT100D 25 17 el F9FT 250
2 S57CN JN75PS 41 9239 IT9IPQ JM78SG 835 1 2.38% 25 1 x 17 F9FT 1178
3 S53V JN76UH 32 4367 OL1B JO80IB 424 1 3.03% FT920+Transveter 20 11 el ECO Yagi 492
4 S58RU JN65WM 19 3400 HG6Z JN97WV 529 2 9.52% Yaesu FT-736R 25 M2 2M5Wl 8
5 S59C JN66WA 23 2656 E74G JN94FQ 388 2 8.00% Yaesu FT-736 25 Yagi 16JXX 1128
6 S56HCE JN75AP 12 1345 HA2R JN87UE 330 3 20.00% 17-EL."TONA" 25 350
7 S54MTB JN75OT 11 780 S57O JN86DT 139 1 8.33% YAESU FT-817ND 5 Yagi 220
8 S56DE JN76GB 10 591 S59P JN86AO 130 0 0.00% 0
9 S58MAJ JN75OT 6 418 S59P JN86AO 109 0 0.00% YAESU FT-817ND 5 Yagi 220

10 S51FO JN75DM 1 71 S53D JN76BD 71 0 0.00% 20 5el.yagi 400
11 S53VV JN65VN 1 51 S50L JN75ES 51 1 50.00% Mutek 10 GP 100
435 MHz - multi op
1 S53D JN76BD 130 36934 YR8D KN27OD 853 10 7.14% FT1kMP+Menina+ATF 600 2x23 YU7EF, 4x19 F9FT 1562
2 S59DGO JN75FO 94 22671 YR8D KN27OD 842 5 5.05% TS590+menina 700 2xEF7019+4xEF7019 1796
3 S59P JN86AO 43 11481 IZ7UMS JN81GD 609 1 2.27% FT1000MP+Menina 600 3x21el F9FT 301
4 S50L JN75ES 25 3558 YU7D KN05AO 441 5 16.67% TS 2000 50 2 x 21 el F9FT 1114
5 S59ABL JN65WP 17 2124 IK2FTB/5 JN54QF 253 0 0.00% 20 17 el. Tonna 670
6 S50D JN75RX 9 843 IZ4JMU JN54WE 345 0 0.00% 50 29 EL.YAGI 0
7 S52M JN76AL 7 719 IZ4JMU JN54WE 306 0 0.00% FT857 20 10 el. Yagi 1440

435 MHz - single op high power
1 S54T JN75EW 48 10265 SN9D JO90PP 638 2 4.00% MENINA II 100 4X2M9WLA 300
2 S52LY JN76AA 31 4720 IZ7UMS JN81GD 579 0 0.00% FT-847 50 Yagi 21el. 800
3 S51WX JN75OS 15 4297 UT5DV KN18DO 621 0 0.00% 200 2 x 18 201
4 S51ZO JN86DR 15 3550 IK2FTB/5 JN54QF 474 1 6.25% TS-940s+MENINA+MGF-1302, 0,5db 700 8x33el.DJ9BV 317
5 S50J JN65VO 22 3417 IW1ANL JN45DA 435 1 4.35% TS2000X 50 2x19el 150
6 S52IT JN66WB 24 3059 IW2CTQ JN44PS 386 1 4.00% TS2000 x 70 20 elm yagi 1072

435 MHz - single op low power
1 S57NAW JN76PB 51 11349 UT5DV KN18DO 599 1 1.92% ICOM-475E 25 3 x 23 el 948
2 S58RU JN65WM 30 4525 OM2DX JN88UU 471 1 3.23% Yaesu FT-736R 25 M2 432-13WLA 9
3 S59C JN66WA 15 1475 IK2FTB/5 JN54QF 280 0 0.00% Yaesu FT-736 25 Yagi 25JXX 1128
4 S57CN JN75PS 13 1308 I4CIV JN63FX 300 1 7.14% 25 22 el. Yagi 1178
5 S51WC JN75OT 11 1069 HG6Z JN97WV 424 0 0.00% FT100D 25 22 el YAGI 250
6 S57UZX JN75MT 13 946 IK3TPP JN65KO 170 5 27.78% FT 790 25 21 el. yagi 500
7 S53V JN76UH 5 454 S59DGO JN75FO 125 2 28.57% FT920+transverter 20 21 el Tonna 492
8 S53VV JN65VN 3 279 IK3VZO JN55XA 156 0 0.00% IC-402 3 11 el. 100
9 S56DE JN76GB 3 105 S59DGO JN75FO 52 0 0.00% 0

10 S54MTB JN75OT 1 92 S53D JN76BD 92 0 0.00% YAESU FT-817ND 5 Yagi 220
11 S58MAJ JN75OT 1 92 S53D JN76BD 92 0 0.00% YAESU FT-817ND 5 Yagi 220
12 S51FO JN75DM 2 87 S53D JN76BD 71 0 0.00% 20 7el yagi 400
13 S56HCE JN75AP 1 33 S59DGO JN75FO 33 0 0.00% 2 11 el. DL6WU 1268

S51KL JN75DM 0 0 1 100.00% 20 5EL YAGI 400
1,3 GHz - multi op
1 S53D JN76BD 71 23419 IK7UXW JN80XP 686 5 6.58% TS2k+FHX35 150 1.8m, 2xSBFA 1562
2 S59P JN86AO 55 18158 IQ1KW JN34OP 721 1 1.79% FT225RD+DB6NT 150 55el F9FT 301
3 S50G JN76JC 52 15611 IQ1KW JN34OP 614 2 3.70% db6nt + ts 711 140 1.9m dish 820
4 S59DGO JN75FO 29 5366 IQ1KW JN34OP 579 5 14.71% FT840 DB6NT 2 X XRF286 100 TONA 55 EL 700
5 S52M JN76AL 20 4959 HA6W KN08FB 515 2 9.09% IC821+Kuhne 2 50 el. yagi 1440
6 S50L JN75ES 3 476 IQ5NN JN63GN 286 0 0.00% TS 2000 10 55 el F9FT 1114

1,3 GHz - single op
1 S51ZO JN86DR 28 8891 IQ1KW JN34OP 743 1 3.45% IC-202s+TRANSV, MGF-1302, 0,5db 100 55el F9FT 317

NADALJEVANJE NA NASLEDNJI STRANI 

ZRS 50 MHz 2016 tekmovanje - uradni rezultati
Callsign WWL QSO nr. Score ODX Call ODX WWL ODX QRB Err. nr. Err. TRX Pwr (W) Antennas Asl (m)

50 MHz - multi op
1 S59P JN76XQ 437 485910 JA1BNT PM95SP 9270 20 4.38% TS590 100 4x7 el + 1x9 el 336
2 S51A JN75JX 254 217050 EA8DBM IL18OH 3385 13 4.87% K3 80 5el 700
3 S57I JN76JA 116 70836 SM2HDF JP94IN 2076 6 4.92% Yaesu FT 897 100 5 El Jagi 8
4 S53D JN76BD 95 65642 5B4MF KM65QE 2022 3 3.06% TS2000 100 7el YU7EF 1562
5 S51I JN76XL 49 42771 GM8IEM IO78HF 1936 2 3.92% ic 706mk2g 100 5 ele.tona 295
6 S53K JN75RX 24 14639 UZ4I KN87XW 1716 1 4.00% FLEX 1500 5 5el. 420

50 MHz - single op
1 S56P JN76PO 153 130253 SM2HDF JP94IN 2008 1 0.65% YAESU FT-DX 5000 100 5 el. yagi 0
2 S57JZ JN66VC 147 107555 CT1EDJ IM58JS 2047 12 7.55% 10element+7element 0
3 S57TA JN76CC 133 103293 EA8DBM IL18OH 3350 3 2.21% 100 6el DJ9BV 1029
4 S52MM JN76PK 169 100034 EF7X IM77CF 2016 11 6.11% FT-847 100 6 el. yagi 1530
5 S52W JN75ON 117 96273 SM2SUM KP03DQ 2041 2 1.68% FT2000 100 HB9CV 180
6 S51AF JN75UX 115 94871 SM2SUM KP03DQ 1990 4 3.36% FT2000 100 5el 146
7 S53M JN86CR 101 77697 4X1RF KM72LS 2221 0 0.00% TS590G 100 7 el Yagi 25
8 S52LY JN76AA 94 70130 5B4AIF KM64FT 1988 5 5.05% IC756pro3 100 5 el Yagi 800
9 S52AU JN76LB 65 57429 A45XR LL93DO 4597 5 7.14% TS480 100 5 EL 800

10 S53V JN76DA 70 50580 OH3MF KP20FR 1765 5 6.67% FT 2000 3 el Beam 290
11 S57NAW JN76PA 69 43189 5B4AAB KM64EU 1899 0 0.00% TS-590SG 50 4 el. QUAD 340
12 S53BB JN76HD 42 33683 EA8DBM IL18OH 3381 2 4.55% 0
13 S59C JN66WA 70 32257 EF7X IM77CF 1898 9 11.39% Icom IC-756PRO III 100 ECO 5el. 1128
14 S54I JN76IG 63 26940 5B4AAB KM64EU 1952 3 4.55% 70 Delta loop 1200
15 S58P JN76ID 29 19698 SM2SUM KP03DQ 1982 3 9.38% FT-897 D 100 5 el YU7EF 0
16 S54MTB JN75OT 26 18576 GW2OP/P IO71OP 1598 0 0.00% FT-817 ND 5 220
17 S58RU JN65WM 25 17514 SM2SUM KP03DQ 2060 0 0.00% FT2000 100 M2 6M7JV 263
18 S51ZO JN86DR 37 11745 EA1SA IN83FJ 1597 0 0.00% TS-940s+TRANSV+PA 100 2x5el S58A 3
19 S50J JN65VO 24 11014 EA4SV IM68PU 1841 0 0.00% 100 3EL.HM 150
20 S52IT JN76AA 15 9074 5B4AAB KM64EU 1980 2 11.76% 300
21 S56HCE JN75AP 6 4269 UZ5U KO71BJ 1605 0 0.00% 350

ZRS 70 MHz 2016 tekmovanje - uradni rezultati
Callsign WWL QSO nr. Score ODX Call ODX WWL ODX QRB Err. nr. Err. TRX Pwr (W) Antennas Asl (m)

