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PRVIČ… 

 
Pred dnevi sem prelistal 

nekaj starih SCC NOVIC in 
tudi ob izidu prvih sem 
naslovil uvodnik s »prvič«. Ne 
mislim se ponavljati vendar 
tedaj pred dvanajstimi leti 
nismo vedeli kako se bomo 
razvijali in kaj bo z našim 
klubom. Pregledana pot in 
rezultati nas še vedno 
navdihujejo z velikim 
optimizmom, saj smo z 
minimalnimi sredstvi in z vso 
lastno energijo in žarom ter 
hotenjem dosegli vse, po čimer 
nas poznajo doma in po svetu. 
Ne želim ostajati na zgodovini 
in poveličevati starih zadev, 
vendar se nam jih po drugi 
strani tudi ni nikoli 
potrebno sramovati 
ali jih navajati 
kot 

argumente 
za našo 
pripadnost, 
za naše delo. 
Nekateri so, iz 
samo njim 
znanih vzrokov, 
delali zdrahe in 
se nam aktivno 
zoperstavljali, drugi 
so se bolj na tiho 
oddaljili, vendar 
nihče ni ustavil tiste 
ideje in skupnosti, ki 
smo jo ob ustanovitvi 
osnovali in zastavili. 

Seveda ne more biti vse 
in vedno samo postlano z 
večjimi in večjimi rezultati in 
vzponi. Tako smo tudi mi v 
nekem ciklusu, ki nam ga 
»narekuje« sonce in se je 
aktivnost nekoliko zmanjšala 
v zadnjih letih. Zato tudi 
ponovni naslov »Prvič«, saj 
želimo popestriti naše delo in 
se bolj aktivno udejstvovati v 
skupnem delu tega našega 
»individualnega« hobija. 
Pripravili smo nove SCC 
NOVICE, ki pa so v koraku s 
časom, tehnološko drugače 
zastavljene. Upam, da se bo 
tokratno »prvič« tudi tako 
uspešno nadaljevalo kot ono 
izpred let. Zanima nas vaše 

mnenje in vaše ideje glede 
takega izdajanja Novic, 
predvsem pa želimo tudi  vas 
vzpodbuditi, da boste 
sodelovali pri nadaljevanju tega 
projekta.  

V bližnji prihodnosti bomo 
imeli na CD kopije vseh »starih« 
tiskanih NOVIC, tako da boste 
člani in drugi lahko pogledali 
tudi kaj smo delali prej.  
Upamo, da boste našli način 
kako in kaj pripraviti tudi na 
področju tehnike, saj nas 
osrednje slovensko 
radioamatersko glasilo na tem 
področju nič kaj ne 

razveseljuje. 
Nič ne bo 

narobe, 
če 

bomo 
kakšne stvari 

ponavljali, če bomo 
kakšne stvari prevedli ali 
povzeli od drugod. Moramo se 
zavedati, da je ne glede na osip 
članstva v radioamaterskih 
vrstah še vedno mnogo novih 
in »neukih« radioamaterskih 
navdušencev. Tudi oni bodo 
morali korak za korakom 
spoznavati vse lepote in težave 
v našem hobiju in da bodo lažje 
in prej prišli do znanj, je prav, 
da jim pomagamo. In to naj bo 
eno od naših gesel za 
nadaljevanje naših NOVIC, 
kajti na tak način bomo imeli 
dvojno dobrobit našega dela; 
občutek, da nekomu 

pomagamo in tudi število 
privržencev in članov kluba 
se bo povečalo.  