70 MHz - multi op
1 S50C JN76JG 32 24953 OH6CT KP24WV 2178 1 3.03% JESPA  IC-7600 100 1500
2 S51A JN75JX 16 8117 OH2MA KP31BA 1827 0 0.00% Kenwood TS-590SG + 28/70 HM 80 5el 700

70 MHz - single op
1 S51ZO JN86DR 9 7609 OH7RJ KP33QK 1981 0 0.00% TS-940s+TRANSV 100 5EL YU7EF 317
2 S52DR JN76WH 7 2247 OH2MA KP31BA 1765 0 0.00% xvrt 10 hb9cv 345

ZRS junijsko 2016 VHF/UHF/SHF tekmovanje - uradni rezultati
General results - multi op         
 Callsign Sum 145 MHz 435 MHz 1,3 GHz 2,3 GHz 3,4 GHz 5,7 GHz 10 GHz 24 GHz 47 GHz
1 S59P 665445 82350 57405 181580 110400 31620 42880 152860 6350 
2 S53D 525157 71357 184670 234190   5280 29660  
3 S52M 291754 4209 3595 49590    234360  
4 S50G 238450   156110 82340     
5 S59DGO 167015  113355 53660      
6 S59R 62277 62277        
7 S50L 59926 37376 17790 4760      
8 S56K 43329 43329        
9 S59ABC 37990 37990        
10 S50D 11984 7769 4215       
11 S59ABL 10620  10620       
12 S57E 2061 2061        

General results - single op        
 Callsign Sum 144 MHz 432 MHz 1,3 GHz 2,3 GHz 3,4 GHz 5,7 GHz 10 GHz 24 GHz 47 GHz
1 S51ZO 451120  17750 88910 117300 18700 42120 166340 0 
2 S58RU 108305 3400 22625 15780 6900  18860 40740  
3 S57O 99818 99818        
4 S57Q 79714 79714        
5 S59GS 74200      1920 72280  
6 S54T 58395  51325 7070      
7 S57NAW 56745  56745       
8 S57M 45813 45813        
9 S50J 40801 2226 17085 5570 2600   13320  
10 S52IT 34338 9513 15295 9530      
11 S51WX 29548 8063 21485       
12 S52LY 23600  23600       
13 S53SO 22143 22143        
14 S57CN 15779 9239 6540       
15 S51WC 15668 10323 5345       
16 S54AC 11309 11309        
17 S59C 10031 2656 7375       
18 S53VV 8466 51 1395 7020      
19 S53V 6637 4367 2270       
20 S57UZX 5530  4730 800      
21 S53X 4035 4035        
22 S56HCE 1510 1345 165       
23 S54MTB 1240 780 460       
24 S56DE 1116 591 525       
25 S56RJI 1090 1090        
26 S58MAJ 878 418 460       
27 S51FO 506 71 435       
28 S51KL 0  0       

… pa saj to je hobby. Tudi tokrat Murphy ni zatajil. 
Malce pred startom odpove sodelovanje linear 
za 70cm. Po hitrem pregledu stanja pade odločitev 
, da bo tudi 50W dovolj za sodelovanje v kontestu.   
Hvala vsem za pike! Se slišimo v  naslednjem.

73, Matej – S56ZM

Tokrat za spremembo boljše vreme pred tekmovan-
jem. Na lokacijo se je vzdrževalna ekipa odpravila 
v petek popoldan, opravila servis na energetskem 
viru in pripravila alu ‘nesnago’ na vrhu hriba.
V soboto prihod OP ekipe in postavitev aluminija. 
Kot presenečenje ob 12.30 prične padati sodra, 
skoraj z jasnega! Temperature so že toliko visoke, 
da ni ostala več kot pol ure. Ureditev tehnike v PPS 
in tik pred pričetkom še menjava enega PCja. Še 
dobro, da je Janez 2FO pravočasno pozval Mujota 
9DR k prekinitvi dela na 6/3cm (zunaj), sicer bi ga 
morali ‘odkidat’ – dobesedno, saj nas je sodra 
obiskala še v nedeljo. Tokrat je krepko padala uro 
in pol, še malo pomešana s snegom, tako smo bili 
prikrajšani za boljšI rezultat. Je pa toliko bolje šlo 
na 70cm z novim antenskim sistemom :) 
Tudi na 23cm je kazalo možnosti za magični mejo 
100 QSO (do počitka je bilo v dnevniku 60 zvez), 
vendar ni in ni šlo (velika neodzivnost korespondentov, 
zlasti OK). Presegli smo klubske rekorde majskega 
tekmovanja na vseh bandih, skupni seštevek pa 
skoraj za 100k (od dosedanjega v kateremkoli 
terminu).

73 Uroš, S57SU

Z namenom udeležbe v majskem UKV tekmovanju, 
zaenkrat še samo na 70cm bandu, smo se v petek 
popoldne s težkimi nahrbtniki (v katerih smo poleg 
neobhodnega balasta nosili skoraj cel 70cm set-up) 
odpravili na Snežnik (za nas, neplanince dobra ura 
utrujajočega vzpona) ekipa radiokluba Snežnik v 
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2 S58RU JN65WM 14 1578 IK4ADE JN54OE 258 1 6.67% Yaesu FT-736R 108 Flexa Yagi FX-2317 9
3 S52IT JN66WB 8 953 IK6LLJ JN62WW 348 1 11.11% TS2000 x 10 16 elm. yagi 1072
4 S54T JN75EW 7 707 OE3JPC JN87EW 270 0 0.00% TS2000X 10 55el 300
5 S53VV JN65VN 7 702 IQ5NN JN63GN 244 0 0.00% MGF1302 - Xverter 10 24 el. Loop 100
6 S50J JN65VO 7 557 IK3TCH JN55NO 208 1 12.50% TS2000X 10 55elF9FT 150
7 S57UZX JN75MT 1 80 S53D JN76BD 80 1 50.00% XVERTER 7 50 el. yagi 500

2,3 GHz - multi op
1 S59P JN86AO 19 5520 DK0NA JO50TI 529 0 0.00% Flex1500+Murka+DB6NT 40 100cm Dish 301
2 S50G JN76JC 14 4117 OL9W JN99CL 454 1 6.67% db6nt + ts 711 60 1,9m dish 820

2,3 GHz - single op
1 S51ZO JN86DR 18 5865 IQ1KW JN34OP 743 0 0.00% IC-202s+DD9DU+MGF-1302, 0,5db 50 1,8m DISH 317
2 S58RU JN65WM 4 345 I3NGL JN65DR 126 0 0.00% Yaesu FT-817+TRV 15 Anjo YA235043 9
3 S50J JN65VO 2 130 IK3GHY JN65DM 118 0 0.00% 0,5 1m dish 150

3,4 GHz - multi op
1 S59P JN86AO 7 1581 OL9W JN99CL 358 0 0.00% Flex1500+Murka+DB6NT 15 100cm Dish 301

3,4 GHz - single op
1 S51ZO JN86DR 5 935 OL9W JN99CL 338 0 0.00% IC-202s+DB6NT 1,0db 20 1,8m DISH 317

5,7 GHz - multi op
1 S59P JN86AO 10 2144 OL9W JN99CL 358 0 0.00% Flex1500+Murka+DB6NT 2 100cm Dish 301
2 S53D JN76BD 2 264 IK3COJ JN65BN 168 0 0.00% zTIF 120m 90cm 1562

5,7 GHz - single op
1 S51ZO JN86DR 10 2106 OL9W JN99CL 338 0 0.00% IC-202s+DB6NT+HEMT, 0,8db 4 1,8m DISH 317
2 S58RU JN65WM 7 943 IW3HXR JN55RQ 189 1 12.50% Yaesu FT-817+TRV 15 parabola fi 65 cm 9
3 S59GS JN75NP 1 96 S53D JN76BD 96 0 0.00% ZIF 935

10 GHz - multi op
1 S52M JN76AL 37 11718 DL3IAE JN49DG 530 2 5.13% FT-817 9 120cm 1440
2 S59P JN86AO 29 7643 UR7DWW KN18EO 525 6 17.14% Flex1500+Murka+DB6NT 10 100cm Dish 301
3 S53D JN76BD 10 1483 I6XCK JN63QO 289 0 0.00% ZIF 90m 90cm 1562

10 GHz - single op
1 S51ZO JN86DR 31 8317 DL3IAE JN49DG 659 1 3.12% IC-202s+DB6NT+HEMT, 1,0db 5 1,2m DISH 317
2 S59GS JN75NP 12 3614 OL9W JN99CL 485 7 36.84% 123 cm 1
3 S58RU JN65WM 15 2037 IZ1EVF JN44IV 411 0 0.00% Yaesu FT-817+TRV 10 parabola fi 48cm 10
4 S50J JN65VO 5 666 IK3TCH JN55NO 208 0 0.00% 4 0,4 dish 150
5 S53K JN76JC 6 1063 OM3KII JN88UU 377 2 25.00% SDR/MURKA/DB6NT/LNA 10 560cm DISH 850

24 GHz - multi op
1 S59P JN86AO 2 127 OE4C/P JN77WM 103 2 50.00% IC-275+TRV 0.5 60cm dish 301

24 GHz - single op
1 S51ZO JN86DR 0 0 1 100.00% IC-202+DB6NT transv, 1,9db 0.5 48cm Dish 317

Vili spet na lokaciji, kjer sta se predvsem ukvarjala 
z rotatorji… na novi stolp sta postavila še eno 
Tonno, Vili pa je sestavil še eno 13EL yagico na 
8-metrskem boomu. V soboto, bolj dopoldan kot 
zjutraj, sem pridrvel še jaz, nato še Igor…
Takoj sem začel postavljati konfiguracijo za 2m … 
PC, vmesnike, FT990, Javornika II, slušalke, nožno 
stikalo, N1MM… pač kar je bilo na voljo… PA-ju je 
odneslo napajalnik že pred leti in bo nared za 
naslednji contest, torej smo delali s solo Javornikom 
60W. Vmes seveda ni šlo brez lotanja N konektorjev 
na kable (H2000 Flex je odličen kabel s folijskim 
in žičnim oklopom), vendar bo treba za 23cm kak 
7/8 kabel. Nato sem se lotil še druge postaje s 
TS2000 za 23cm, pa je izpadlo, da smo največ 
delali 70cm, šele v nedeljo pa tudi 23 cm, ko smo 
končno spravili 23cm tonno na drog na strehi… 
Vmes seveda toča, dež, sonce, toča, grmenje in 
bliskanje, pa vse skupaj in posamezno.. ni da ni :)
Ponoči enkrat se je vreme ustalilo, pokazale so se 
zvezde in Igor je spet plezal na stolp, saj je bilo 
treba odmontirati rotator in priviti kontrolni kabel… 
Ob pol štirih je rotator končno začel obračati 

antene…
Kaj smo torej od želenega postavili:
2m: 15el Tonna, Javornik 60W
QSO: 142 / ODX: DK2ZG 785km
70cm: 2 x 21el Tonna, TS2000 50W
QSO: 36 / ODX: SP9EML 565km
23cm: 1 x 55EL Tonna, TS2000 10W
Brez obračanja – odneslo komande :(
QSO: 4 / ODX: IQ5NN 286km
13cm: ZIF in SBFA …. op S57W, avtomatski rotator 
S55Z :))
QSO: 1 / ODX: S50G 
No, s samo tekmo smo začeli z veliko zamudo, z 
antenama za 2m in 70cm na istem rotatorju in brez 
rotatorja na 23cm, 13EL yagice za 2m nazadnje 
sploh nismo namontirali… novi stolp se nekje zatika 
in se dvigne le na cca 12m.. no, itak smo ugotovili, 
da sestavljamo setup za junijski ctest in da bo do 
takrat še veliko dela…

73, za S50L Dragan - S55Z

Še moj report:
 
Z Joškotom sva v četrtek zmontirala ves aluminij: 
2×13, 4×4, 4×6 in 3×6 za 2m, ter na mali stolp 
3×21 za 70 cm, s katerim se muči Joško. Na velikem 
stolpu sva najprej montirala iglo s škripcem, ker 
sva menjala nosilno 6 m jekleno cev, ki mi jo je 
lansko leto zvilo. Po 7 urah sva bila prijetno zmahana, 
še orehovec in pivo ni pasalo (EMŠO ??) …
Samo tekmovanje nič posebnega, malo manj pik 
kot lansko leto – report je spodaj. Največji vzrok 
se mi zdi dokaj slaba aktivnost in ubijalska statika 
prve tri ure ctesta. Nekaj naših lokalnih signalov 
je bilo ubijalskih, redko tečnarim, tokrat pa je bilo 
prehudo. Po posredovanju je vsaj najhujši ugasnil 
QRO – TNX !
Pospravljala sva v suhem, čeprav je po Sevnici 
klestila tudi toča.

 LP vsem, de Tone/S57Q

sestavi : Stojan S56FQC, Dare S51FO, David S57NO 
in Leon S51LF. Jana S51YL se nam je pridružila v 
soboto popoldne.
Oba 70cm antenska sistema (4x19el + 2x19el YU7EF) 
smo postavili že v petek zvečer, še v lepem vremenu. 
David S57NO nas je takoj po postavljenih antenah 
zapustil, ker se je v soboto odpravljal na lokacijo 
Štanga, cca 1000m asl (v bližini domače delavnice, 
HI), kjer je z znakom S53DOS uspešno testiral del 
novozgrajenega 23 in 13cm setup-a (katera planiramo 
aktivirati v bližajočih kontestih) in sicer 23cm/10m 
DB6NT transverter ter 150W SSPA linear s vso 
periferijo. Bel dim mu je uspelo zadržati v škatlicah...
V soboto dopoldne smo (v pavzah med sodro in 
atmosferskimi praznjenji v bližini) z namenom 
zmanjšanja izgub v TX feed line povezavah preselili 
delilnik moči z izbirnim koaks relejem na vrh stolpa 
glavnega ant. sistema ter izdelali z ecoflex15 novo 
povezavo do PA v pps-u.

Žal se je plan izbire pošiljanja cele TX moči (GS35b-

700w) v samo glavni ant. sistem pokazal za račun 
brez krčmarja, saj je HEMT v LNA odpovedal poslušnost 
že v prvih urah tekme (presluhi ant. releja)..
Enkrat takrat, po začetnem pile-upu, se nam je očitno 
pridružil naš že skoraj redni član Mr.Murphy, saj smo 
bili tudi po popravilu LNA, za šibke signale gluhi. DL, 
OK, SP, S55M.., s katerimi smo se dogovarjali za SKED 
preko KST chata, so nas odlično sprejemali, mi pa iz 
iste smeri samo šum... Ker smo bili gluhi na oba ant.
sistema, smo po vseh preverjanjih nastavitev TS-590, 
RX preklopov, zamenjavah kablov (gluhi smo bili tudi 
z direktnim priklop yagice na antenski vhod Xverterja 
z drugim kablom) prišli do zaključka, da imamo 
problem nekje v RX verigi med transverterjem in 
postajo. Kot nalašč tokrat nismo imeli s seboj kakšnega 
“avtoradia”, da bi ga imeli za referenco lociranja 
problema.
Kaplja čez rob je bila nezmožnost sprejema nam 
dobro znanega signala bljižnega radio-fara IZ3LCJ, 
zato smo se zvečer, z 87 zvezami v logu (25084pts, 
odx: YO5KDX/P 675km) odločili zaključiti z udeležbo 
v tekmovanju... in se za tolažbo posvetili večernim 
dejavnostim ;)
V nedeljo dopoldne smo (spet v pavzah med 
atmosferskimi praznjenji) razstavili in pospravili 
antene ter se posvetili urejanju podstrešnih prostorov 
v našem delu planinskega doma,kjer poleg ležišč 
skladiščimo antene,stolpe in ostalo kontest ropotijo.
Nedelujočo opremo pa v nahrbtnike in v dolino na 
opazovanje in odpravljanje problema.
Upamo na več sreče naslednji mesec,v junijskem 
UKV tekmovanju,brez Murphy-ja v ekipi..

za ekipo S59DGO, 73 de Leon S51LF

Živjo,

po dolgem času, menda po kakih štirih letih, smo 
v RK Ljubljana zbrali ekipico, ki se hoče ukvarjati 
z UKV tekmovanji… CALL S50L.
Igor S57W, Vili S51XO, Dragan S55Z in Rado S52SR 
– verjamem, da se bo še kdo priključil. Ekipa se je 
sestavila tik pred majskim contestom, želje so bile 
velike, realno pa zelo malo časa… Vsi smo pač z 
nečim zaposleni in to je le hobi…
Igor kot gonilna sila, je skočil z Janezom S53V par 
dni pred tekmo na hrib, da sta si ogledala situacijo… 
Novi dvižni stolp bo treba zasidrati, potegniti kable, 
postaviti antene… želja vsi bandi – na loakciji pa 
niti ene antene! V petek popoldan sta bila Igor in 
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DX INFODX INFO
V preteklem obdobju sta bili zanimivi 
predvsem dve novici. Prva je bila ta, da 
je The ARRL Awards Committee odločal 
o tem, da izbriše Kingman Reef (KH5K) 
iz DXCC liste. Na listo izbrisanih držav 
je bil Kingman Reef dodan 29. marca, 
2016. Tako je sedaj na listi 339 DXCC 
držav. V obrazložitvi je med drugim 
zapisano, da je bilo odpravljeno ločeno 
upravljanje ameriške mornarice in, da 
je preblizu otoka Palmyra, da bi štel za 
svojo državo. Tako ju zdaj upravlja U.S. 
Fish and Wildlife Service in KH5K sedaj 
štejemo kot del Palmyra/Jarvis po DXCC 
listi.

Tako je sedaj za Honor Roll plaketo 
potrebno imeti potrjenih 330 držav po 
DXCC listi. http://www.indexa.org/documents/
newsletters/Newsletter-Special-Issue-
Winter2016.pdf

Druga novica, pa je ta, da je kljub vsem 
dvomom in pisanju o Dom-ovi ekspediciji 
v Severno Korejo, le to ARRL po poslani 
dokumentaciji priznal in zveze z P5/3Z9DX 
štejejo za to najbolj iskano državo po 
DXCC. Seveda pa si lahko vsak ustvari 
svoje mišljenje kaj je res in kaj ne in kdo 
stoji v ozadju. 

Dom pa med drugim pravi, da se je že 
dogovoril za naslednjo kratko ekspedicijo 
v P5 in samo čaka na klic oziroma 
dovoljenje oblasti kdaj lahko odpotuje 
tja. Tako vnaprej ne bo znano kdaj bo 
aktiven in bo to objavil šele nekaj dni 
pred odhodom. Pravi, da so mu dovolili 
delati pet dni, samo ssb, na enem bandu. 
Upajmo, da informacija drži, ni pa kaj 
veliko možnosti, da bi naredili zvezo z 
njim v tem delu sveta in ob teh pogojih. 
Pustimo se presenetiti.

FM/DD5ZZ – Martinique

Alex, DD5ZZ, (FM/DD5ZZ), bo aktiven z 
otoka Martinique od 12. septembra do 
3. oktobra 2016. QRV bo na HF. QSL via 
OQRS, bureau, LoTW, direct.

TN2MP & TN2BJ - Congo

TN2MP in TN2BJ aktivnosti iz Congo, 
Brazzaville od 15. do 23. maja 2016, sta 
bili priznani za DXCC kredit s strani ARRL 
pravi Sharon Taratula, Awards Manager.

T30COW – Zahodni Kiribati 

Tom, KC0W, bo od 24. 9. do 24. 10. 
2016, aktiven z otočja Kiribati. Po planu 
naj bi se na svojem potepanju po 
pacifiku ustavil in aktiviral še naslednje 
DXCC: 
• Tuvalu - 19. julij do 18. avgust
• Vanuatu - 20. avgust do 21. 

september
• Kiribati - 24. september do 24. 

oktober
• Solomon Islands - 25. oktober do 

24. november
• Povratek na Samoo - 25. november 

do ?
• Tokelau - še ni znano
• Fiji - (odvisno od postanka na 

Tokelau)
• Temotu Province - (odvisno od 

postanka na Tokelau)
• Bangladesh, Nepal, Bhutan - točnih 

datumov še ni

O dosedanjem delu pravi, da tehnika 
dela dobro, da pa se spopada z QSB-jem 
in močnimi lokalnimi motnjami.  Še naprej 
bo poizkušal po svojih najboljših močeh 
kljub slabim (zelo slabim) pogojem in 
se že veseli naslednjih destinacij do 
konca leta.