Ne glede na vsa dogajanja 
v preteklosti ostaja naše 
osnovno vodilo še vedno isto 
in se ne spreminja. S svojo 
aktivnostjo želimo 
promovirati našo državo in 
po najboljših močeh 
pomagati tistim, ki pomoč 
potrebujejo in ki želijo 
sodelovati z nami. 
     Zato bomo poleg rednih 
delovnih obveznosti 
(organizacija in izvedba 
vsakoletnega EU HF 
prvenstva in SCC RTTY 
tekmovanja) delali tudi na 
drugih področjih. Ena od 

glavnih aktivnosti bo 
tako umerjena v 

ponovno oživitev 
NOVIC. 
Upamo, 

da boste 
s svojimi 

tvornimi in 

dobronamernimi 
prispevki 

sodelovali v največji 
možni meri ter tako 

pripomogli k novim 
NOVICAM. 

     Naj torej tudi tokratno 
»Prvič« ne ostaja samo 

poskus in naj sledi 
uspešnemu izhajanju 
prejšnjih tiskanih Novic. 
Želje po ponovnem izhajanju 
tiskanih Novic so še vedno 
prisotne med mnogimi 
našimi člani vendar je 
strošek, ki bi ga take Novice 
zahtevale preko 500 tisoč SIT 
letno, česar pa si ne moremo 
privoščiti. Poleg tega pa je 
internetno omrežje že tako 
razširjeno, da so le še redki, 
ki nimajo dostopa do tega 
medija.  
     Pričakujemo vaš odziv in 
dober start novi obliki dela v 
SCC.  
 
Tine Brajnik, S50A 
  predsednik SCC
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 : Janez Červek, S57J 

12.  EUHFC 
 

Pozdravljeni, kolegi tekmovalci! 
 
 Spet se približuje 
EUHFC, 12. po vrsti. To je 
tekmovanje, ki ga organizira naš 
klub in že zato bi bila 
neudeležba v njem skoraj smrtni 
greh. Sodelovati v tem kontestu 
je minimalna dolžnost članov, 
tako bomo pomagali pri 
promociji SCC in nas samih. 
Predvsem pa bomo navzven 
izgledali resneje. To je tudi 
temeljni izraz pripadnosti klubu. 
Še enkrat pa naj poudarim, da z 
dajanjem točk v skupni rezultat 
v ničemer ne zmanjšamo ali 
ogrozimo naših osebnih 
uvrstitev v končnih rezultatih 
tekmovanja. 
 
 Statistika kaže, da je v 
dosedanjih kontestih sodelovalo 
najmanj 19 in največ 34 
slovenskih postaj in 32 do 37 
evropskih DXCC držav. 
Slovenija počasi drsi po lestvici 
navzdol. Ali ne bi bilo lepo spet 
poseči po prvem mestu v 
nacionalni razvrstitvi? Stvar je 
verjetno težko dosegljiva, ker je 
predvsem ruskih postaj 
ogromno. Včasih bi rekli, da jih 
je »kot Rusov«. Vendar pa bi ob 
večji udeležbi S5 postaj zelo 
povečali možnosti za zmago. Saj 
ni nujno, da so sami visoki 
rezultati, večje število nižjih 
rezultatov tudi prinese visok 
skupni seštevek.  
 
 Ker je tekmovanje ravno v 
času glavne sezone dopustov, bi 
rad pozval vse, ki bodo doma, da 
se ga udeležijo. Vzpodbudite 
tudi znance in prijatelje, naj se v 
poletnem času kislih kumaric 
malo sprostijo za radijsko 
postajo in primaknejo nekaj 
točk za čim boljšo skupno 
slovensko uvrstitev.  
 
 Glede na to, da smo skoraj v 
minimumu sončne aktivnosti, 
bo verjetno poudarek 
tekmovanja na nižjih bandih. 
Tako se bo dalo maksimalno 
izkoristiti večerno nočne ure, ki 
smo jih pridobili s podaljšanjem 
tekmovanja. Seveda pa ni 
izključen tudi kak shot skip na 

28 MHz, kot se je zgodil v WPX 
CW tekmovanju. Zaradi 
pogostih poletnih neviht, je 
smiselno po možnosti postaviti 
dodatne dipole za višje bande, 
saj le-ti pobirajo veliko manj 
statike kot beami.  
 