S9YY – Sao Tome 

Nemška ekipa bo aktivirala Sao Tome 
(S9YY), od 8. do 23. oktobra 2016. V 
ekipi bosta tudi DK8YY in DL1RPL, ki 
bosta delala na 144/432Mhz EME. Aktivni 
bodo na vseh bandih.
Več informacij na http://www.dl1rpl.de/
eme-blog-4.html   

T2AQ & T2QR – Tuvalu 

Jacek, SP5EAQ in Marek SP7DQR, planirata, 
da bi bila naslednje leto od 14. marca 
naprej tri tedne aktivna z otoka Tuvalu. 
Aktivna bosta od 80 – 10m in sicer Jacek 
na ssb, Marek pa cw in digimode. Znaka 
še nista potrjena, prav tako pa se lahko 
datum aktivnosti in trajanje spremenijo. 
Qsl via SP7DQR.
Uradna spletna stran http://tuvalu.sp7dqr.
pl/   

VP2E – Anguilla 
 
OH3JR, Henri in OH1VR, Seppo, bosta 
od 21. 11. do 1. 12. 2016, qrv z otoka 
Anguilla (VP2E). Aktivnosti bodo obsegale 
delo v cw, ssb in digitalnem načinu od 
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160 do 10m. Sodelovala bosta v CQWW 
DX CW tekmovanju, pozivni znak pa še 
ni znan. Qsl samo direkt. 

CY9C – St. Paul Island 

Ekspedicija bo od 19. do 29. avgusta 
2016, organizirana s strani zelo izkušenih 
operaterjev, ki so bili na mnogih znanih 
ekpedicijah. Delali bodo z dveh lokacij 
in sicer 2m EME in satelite, 160 -6m cw, 
ssb, rtty na HF. Posebno pozornost bodo 
posvečali pogojem in odpirabjem na 10, 
12 in 6m. Na spletni strani imajo anketni 
vprašalnik kje in na katerem mode rabimo 
qso kar jim bo pomagalo pri organizaciji 
dela na bandih. Več na http://www.
cy9dxpedition.com/news--sponsors.html

6V1IS – Ngor & Goree Isl, AF-045

I8LWL, IK7JWX, IS0AGY, IS0BWM, IS0FFR, 
IS0FQK, IZ8FRH & IZ8LFI, bodo na otoku 
Isole Ngor e Gorée , Senegal (AF-045) 
delali z znakom 6V1IS. Aktivnosti bodo 
potekale med 6. in 16. novembrom 2016, 
na HF. QSL via IK7JWX.

ZL7G – Chatam Island

Skupina, ki je leta 2014 aktivirala Australs 
(TX6G), in leta 2015 Niue (E6GG), bo od 

27. oktobra do 10. novembra 2016 na 
otoku Chatham. ZL7 je še vedno visoko 
na listi »zelo iskanih« držav v EU, zato 
so izbrali lokacijo, ki ima čist »short and 
long path« v tej smeri. Do štiri postaje 
bodo aktivne ves čas, od 160 – 10m, v 
cw, ssb in rtty načinu dela. Poseben 
poudarek bo na nižjih bandih. Postaje 
bodo Elecraft, ground plane in vertikal 
antene in kar nekaj sprejemnih anten. 
Pozivni znak bo ZL7G. http://www.6gs.
org.uk/

KH6 - Hawai 

Na otočju Hawai bosta od 9. do 23. 
oktobra Walt (DJ0FX) in Kuno (DF1SD). 
Aktivna bosta od 160 – 10m, v cw, ssb 
in digital načinu dela. Pozivna znaka naj 
bi bila KH6FX in KH7SD. Qsl gre direkt 
ali preko DARC Qsl biroja in ne preko 
njunih havajskih naslovov.

T32AZ – East Kiribati
 
Z vzhodnega Kiribatija (Crystal Lodge, 
Kiritimati) bo aktiven Ken, KH6QJ in sicer 
od 1. do 15. septembra 2016. Potivni 
znak bo T32AZ, Qrv pa bo na 80, 40, 20, 
15, 10m, samo cw/ssb. Delal bo tudi v 
Worked All Europe in All Asia ssb 
tekmovanju. Qsl via KH6QJ.

VK9NZ - Norfolk Island

Od 25. septembra do 8. oktobra 2016, 
bo ekipa, ki je aktivirala YJ0X (The Quake 
Contesters) delala z otoka Norfolk. 
Operaterji so znani dx-erji Geoff ZL3GA, 
Mark ZL3AB, Paul ZL4TT (ex ZL4PW) in 
Phil ZL3PAH. Pozivni znak bo VK9NZ, Qrv 
bodo od 160 – 6m s tremi postajami in 
sicer cw, ssb in digital, pozorni pa bodo 
na tiste dele sveta kjer je Norfolk visoko 
med iskanimi državami. Uporabljali bodo 
dve K3 in KPA500 in dve FT450D, od 

anten pa dva Hexbeama, za nižje bande 
pa vertikalne in dipol antene. Nameravajo 
sodelovati tudi v Oceania SSB contestu. 
Qsl manager je ZL3PAH in gredo direkt 
ali na OQRS, po ekspediciji pa bo log 
poslan tudi na LoTW. Njihova spletna 
stran je na https://vk9nz.wordpress.com/

T31W – Kanton Island

Oktobra 2017 planira The Perseverance 
DX Group ekspedicijo v Central Kiribati 
(otok Kanton). Zaenkrat so člani: Arnie 
N6HC, Kevin K6TD, Heye DJ9RR, Pista 
HA5AO, Laci HA0NAR, Gene K5GS, Les 
W2LK, Glenn KE4KY, Mike WA6O, Ricardo 
PY2PT in Steve W1SRD. Ekipa se bo 
zbrala v Apiji (Samoa) od koder bodo 
krenili na štiridnevno plovbo z jahto 
Evohe do otoka Kanton. Ekipa dela z 
oblastmi na pridobivanju dovoljenj za 
pristanek in bivanje na otoku. T31 je 
trenutno #19 najbolj iskanih dxcc po 
Clublog, še posebej iskana pa je v evropi. 
Klicni znak bo T31W. Več na uradni 
spletni strani http://t31w.com/

ZL7/JA1XGI – Chatham Islands

ZL7/JA1XGI, Haru, bo aktiven z otočja 
Chatam od 24. novembra do 1. decembra 
2016. Sodeloval bo v CQ WW DX CW 
tekmovanju, pred in po njem pa bo qrv 
na HF. Qsl na domač naslov in LoTW.

H40GC & H44GC – Temotu Province & 
Salomon Islands

Emil in Stan (DL8JJ, LZ1GC) sta dobila 
potrdilo za uporabo H44GC in H40GC 
znaka na njuni ekspediciji. Prav tako 
imata rezervirano bivanje in letalske 
karte. Več na http://www.c21gc.com

T2R – Tuvalu

KK7L in N7SMI načrtujeta ekspedicijo na 
Tuvalu z primarno nalogo nuditi izobraževanje 
in tehniko z namenom ustanovitve stalnega 
radio kluba in krizne komunikacijske 
postaje. Aktivnosti bodo izvedli v sodelovanju 
z telekomunikacijskimi organi na otoku, 
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da bodo aktivirali klubsko postajo. V ta 
namen bo v uporabi klicni znak T2R. Na 
otoku je menda nekaj licenciranih amaterjev. 
Za aktivacijo amaterjev z Tuvaluja zbirajo 
donacije, ki gredo direktno njim. Qsl na 
N7SMI.  http://t2radio.com/

3D2YA – Mamanuca Isl., Fiji

Z otočja Fiji (Mana Island, Mamanuca 
group, OC-121) bosta kot 3D2YA aktivna 
Akiro in Icko (JA1NLX, JI1CNA). Qrv bosta 
od 21.-25. 10. 2016, od 40-10m, cw/
ssb,/digital. Njuna spletna stran je na 
http://www.asahi-net.or.jp/~yy7a-
ysd/3D2YA_2016.htm

KH1 – Baker Island

Po 15-ih letih se obeta spet velika 
ekspedicija na otok Baker (Baker & Howland 
Island – KH1). Kot pred leti je vodja (leader) 
Hrane, YT1AD in pomočniki (co-leaders) 
Paul N6PSE, Dave K3LP in Aleksey UA4HOX. 
Ekipa bo sestavljena iz izkušenih operaterjev 
in ostalih zainteresiranih, ki se bodo 
prijavili in dodali zajeten kupček $. Čakajo 
še na posebno dovoljenje za pristanek 
na otoku, ki ga izdaja USFW sevis. Natančnih 
datumov še ni, planirano pa je, da bi bili 
na otoku september/oktober 2017. IOTA 
referenca za Baker & Howland Islands je 
OC-089, WAZ zone je 31in Lat: 0.505365 
N; Lon: -176.572266 W

V6 & V7 - Chuuk & Kwalayen Isl.

V času od 14. 10. do 30. 10. 2016, bo na 
bandih aktiven znak V6Z (Chuuk, OC-011) in 
morda tudi V7 (Kwajalein, OC-028). Aktivirala 
ga bosta Keith GM4YXI in Chris GM3WOJ, ki 
bosta delala tudi v CQWW SSB tekmovanju, 
v kategoriji M2 (V6Z). Več informacij bo na 
spletni strani, ko bo postavljena.

6Y4V – Jamaica

Steve, AA4V / 6Y4V, Gay N4SF / 6Y4F, 
Dave, K8AJA/6Y5 in Rick, W4GE/6Y5 
bodo aktivni kot 6Y4V, v času CQWW 
SSB tekmovanja. Na otoku bodo od 21. 
oktobra do 1. novembra 2016. QSL via  
AA4V, LoTW.