 Kot že vsi dobro veste je 
letos tekmovanje v soboto, 6. 
avgusta od 12 do 24 GMT. Za 
raport se daje zadnji dve številki 
leta, ko je operater dobil prvo 
licenco. Tudi, če delaš na  
klubski ali na postaji prijatelja z 
njegovim znakom, daješ svojo 
letnico. Posebno pozornost je 
potrebno posvetiti tudi pravilu 
največ deset kratne menjave 
band ali mode v eni uri in 
prepovedi aktivnosti v DX 
segmentih.  
 
 Pravila tekmovanja so na 
HTTP://lea.hamradio.si/scc , 
kjer si jih vsakdo lahko ogleda 
in se pripravi na tekmovanje. 
Tam je tudi nekaj programov za 
vodenje dnevnika, ki podpirajo 
EUHFC. Vsako leto tekmovalci v 
komentarjih tarnajo nad 
problemi s programsko opremo, 
zato je smiselno, da se vsa 
oprema testira že kak dan pred 
kontestom. 
 
 Glede na zgoraj navedeno 
dejstvo, da mora vsak operater 
dajati svojo letnico, čeprav dela 
s prijateljevim znakom naj 
opozorim še na nekaj. Ne 
znašajte se na baze podatkov in 
številke, ki vam jih ponuja 
program. Če niste sigurni v 
sprejeto, raje prosite za 
ponovitev, kot da verjamete 
računalniku. Računalnik ne 
more vedeti, ali z znakom S57J 
dela S57J ali kdo drug. S tem se 
lahko izognete prevelikemu 
procentu napak, ki vas lahko 
privede tudi na listo  
neuvrščenih v tekmovanju. Pred 
začetkom tekmovanja preverite 
tudi nastavitev ure v 
računalniku. 
 
 Pri pošiljanju dnevnikov je 
potrebno paziti, da so napisani 
vsi zahtevani podatki, tudi 
letnica, ki ste jo oddajali v 

raportu. Najbrž ni več 
potrebno omenjati, da so 
zaželeni cabrillo dnevniki, 
lahko pa so tudi v ASCII 
formatu. Dogaja se tudi, da 
operatorji pošljejo papirnate 
dnevnike, ki so natisnjeni z 
računalnikom. Lani smo vse 
papirnate dnevnike, v katerih 
je bilo več kot 100 QSO sami 
pretipkali v računalnik. Kljub 
večkratni kontroli, pa se še 
vedno lahko zgodi, da tisti, ki 
je pretipkaval dnevnik naredi 
kako napako in s tem 
poslabša vaš rezultat. Zatorej 
pošiljajte dnevnike v 
elektronski obliki, če ne gre 
preko interneta pa pošljite 
disketo. In vsekakor pošljite 
tudi dnevnike z navidez 
nepomembnim rezultatom. 
 
 S tem člankom nimam 
namena kogarkoli učiti, kaj in 
kako se dela v kontestu, 
poskušam vas le prepričati, da 
se že pred kontestom malo 
pripravite in v njem uspešno 
sodelujete.  
 
 Letos smo si zadali cilj 
objaviti končne rezultate v 
mesecu oktobru. Glede na to, 
da 90% dnevnikov pride preko 
interneta, ni več nobene 
potrebe po enomesečnem roku 
za pošiljanje dnevnikov. 
Mislim, da bi lahko bil SCC 
prvi, ki bi ta rok naslednje leto 
skrajšal na nekaj dni ali en 
teden, v prihodnjih letih pa na 
24 ur po zaključku 
tekmovanja. S takim načinom 
in z usposobljeno in zagnano 
ekipo bi bili končni rezultati 
objavljeni v enem mesecu, 
kasneje pa celo v dveh tednih 
ali prej. Vsekakor je v 
današnjem času objava 
rezultatov po enem letu 
nezanimiva in nedopustna. 
Tudi okosteneli ARRL je letos 
že v začetku junija objavil 
rezultate ARRL CW 
tekmovanja. Tudi oni 
razmišljajo v pravi smeri. 
 
 Toliko za zdaj, upam 
da se slišimo v kontestu. 



S1 - L9 

3 

  
  in :Tine Brajnik, S50A 

  
 
 
 
 
 
 

HAMRADIO 2005 
 

 
Največji evropski 

radioamaterski sejem se 
odvija vsako leto koncem 
junija v nemškem 
Friedrichshafnu ob 
Bodenskem jezeru. Mnogi 
slovenski radioamaterji ga 
poznajo, saj se vsako leto tega 
sejma udeležuje tudi 
precejšnje število slovencev. 
 

Letošnji obisk je bil 
krajši od same prireditve, ki 
traja tri dni (od petka do 
nedelje) tako, da sva s 
Kristjanom S50XX prišla tja 
na začetek ter se vrnila 
naslednji dan zvečer. 
 

Sejem je razdeljen na 
dva dela (včasih je bil na tri) in 
sicer je na velikem sejemskem 
prostoru letos ena hala gostila 
»štante« nacionalnih 
organizacij in klubov ter 
skupin in firme s 
komercialnimi proizvodi, drug 
del pa je v treh halah gostil 
sejem rabljene opreme. 
 

Med nacionalnimi 
organizacijami je bila z naše 
strani zastopana ZRS ter 
posebej radioklub Piran in 
Koper. Sodelovalo je mnogo 
evropskih nacionalnih 
organizacij vendar jih je kar 
nekaj pomembnih manjkalo 
(npr. ARI, SRR, SRJ). Od 
klubov je bil najbolj obiskan 
štant BCC, kamor se je 
pridružil letos še RRDXA. 
ARRL pa je bil zanimiv zaradi 

pregleda QSL kart za DXCC. 
Drugje je bilo možno dobiti 
posamezne QSL karte iz raznih 
ekspedicij (npr. TO7C, 4T75O, 
OC4P ipd.). Največ srečanj med 
posamezniki je bilo ravno v tem 
delu, saj je vsakdo, ki je koga 
iskal izbral točko srečanja na 
nacionalnem ali klubskem 
»štantu«. Na tem sejmu je res 
priložnost srečevati znane ljudi, 
saj sem letos prvič srečal npr. 
DJ6SI (ki ga že 40 let srečujem 
po obsegih iz raznih točk sveta), 
G3LQP , ki mi je tudi osebno 
prinesel 7Q7MM qsl karte iz 
lanske ekspedicije ter seveda 
mnogo drugih že znanih 
prijateljev. Nacionalni štanti so 
pravzaprav namenjeni v 
prvenstveni meri k družabnemu 
delu tega sejma. Navadno so to 
mesta za povprašati po 
posameznih ljudeh, za kratek 
počitek med sprehodi po sejmu, 
za meeting točke in za razgovore 
o vsem in vsakem. Zagotovo so 
to dobre priložnosti za promocijo 
posameznih držav in organizacij, 
saj že biti tam nekaj pomeni. 
 

V isti hali je bil tudi 
komercialni del. Seveda je bilo 
mnogo radovednežev pred novim 
Icomom in pred novim 
Yaesujem, ki sta se bahato 
kazala in cedila sline 
mimoidočim. Cene novih 
radijskih postaj so v Evropi 
mnogo višje kot v ZDA, zato naj 
ne bo odveč opozorilo, da je za 
nakup nove postaje še vedno 
bolje uvoziti (ali si pripeljati) 

postajo iz nove celine kot iz naše 
unije. Samo primer IC 
756PROIII je bil na sejmu 
razstavljen s ceno 3400 evrov, v 
ZDA pa je cena iste postaje 
manj kot 3000 dolarjev. Seveda 
je treba prišteti še transport in 
davščine, toda cena je tudi tako 
še nižja. Precej je bilo 
razstavljalcev izdelovalcev 
ojačevalnikov. Izgleda, da so 
ojačevalniki precej kurantna 
roba. Zanimivo je tudi to, da 
posamezni proizvajalci uradno 
ponujajo ojačevalnike večjih 
moči od dovoljenih in mislim, da 
se moramo kar bati ekspanzije 
novih močnih signalov po 
obsegih. Precej je bilo 
razstavljenih tudi anten. 
 