J68MT – St. Lucia

J68MT, Mac (WT4BT), bo med 4. in 11. 
novembrom 2016, na otoku Santa Lucia. 
Qrv od 80-10m, večinoma digital mode, 
nekaj tudi ssb. QSL via H/c, LoTW. Dnevniki 
bodo naloženi na Club Log.

V31HV – Belize

Do oktobra 2016, bo Henk, PA0C aktiven 
z otoka Belize. Znak je V31HV, dela pa 
na 80, 40, 20, 15m; SSB, CW & JT65. Qsl 
via H/c.

TO5FP – St. Pierre and Miquelon

Z otoka Ile Aux Marins, St Pierre & 
Miquelon, bo ekipa v sestavi F4HEC, 
F1RAF, FK8IK & F5MUX  aktivna pod 
znakom TO5FP, od 11. do 19. septembra 
2016. Več informacij sledi.

CE0X – San Felix Island

Ekspedicija na San Felix Island je zdaj 
prestavljena na april 2017. Ekipa se je 
povečala na deset izkušenih operaterjev, 
ki imajo kar nekaj izkušenj s prejšnjih 
ekspedicij. Delali naj bi na vseh bandih 
od 160 – 6m (eme), cw/ssb/digital. Več 
informacij sledi, ko bo postavljena spletna 
stran.

8Q7SP – Maldives

8Q7SP bo pozivni znak Polskega DX 
Team-a, ki ga sestavljajo SP6FXY, SP6JIU, 
SP9FOW, SP6EQZ, SP3CYY in SP3FZN. 
Delali bodo z otoka Dhiffushi, Maldives 
(AS-013) in sicer od 20. novembra do 3. 
decembra 2016.

XU7MDC – Cambodia

Sihanoukville beach, Cambodia bo lokacija 
mednarodne ekipe, ki bo tam od 4. – 14. 
novembra 2016. Fantje zagnano delajo 
na testiranju opreme, ki bi jim omogočila 
zmanjšanje teže prtljage in hkrati 
maksimalizirati rezultat. Delali bodo 

non-stop s petimi postajami lociranimi 
na obali. Povdarek bo na nižjih bandih 
in digitalnih modih. Antonio, IZ8CCW in 
Gabriele, I2VGW, sta vodji dvajset članske 
ekipe. http://www.mdxc.org/xu7mdc/

3W2DK – Vietnam

Mike, N0ODK (3W2DK), bo od 20. oktobra 
do 5. novembra 2016, ativen iz Vung 
Tau, Vietnam. Qrv bo na HF + 40m, SSB 
– nekaj tudi cw/digital. Pravi, da bo 
sodeloval tudi v CQWW SSB tekmovanju. 
QSL via H/c.

HH2/VA3MPG – Haiti

VA3MPG je prispel na Haiti lanskega 
novembra in ostane do novembra 2016, 
kot član misije UN. Ker je na raznih koncih 
države, dela portabel in pravi, da je bil 
do sedaj (odkar je januarja pridobil licenco 
za delo) velik interes za njegovo aktivnost. 
V dnevniku ima več kot 2000 zvez.

S9BT & S9WL -  Sao Tome

Josep, EA3BT in Nuria, EA3WL, bosta na 
otoku Ilhèu das Rolas (Sao Tome, AF-023) 
delala od 26. 9. do 1. 10. 2016, z pozivnima 
znakoma S9BT in S9WL.  Aktivna bosta 
od 40-6m, ssb in nekaj cw/rtty. Qsl za 
oba znaka via EA3BT, OQRS.

D66D – Comoros
Češka ekipa v sestavi: Pavel OK1FPS, Petr 

OK1FCJ, David OK6DJ, OK1GK, OK2ZA in 
OK1BOA, bo v drugi polovici septembra 
(predvidoma od 17. – 29.) 2016 aktivirala 
D6, Comoros island. Dovoljenje za delo so 
pridobili po šestih mesecih pogajanj. Delali 
bodo na HF s Spiderbeam in vertikalnimi 
antenami. Pozivni znak bo D66D. Več na 
njihovi spletni strani http://www.cdxp.cz/

J5 – Gvinea Bissau

Gvineo Bissau bo aktiviral Italian DX 
Team. Delali bodo iz Bijagos Archipelago 
(AF-020) v novembru 2016. http://www.
i2ysb.com/idt/index.php?option=com_co
ntent&view=featured&Itemid=101
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LOKACIJA - VIS EU-016

Ideja za letošnjo udeležbo v IOTA contestu se je 
porodila že lansko leto, ko smo odhajali s Palagruže. 
Vis je veliko lažje dostopen, saj trajekt vozi iz Splita 
trikrat dnevno, razen ob torkih in ne nazadnje je 
veliko bližje. Vis je hrvaški otok v srednjem Jadranu 
in je s površino 90,3 km² deseti največji otok na 
hrvaški obali.

Vis je otok v srednje dalmatinskem arhipelagu znan 
po lepoti, zelo prijetnem podnebju, saj ima malo 
padavin, (samo 560 mm letno, od tega 50 mm 
poleti) in prijetnih temperaturah (srednja januarska 
temp. je 8,9ºC, julijska pa 24,3ºC), in po vlogi, ki 
jo je pogosto imel v zgodovini. Otok od severovzhoda 

proti jugozahodu prepletajo kraška polja (Dračevo 
polje, Plisko polje, Zlo polje). Najvišji vrh na otoku 
je Hum (587 m nmv). Ob zahodni obali otoka je 
prostran Komiški zaliv s peščenim dnom. Južna 
obala ima več malih zalivov (Travna Vela, Stiniva, 
Teleška Vela, Ploče in druge). Najboljše pristanišče 
je v mestu Vis, ki leži na severni obali, kjer pristaja 
tudi trajekt iz Splita, s katerim je otok vsakodnevno 
povezan. Prebivalcev je okoli 3600.

EKIPA

Ekipi se je pridružil še Hubi S53Z in tako nadomestil 
Dragana S55Z. Goran in Drago sva prevzela priprave, 
dogovarjanje s predsednikom HPD Hum o uporabi 
planinskega doma sv. Andrija na 276m, hribu nad 

S5 TEAM IOTA 2016 - 9A0AAS5 TEAM IOTA 2016 - 9A0AA

S5 TEAM v RSGB IOTA tekmovanju z Visa EU-016 - torej,  še ena lepa ekspedicija, veliko lepih 
zvez, solidno tekmovanje, ful druženje in nova poznanstva, fantastična ekipa, aktivni dopust...  
Pa poglejmo, kako so se dogodki vrstili.
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S5 TEAM 9A0AA: Drago S59A, Hubert S53Z, Goran S52P, Silvo S50X, Tomaž S51AC, voznik Mirko in Miran S50O

mestom Vis in pripravo opreme. Cilj je bil jasen, 
delati  tekmovanje v kategoriji MS z uporabo clustra, 
kar lani ni bilo mogoče ter poskušati doseči dober 
rezultat.

Ekipo smo sestavljali: Silvo S50X, Miran S50O, 
Tomaž S51AC, Goran S52P, Hubert S53Z, Drago 
S59A, Franjo 9A6M, Branko 9A7YY. 

PRIPRAVA OPREME

Zamisel o postavitvi anten in opreme smo preanali-
zirali na sejmu HAMRADIO v Nemčiji, kjer smo poleg 
prijetnega druženja dosegli tudi dogovor o zadostni 
opremi in zadolžitvah posameznikov.

Pravočasen dogovor je omogočal dovolj časa za 
pripravo, nakup manjkajoče opreme, oziroma izdelavo 
in montažo po meri za VIS 2016. Potrebno je bilo iz-

Filtri in preklopniki vgrajeni v kovček

delati stack match-e, TX switch 
za in-band postajo in skupin-
ske kontrole, nekaj kablov in 
preklope za fazirane vertikalke, 
še dve fazirani vertikalki (TNX 
S55Z) ter povezati kontrole 
na obstoječe BPF posamezne  
filtre, ki naj ne bi ležali povsod 
po PPS mizi. 

PRIPRAVE NA ODHOD IN POTOVANJE

V torek 26.07.2016 ob 19 uri smo se zbrali z opremo 
v Škofji  vasi pri Celju. Opremo je bilo potrebno 
prepakirati v dva avta (osebni avto od Draga S59A 
in mestni terenec voznika Mirka) in prikolico (3,5m 
dolžine). 

Dan poprej sva z Mirkom že naložila nekaj opreme 
(kakšno tretjino), ko pa smo vse postavili na dvorišče 
pred avto, si dobil občutek, da tega nikakor ne 
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DIPOL 3,5MHz SSB

DELTA LOOP

DELTA LOOP

Shema celotne postavitve z RUN, MULT, In-band in RX postajo
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bomo spravili na prikolico. Na koncu se je zelo lepo 
zložilo, tako, da niti z nogo ni bilo treba potiskat 
pri zapiranju stranic. Pred odhodom smo se okrepčali, 
že s tradicionalno filano papriko (boljša kot lani), 
in ob 21.30 (uro pred planom) odpotovali iz Celja. 
Po lanski izkušnji, kaj vse se lahko zgodi na eni 
sami poti, je letos zadeva tekla gladko, brez večjih 
zapletov. Prikolica je bila naložena čez predvideno 
nosilnost, zato so se gume nekoliko pregrevale. 
Tempo smo prilagodili in s hitrostjo med 90 in 100 
km na uro, niti nismo povzročali nekih zastojev.  V 
Split smo po vmesnih postankih prispeli ob 04.30 
zjutraj in se postavili v vrsto za trajekt. 

Split v jutranjem mraku

Obisk Dragana 9A6W

Sledil je manjši ogled okolice Splita, sprehod na 
Splitske Bačvice, ki pa so zaradi zgodnje ure še 
samevale, tekočinsko okrepčilo in nakup kartice 
za internet. V luki nas je obiskal Dragan 9A6W, pa 
smo ob kavici malo obujali spomine in izmenjali 
nekaj radioamaterskih izkušenj iz tekmovalnega 
dela.  Uro pred izplutjem so zamenjali trajekt Petar 
Hektorović v katerem so spuščali WC-ji in ga je 
zamenjal za pol manjši trajekt  (Hrvati so kar nekaj 
trajektov poimenovali po svojih pesnikih, Nazor, 
Zajc …). Neorganiziranost in nespretnost upravljalcev 
je povzročila anarhijo pri nalaganju trajekta in 

srečni smo bili, ko smo kot predzadnji zapeljali 
nanj in odpluli ob 09.30. 

Trajekt iz Splita

Malica na trajektu

Potovanje na Vis s trajektom - Miran S50O v pogovoru z
»nezavestnim« Mirkom :)

Pogled na luko Vis - levo zgoraj označena lokacija PPS
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Pot na Vis v prekrasnem vremenu je trajala dve in 
pol uri, prvo sončenje, malo počitka in Vis je bil 
pred nami. Na Visu nas je pričakal Branko 9A7YY 
in nas vodil do planinske koče. Zadnji vzpon pred 
kočo je bil prehud in avto s prikolico je obstal. Z 
Brankovim Pitzgauerjem smo zadnjih 300m opravili 
nekaj voženj in prepeljali večino opreme do koče. 
Prav presenetljiv je bi zagon ekipe, vsi kot eden, 
nekaj opreme smo sproti znosili na rokah, pri 
prevozu daljše opreme podpirali stolpe s sočasno 
hojo ob avtomobilu  in že smo sedeli v bodočem 
PPS, v senci, z ledenim pivom in višinskim pogledom 
direktno na luko mesta Visa. 

Ne samo v kuhinji, tudi tukaj je S50X nepogrešljiv

Krasen pogled iz PPS na zaliv mesta Vis

Predvideno je bilo, da smo prvi dan prosti, pa ni 
šlo po planu. Ponagajal je adrenalin in že po uri 
počitka smo začeli z razpakiranjem opreme, zlaganjem 
po namembnosti in mestu postavitve in tako do 
večera. Za popestritev večera sta poskrbela Silvo 
in Mirko, ki sta peš odšla po hribu v Vis na kopanje 
in se vrnila še istega dne.

Naslednje dni smo se razdelili v skupine in postavljali 
antene, preizkušali optimalno računalniško mrežo 
(Tomaž S51AC), v setup opreme na tekmovalni mizi 

se je zagrizel Goran, ki je padel v tako vnemo, da 
je med pripravami spal kar na klopci v PPS, Silvo 
pa nas je zalagal z dobrotami iz njegove kuhinje. 
Za dnevno oskrbo z živili in pijačo je skrbel Mirko, 
ki je zadeve izvajal velikopotezno in nabave združeval 
z izleti po otoku (razni preizkusi restavracij, ogled 
Plave špilje poleg Komiže, Titove špilje, …). Planinske 
sposobnosti je dnevno razkazoval Silvo z svojimi 
večernimi izleti v VIS (peš po hribu), soudeleženci 
pa so mu se menjavali, med enako vrednimi pa je 
bil edino Hubert. Pri postavitvi anten smo se morali 
izogibati suhega rastlinja, ki je pikalo in rezalo, ter 
naravnih lukenj, ki na Visu dosegajo precejšnje 
dimenzije (so ograjene, odprtine 6 x 2m, velikost 
ni znana; ko vržeš kamen, ne slišiš padca ).

Beam-a s faziranima vertikalkama za zahod

Že pred odhodom, smo se odločili, da PPS postavimo 
v lopi poleg hiše. Razlogov je bilo več, najpomembneje, 
zaradi vročine in prostora. Okoli lope smo navezali 
mreži proti komarjem s treh strani, luknje in reže 
v zgornjem delu pa smo prekrili na dveh straneh 
z rjuhami, da nas pri delu za postajo ni motilo 
večerno in jutranje sonce. Tako smo dobili odprt 
PPS z razgledom na luko Visa, bili pa smo zaščiteni 
pred vetrom in soncem.

OPREMA IN POSTAVLJANJE POSTAJE

Radijske postaje: dve TS 590, FT2000, FT991 in 
rezerva FT1000 z vso pripadajočo kramo (opremo).
Antene: 3 el. ECO beam za 20, 15 in 10m (eden 
fiksen smer  USA, eden vrtljivi), vrtljivi Spider beam, 
2 x 2 fazirani  vertikalki za 40m, dipol za 80m CW,  
slooper za SSB in delta loop na cca 8m za RX.

Preklopnik za antene je bil posebej, vsa ostala 
kontrola pa na enem mestu za obe postaji (RUN in 
MULT) narejeni posebej za akcijo. Kako narediti 
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BPF filtre prenosne in zagotoviti čim manj dela z 
njimi ob montaži, pa je posebna zgodba, največ 
povejo slike. Filtri so bili v PPSu med mizami na 
tleh. Stack match narejen doma, ploščica kupljena 
na sejmu HAM RADIO, ohišje iz ulitega aluminija 
kupljeno pri HTE, narejen po načrtu objavljenem 
na strani https://remoteqth.com/one-to-three-stack-
match.php (OK2ZAW). Predviden je za nekoliko 
večjo moč, naredili smo ga z enim feritom in dela 
res odlično. (Pazite, na načrtih nikjer ne opozorijo 
na distančnike med tiskanino in montažno ploščo!)

RX postaja - zgoraj S50X za MULT in S52P za RUN

Levo S59A na RUN, desno S52P na Mult in zgoraj 9A7YY 
na RX stn

TEKMOVANJE RSGB IOTA 2016

V soboto zjutraj je bila oprema pripravljena in 
povezana, antene postavljene, sproti smo preizkušali 
vse dokončane stvari, da ne bi bilo kakšnega 
presenečenja pred začetkom tekmovanja. Razpoloženje 
v ekipi je bilo odlično in ob kosilu smo imeli zadnje 
dogovore za delo. 

Pogoji niso bili obetavni na 10m, na 80 in tudi na 
40m je precej ropotalo, ker je po celini besnela 
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nevihta. Tri nevihte, ki so se v času našega bivanja 
na otoku pojavile,  so privihrale, se izognile otoku 
in se zlile po celini.

Tomaž S51AC in Miran S50O

Tekmovanje je minilo kot trenutek, veliko vloženega 
truda, bilo je kar nekaj key down motenj in različnih 
komentarjev …..kaj so hoteli avtorji ne bo nikoli 
znano. 

Nekaj ugotovitev: Nekaj zamujenih zvez na 80m 
in proti koncu na 10m. Inband postaja ni dala 
pričakovanih rezultatov, ker nismo imeli križnega 
preklopa antene (še bolje bi bilo komplet druge 
oddajne antene). 
Vrtljivi spider beam  je zelo dobro oddelal svojo 
nalogo, prav tako vertikalke.

Spider beam in Pitzgauer, ki prevaža opremo

REZULTATI

V tekmovanju smo vzpostavili 2619 zvez in od 
tega 447 IOTA množiteljev, kar daje rezultat 9.701.240 
točk.

Po bandih in načinu dela :

 Band Mode QSOs IOTA
 3,5 CW 88 38
 3,5 SSB 22 22
 7 CW 409 75
 7 SSB 210 52
 14 CW 680 83
 14 SSB 506 57
 21 CW 282 38
 21 SSB 384 44
 28 CW 23 23
 28 SSB 15 15

V ponedeljek smo pospravljali in pripravljali opremo 
za transport, vmes je sledil kakšen skok do morja 
in prijetna ohladitev tudi od zunaj – od znotraj 
Laško, bevande in …  Stalno nam je bil na razpolago 
Branko 9A7YY, ki je domačin iz Komiže na Visu  in 
je našel rešitve za vse težave. Večkrat je prišel 
naokoli predsednik društva planincev Željko, če bi 
kaj dodatnega potrebovali, za ves trud in pomoč 
se jim zahvaljujemo. 

V torek dopoldne je sledilo nalaganje opreme,  
opoldne še stisk rok pred odhodom in zahvala ter 
dogovor o možnosti ponovitve akcije. Branko nas 
je celo presenetil z darilom za vsakega udeleženca. 
Vožnja po hribu navzdol je šla brez problemov in 
ker smo imeli nekaj rezerve časa, še kopanje in 
kosilo v Visu.

Ob 15.30 smo se vkrcali na po pravljen trajekt Petar 
Hektorović, impresiven in lepo narejen trajekt in 
se malo po 18. uri odpeljali iz Splita proti domu. 
Na poti ni bilo zapletov, ob nekaj postankih še 
pozna večerja v odlični restavraciji za tovornjakarje 
in zjutraj ob tretji uri prihod v Škofjo vas. Hitro 
prepakiranje, stisk rok in potem vsak na svoj dom.

Zahvala

S5 QRP Clubu S52L, DX&CONTEST clubu Križevci, 
radioklubu Radenska S59DTB, radioklubu Cerkno 
S50E, radioklubu Franjo Malgaj S59EHI, Silvu S51V, 
HAMtech Communications, sponzorjem in vsem 
posameznikom, ki so s posojo opreme in sredstev 
pomagali pri realizaciji ekspedicije! Posebej se 
zahvaljujemo Branku 9A7YY in Planinske mu društvu 
VIS “HPD HUM” za prisrčen sprejem in nesebično 
pomoč.

Za ekipo sestavila Goran & Miran

S5T EAM IOTA 2016  KV AKTIVNOSTI
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DIPLOME Ureja: Miloš Oblak, S53EO 

RADIOAMATERSKE DIPLOME
ANNUAL ISLANDS  AWARD GERMANY
Diplomo izdaja skupina Brave Radio Friends (BRF) iz Nemčije 
za zveze z različnimi IOTA grupami (otoki). Veljajo samo zveze 
v enem koledarskem letu. Diploma ima vsako leto drugačen 
izgled, na sliki je diploma za leto 2011. Diplomo lahko zahtevate 
tudi za pretekla leta, začetek je 2011.
Basic Class:  10 IOTA grup,  Bronze: 25 grup, 
Silver: 50 grup,  Gold: 75 grup,  Diamond:  100 IOTA grup.
Iz vsake IOTA grupe velja le ena zveza. Število otokov (grup), 
ki jih boste prijavili v zahtevku za diplomo, bo navedeno na 
diplomi. Veljajo vsi bandi in načini dela. 
Diploma se izdaja v elektronski obliki in je brezplačna.
Zvez ni potrebno imeti potrjenih, po elektronski pošti pošljite 
izpisek iz dnevnika, urejen po številkah IOTA. 
e-mail:  de3ear@darc.de

AMERIGO VESPUCCI - 85TH ANNIVERSARY ITALIA
Šolska ladja italijanske vojne mornarice »Amerigo Vespucci« 
praznuje svojo 85-letnico. Za spominsko diplomo je potrebno 
v koledarskem letu 2016 izpolniti sledeče pogoje:
a) z zadnjo črko pozivnega znaka delane postaje sestaviti ime 
ladje AMERIGO VESPUCCI (15 zvez, veljajo zveze z vsemi 
državami: DJ1AA, LU4MM, JA2ABE, DJ9RR,…)
b) po ena zvezo s postajo iz vsaj 5 pristanišč (provinc), ki jih 
bo ladja ob obletnici obiskala: Ancona (I6, zip code 60xxx), 
Bari (I7, zip 70xxx), Cagliari (IS0, zip 09xxx), Corigliano (I8, 
zip 87064), Dubrovnik (9A), Genoa (I1, zip 16xxx), La Spezia 
(I1, zip 19xxx), Livorno (I5, zip 57xxx), Messina (IT9, zip 98xxx), 
Napoli (I8, zip 80xxx), Trapani (IT9, zip 91xxx), Trieste (IV3, 
zip 34xxx), Venezia (I3, zip 30xxx).
c) po 1 zvezo iz vsaj 7 držav ob Sredozemskem morju: 7X, 
EA6, SV9, 5B, SV5, SU, F, SV, 4X, CN, IS0,  EA, TA, ZA…)
d) po 1 zvezo iz držav v Severnem morju (ON, OZ, G, DL, 
GM, LA, PA, SM) = 8 zvez
Skupaj 35 zvez. SWL OK. Zvez ni potrebno imeti potrjenih.
Diploma se izdaja v elektronski obliki in je brezplačna. Zahte-vek z 
običajnimi podatki o zvezah pošljite po e-mailu na naslov managerja. 
e-mail:  corsetti.paolo@libero.it

JAPANESE IOTA ISLANDS AWARD JAPAN
Diploma se izdaja za potrjene zveze s postajami na različnih 
japonskih otokih. Japonsko otočje obsega veliko število večjih 
in manjših otokov, ki so razporejeni v preko 25 IOTA grup.
Za osnovno diplomo je potrebno 10 zvez z različnimi JA otoki 
na najmanj 5 IOTA številkah. Posebne nalepke se dobijo za 
25, 50 in 75 različnih otokov. Za naslednje stopnje (100, 200 
300 in 400 otokov) se izdajajo posebne diplome. 
Manager za diplomo priporoča, da se uporabi uraden zahte-
vek za diplomo, ki ga dobite na njihovi spletni strani. Tam 
dobite tudi spisek veljavnih otokov in IOTA številk, vsak otok 
pa ima dodeljeno posebno JIIA številko, ki jo navedete v 
zahtevku poleg podatkov o zvezi. Iz vsakega otoka velja ena 
zveza. Ni datumskih omejitev, veljajo vsi bandi in načini dela. 
SWL OK. Zahtevek za diplomo naj bo overjen od dveh 
licenciranih radioamaterjev ali uprave radiokluba. 
Vsaka diploma:   6 USD,  5 EURO  ali  5 IRC,
Nalepka:   3 USD,  2 EURO  ali  2 IRC
Internet:  http://island-chasers-page.pagesperso-orange. 
  fr/awards/Japanese_IOTA_Islands_Award.htm
e-mail:    ji6kvr@orange.ocn.ne.jp
Yukuhiro Deguchi JI6KVR,  3796 Takashima,
YATSUSHIRO,  Kumamoto  866-0014,  Japan
OPOMBA: predno pošljete zahtevek na Japonsko, pošljite 
elektronsko sporočilo managerju… na moje poizvedovanje 
nisem dobil odgovora.

LEONARDO  AWARD ITALIA
Diploma je ena iz serije 10 različnih diplom »Diploma Artisti 
Italiani«, ki so posvečene umetnikom, velikanom italijanske 
kulturne zgodovine. Diploma je posvečena znamenitemu  slikarju 
in izumitelju iz druge polovice  15. stoletja Leonardu da Vinciju, 
rojenemu v kraju Vinci pri Firencah leta 1452. Veljajo zveze  s 
postajami iz Italije po 1. januarju 1985 (ne štejejo postaje iz T7, 
1A0, HV), na vseh bandih in načinih dela. 
Izpolniti je potrebno vse tri pogoje:
a. zveze s 5 različnimi I3, IK3, IW3, IZ3, IQ3 postajami ( ne 
veljajo IV3 in IN3), od katerih je vsaj 1 iz province Venezia (VE 
- poštna številka 30xxx)
b. ime umetnika LEONARDO je potrebno sestaviti iz prvih črk 
sufiksa italijanskih postaj (IK1LAB, IZ8EDD, IV3OSI,…)
c. ime LEONARDO je potrebno sestaviti iz zadnjih črk sufiksa 
italijanskih postaj (IK2QAL, IZ8SKE, IK6TSO,…)
Skupno 21 zvez.  SWL OK. Diploma je lahko posebej označena, 
da so bile vse zveze v enem načinu dela (CW, SSB, DIGI). Zvez 
ni potrebno imeti potrjenih. Diploma se izdaja v elektronski obliki 
in je brezplačna. Zahtevek z običajnimi podatki o zvezah pošljite 
po e-mailu na naslov managerja. 
e-mail:  corsetti.paolo@libero.it

@

em dobil odgovora.
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  DIPLOME

DIPLOMA LEONID BEDA KAZAKHSTAN
Diploma se izdaja v čast Leonida Ignateviča Beda, pilota in 
dvakratnega heroja Rusije, udeleženca 2. svetovne vojne, po 
rodu iz Kazahstana. Za diplomo je potrebno imeti 16 zvez po 
1. januarju 2012 s sledečimi postajami:
UNxL, UPxL - Kostanayska obl. (Kazakhstan) =  5 zvez
UA9S - Orenburgska obl. (Russia)  =  1 zveza
RA / UA -  Rusia =  5 zvez,  LY - Lithuania  =  1 zveza,
UR - Ukraina      =  2 zvezi,  EU - Belarus    =  2 zvezi 
Diploma v elektronski obliki je brezplačna. Zahtevek pripravite 
v CABRILLO, ADIF ali tekst obliki in ga pošljite po e-mailu. 
Manager vas bo obvestil o načinu prevzema diplome. Na 
spletni strani Manager Award Centra lahko preverite, ali je 
vaša diploma že na razpolago.
Internet:  http://cqham.kz
e-mail:  UN8CC@mail.ru

DIPLOMA  6 - Z - 6 MEXICO
Diploma se izdaja za potrjene zveze s 6 različnimi postajami 
iz CQ zone 6 po 1. januarju 1979. Veljajo vsi bandi in načini 
dela. Diploma je lahko posebej označena, da so bile vse zveze 
na enem bandu ali enem načinu dela (CW, SSB, Mixed, FM, 
RTTY, SSTV, Digital, Satellite). 
5B-6Z6 = diplome na vsakem od 3,5 7 14 21 in 28 MHz
10B-6Z6 = dodane so še diplome za 1,8 10 18 24 50 MHz
12B-6Z6 = dodana sta še banda 144 in 432 MHz
Zahtevek za diplomo mora biti overjen od dveh licenciranih 
operatorjev ali uprave radiokluba, lahko pa pošljete tudi sken 
ali fotokopije QSL kart. SWL OK. 
GCR  7 USD  ali  7 IRC
Jose Levy XE1J,  Clavel 333,  Colonia J. de la Corregidora,
COLIMA,  Col.,  28030,  Mexico

CANADIAN LIBERATION MARCH BELGIUM
Brezplačna diploma v elektronski obliki se izdaja za eno zvezo 
s posebno jubilejno postajo ON35CLM iz Belgije. Postaja bo 
aktivna v obdobju 15. oktober - 14. november 2016. Za diplomo 
je potrebno iti na spletno stran organizatorja diplome in izpolniti 
obrazec za zahtevek. Na strani
http://www.hamlog.eu/ON35CLM lahko predhodno preverite, 
če je vaša zveza v dnevniku. Zahtevek najdete na:
http://www.amati.be/forms/index.php/on35clm-award-request

SLAVIC HOROSCOPE AWARD RUSSIA
Serijo »Every Day In Air« sestavlja 20 različnih diplom, ki jih izdaja 
Dolphins Radio Club iz Rusije za zveze s postajami, ki iz ene od črk 
iz prefiksa delane postaje sestavijo ime obdobja iz slovanskega 
horoskopa. Vse zveze morajo biti narejene v istem koledarskem 
letu in to v obdobju, v katerem se horoskopski znak nahaja. Za vsako 
črko mora biti delana druga postaja. Veljajo vsi bandi in načini dela. 
Zahtevek za diplomo mora biti poslan najkasneje 10 dni po koncu 
obdobja. Na sliki je diploma za slovanskega boga SVAROG-a.
Primer: KA1ABC, UR1KM, EA4SS, SM3EPA, JA4MSK. 
Obdobja in nazivi znaka horoskopa (za 3 mesece):
09.09. - 11.09.  KRASA
12.09. - 27.09. MAKOSH
28.09. - 15.10. SVAROG
16.10. - 01.11. MORANA
02.11. - 22.11. SEMARGL
23.11. - 30.11. ZIMA
Članstvo v Dolphins Radio klubu je brezplačno, informacije dobite 
na njihovi spletni strani. Klub izdaja veliko število diplom. Zahtevek 
za diplomo v PDF formatu pošljite po e-mailu managerju za diplome 
RK6AX. Za vsako diplomo je  potrebno poslati: člani 0,20 USD, 
nečlani 0,40 USD. Manager vodi evidenco vaših vplačil, in, če 
nameravate zahtevati še kakšno od diplom, ki jih izdaja DRC, 
priporočam, da že takoj pošljete vsaj 2 USD. Za tiskano diplomo, 
plastificirano, veli-kosti A4, je potrebno poslati 7 novih IRC ali 7 EUR. 
Lukashov Valentin V.,  P.O.Box 77,
SOCHI  354200,  Russia
e-mail:   rk6ax@mail.ru
Internet: http://dolphins49.jimdo.com

FRANCISK SKORINA AWARD BELARUS
Diplomo izdaja Activity Group of Belarus za potrjene zveze s 
po 1 postajo iz držav, kjer je živel in ustvarjal beloruski pionir 
na področju tiskarstva Francisk Skorina. SWL OK. Države so:

EW, LY, SP, DL, I, OZ, OK, UA, RA2F
Za tiskano diplomo pošljite zahtevek managerju LY8O. Diplo-
mo lahko dobite tudi po elektronski pošti. Cena tiskane diplo-
me je 10 USD ali 8 EUR, elektronske 3 USD ali 2 EURO. Na 
spletni strani lahko izvedete plačilo po PayPal sistemu.  
Internet: http://ev5agb.com/award/award_skorina_e.htm
Email:   EU1EU@mail.ru   ali  eu1euster@gmail.com
Remigijus Vaicius LY8O,  P.O.Box 1029, 
VILNIUS 2000,  Lithuania

100 LA AWARD NORWAY
Diploma se izdaja za potrjene zveze s 100 različnimi postajami 
Norveške (LA, LB, LI, LJ,..) po 1. januarju 1984. Zveze na 
WARC bandih veljajo po 1. januarju 1989. SWL OK. 
Spisek postaj uredite po abecednem redu, potrdita pa ga naj 
dva licencirana operatorja ali uprava radiokluba.
GCR  12 EUR  ali  15 USD  ali  15 IRC
Jaergruppen av NRRL,  Award Manager,  P.O.Box 88,
N-4302  SANDNES,  Norway
e-mail:  post@lalj.no
Internet:  http://www.lalj.no/la100-award.htm

@



CQ ZRS

80

Letnik XXVI, 3-4/2016

SOTA Ureja: Rado Konrad Križanec - S58R SOTA OPREMA

    Summits on the AirSummits on the Air
   Vrhovi na radijskih valovih   Vrhovi na radijskih valovih

Koristni »pripomočki« za SOTA aktivatorje
Želja vsakega SOTA aktivatorja je, da je teža celotne potrebne opreme za aktivacijo (t.i. »set 
up« ) minimalna. Vsaj za KV aktivatorja je teleskopska palica, s pomočjo katere lahko razpne 
žično anteno, obvezna oprema. Proizvajalec DXwire  (http://www.dx-wire.de/) ponuja veliko 
izbiro potrebne opreme in med njimi so tudi fiberglas teleskopske palice.

Tabela razpoložljivih prenosnih »stolpov« :

Najlažja ( 1,3 kg) in najkrajša ( 9,7 m), zložena oz. je njena 
transportna dolžina vsega 67 cm, zato ne preseneča da 
je postala pravi prodajni »hit«. Sestavljena je iz 17 
segmentov, katere pa v celoti lahko uporabljamo le v 
primeru vertikalke ...

Tako je »koristna« višina za postavitev npr. inverted-V na 
višini 7 m.  To je bil eden od vzrokov, da je proizvajalec 
pred kratkim izdelal še en model t.i. »MIDI« dolžine 11,5 m 

 

katerega transportna 
dolžina je prav tako večja, 
vendar 85 cm predstavlja 
zadovoljivo rešitev.

Relativno težke svinčene 
akumulatorje danes 
praktično ne uporabljamo 

več, zamenjale so jih predvsem LiPo baterije. Pa vendarle 
je njihovo prelaganje skupaj s pripadajočimi žicami 

»moteče«, zato bodo uporabniki FT-817 veseli rešitve 
oz. zamenjave obstoječe interne baterije ki je prikazana 
na zgornji sliki desno. LiION baterry pack 12V/3000 mAh, 
teže 180 g. Skupaj s polnilcem in posebnim nadomestnim 

Naziv Dolžina Transportna dolžina Teža Sp. premer Zg. premer Cena
MINI-10 9,7 m 67 cm 1,3 kg 48 mm 4 mm 60 €
MIDI-11,5 11,5 m 85 cm 2,2 kg 59 mm 5,5 mm 85 €
EXTRA-10 10,0 m 134 cm 3,2 kg 55 mm 18 mm 75 €
EXTRA-SHORT-10 10,0 m 115 cm 3,2 kg 59 mm 15 mm 80 €
EXTRA-12,5 12,5 m 134 cm 3,4 kg 55 mm 8 mm 85 €
EXTRA-15 15,0 m 134 cm 3,9 kg 59 mm 6 mm 100 €
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STOLPI, BATERIJE, ANTENE / SOTA AKTIVACIJA  SOTA

pokrovom (ki omogoča polnjenje vstavljene baterije v 
FT817 in preklop na zunanje napajanje).
Če temu dodamo še posebej prilagojen podstavek (na 
sliki zgoraj levo in na naslednji sliki), bo delo lastnikov 
priljubljenih FT817 še prijetnejše.

Seveda brez antene ne gre in najenostavnejša rešitev je 
kos žice in tuner….. in eno od rešitev predstavlja Youkits 
MT1 QRP Long Wire Antena Tuner.

Namesto drevesa uporabimo predhodno opisano 
teleskopsko figerglas palico tip MINI (DXwire).

Namenjen za 40 – 10 m področje, do max. 20 W, QRP 
power in SWR meter (ne potrebuje baterij). Lahko se ga 

dobi kot kit varianta za 69 $ ali že sestavljenega za 89 
$. Več na njihovi spletni strani https://youkits.com/products/
copy-of-youkits-mt1-qrp-manual-tuner-with-swr-and-pwr-
meter-kit

S51J - Moja prva SOTA aktivacija
Že dlje časa sem razmišljal, da bi se enkrat lotil tudi kakšne SOTA aktivacije. Nabavil in sestavil 
sem si tudi YouKits EK-1A postajo za te namene. Počasi sem nabiral in sestavljal tudi drugo 
opremo, potrebno za te namene. Tako sem si nabavil dovolj dolgo ribiško palico, za izdelavo 
antene in ustrezen akumulator, za napajanje postaje. In bilo je treba le še izbrati vrh, na katerega 
se bom povzpel. Pa je vreme te dni tako nezanesljivo, da na kakšno daljšo turo ni varno hoditi. 
Moji domači lokaciji je najbližji vrh Škofje S5/CP016.
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Torej sva s sinom Tinetom spakirala nahrbtnike in se 
odpravila z avtom proti izhodiščni točki. Nadaljevala sva 
peš, nekaj časa po makadamski cesti, nato pa jo ubrala 
naravnost po hribu navzgor proti grebenu. Sprva je bilo 
še kar močno sonce, a v daljavi so se že nabirali nevihtni 
oblaki. Ko sva prišla gor, sem poiskal kje vrh sploh je. 
Našel sem kamen s ploščo označbe vrha, v popolnoma 
zaraščenem delu gozdička. Tam ni bilo mogoče postaviti 
kakšno pametno anteno, zato sva se odmaknila na bližnjo 
jaso, kakšne 2 metra niže od vrha. Postavila sva anteno, 
razpela radiale in priključila postajo in računalnik. Tokrat 
sem s seboj vzel računalnik, ker pot ni bila dolga, pa tudi 
višina ni huda in sedaj mi ni treba pretipkavati zvez. 
Antena je potrebovala čisto malo »doglasitve« in vse je 
bilo pripravljeno za delo. Ker po nekaj klicih ni bilo odziva, 
sem se preko HRDLOG.net sistema z mojega te lefona, 
samospotiral. Potem se je pa pričelo! Zveze so šle ena za 
drugo in v petnajstih minutah jih je bilo v logu 18. Žal se 
je takrat začelo tudi z vremenom. Kojca je že bila ovita v 
deževne oblake, ki pa so se pričeli širiti tudi proti Poreznu 
in proti nama. In ko je dvakrat nekje v bližini pošteno 
počilo, sva na hitro pospravila in pobegnila v dolino. 

In sva šla naslednji dan še enkrat tja gor, čeprav jaz kot 
aktivator, razen nekaj novih zanimivih zvez nimam novih 
točk. Tokrat sva anteno postavila bliže vrhu, tako da so 
bila okoliška drevesa kar precej blizu in se je to potem 
tudi poznalo pri raportih, ki sem jih dobival in pri bolj 
počasnem nabiranju zvez, kljub objavi spota na Sotawatch 
in na HRDLOG.net sistemu. Ko se je na 20m ustavilo, sem 
šel še na 40m in še tam naredil 14 zvez. Tokrat kakšnega 
presenečenja izven Evrope ni bilo.

Še kratek opis opreme, s katero sem delal. Postaja je bila, 
kot že omenjeno, YouKits EK-1A. Watmeter je pokazal 

4W izhodne moči. 
Antena je doma na-
rejena vertikalka iz 
petmetrske ribiške 
palice, na katero je 
pritrjena žica, spodaj 
pa so še trije radiali. 
Uglašena je na 20m, 
za 40m pa sem upora-
bil stari dobri MFJ-901 
tuner, ki me je sprem-
ljal že leta 1981, na 
himalajski odpravi na 
LhoTse. Za napajanje 
sem uporabil LI-NMC 
akumulatorsko baterijo 
SHERPA 50 in NOMAD 
20 solarni panel, oboje 
proizvod ameriškega 
podjetja GOAL ZERO, 
kar mi je v testiranje 
dalo podjetje PRO-
NAVITAS d.o.o. iz Ljubljane. Baterija ima 58Wh in se ji 
eno uro napajanja EK-1A in mojega mobilnega telefona, 
skoraj nič ni poznalo. Računalnik je dobri stari Dell 
LATITUDE E4200, ki mu baterija še vedno zdrži dobri dve 
uri pri delu z N1MM logerjem in brez interneta. Za CW 
pa sem uporabil K1EL WinKeyer USB in moj prvi CW 
paddle, uvožen iz USA, ko smo bili še v republiki Sloveniji 
in so bili poštni stroški in carina višji kot pa je bila vredna 
ročka! Seveda vse te »krame« nima smisla nositi v višje 
hribe, saj je vse skupaj pretežko, ampak za tale naš 
»hribček« sem si pa le privoščil malo luksuza HI.

73, Janez S51J
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