Sejem rabljene 
radioamaterske opreme je bil 
letos zelo velik. Razširitev je bila 
narejena tudi na rovaš več 
prostora med vrstami prodajnih 
putov, ki ga v prejšnjih letih ni 
bilo. Tako je bilo prostora za 
»firbce« (teh je bilo daleč največ) 
dovolj in je bil sprehod med 
prodajnimi pulti kar užitek. V 
glavnem so cene precej visoke 
(če kupuješ ☺). Jaz sem za 
enega od kolegov iskal qrp 
postajo in največ kar je bilo 
dobiti je bil star FT7 za 250 
evrov. Manj je bilo letos tudi 
vzhodnjakov z močnostnimi 
elektronkami, še vedno pa je 
razstavljeno na tisoče starih, 
predvsem merilnih 
instrumentov. Pravzaprav je bilo 
radijskih postaj zelo malo. 
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Zanimivo je, da dobiš občutek, 
da če iščeš določeno zadevo, je 
ne najdeš, medtem ko  kot 
slučajni sprehajalec lahko 
naletiš na precej zanimive 
zadeve.  
 

Zelo zanimiv je bil tudi 
program predavanj in 
predstavitev, ki je potekal v 
času sejma. Na ta program je 
potrebno biti pozoren že pred 
sejmom in si narediti   urnik 
obiska, ker je teh predstavitev 
mnogo in nekatere se dogajajo 
istočasno. Ker ni bilo dovolj 
časa sem poslušal le G3SXW 
(afriške kontest ekspedicije), 
DJ6QT (o WRTC 2006, kjer je 
mimogrede zelo pohvalno 
govoril o, po njegovem 
mnenju, najboljšem wrtc 
doslej, ki je bil v Sloveniji leta 
2000)  in VU4RBI/NRO 
ekspedicija. Kristjan je 
poslušal še nekaj drugih 
predavanj. 

 
Za konec naj rečem, 

da je obisk sejma zanimiv 

tudi, če se ga udeležiš vsako 
leto. Ni na odmet ideja, ki jo je 
dal Kristjan na poti nazaj 
domov, in sicer, da bi drugo leto 
imel tudi SCC svoj štant.  Lahko 
bi distribuirali diplome in 
plakete EUHFC in SCC RTTY 

tekmovanj in že s svojo 
prisotnostjo dodali kamenček v 
mozaik zanimivosti HAMRADIO 
sejma. 

 
 

  
  in :Tine Brajnik, S50A 

 
S57CQ ponovno doma 

 
 

 
Skladno z 

načrtovanimi aktivnostmi SCC 
za leto 2005 smo uspeli dobiti 
v klub Daneta S57CQ, ki je 
trenutno na dopustu v 
Sloveniji, da nam je predstavil 
njegovo delo iz različnih 
eksotičnih krajev. 
 

Dane je bil aktiven iz 
YI, A52, A6 in predvsem iz ST, 
kjer je kot ST2T tudi dosegel 
nekaj izvrstnih rezultatov v 
tekmovanjih. Dane dela za 
agencijo WFP (World Food 
Programme)v okviru Združenih 
narodov in se septembra vrača 
na delo v Sudan. Glede na 
načrtovane aktivnosti bo iz 
Sudana imel več časa za 
aktivnosti na radijski postaji, 
tako da ga bomo slišali v več 
tekmovanjih in na različnih 
bandih/vrstah dela. 

Aktiviranje v Sudanu 
je bilo po pripovedovanju 
Daneta v začetku precej težko, 
saj je bilo službenega dela 
preveč. Glede na poslanstvo 
(Združeni narodi) sopovezave z 
vladnimi službami in s tem 
pridobitev  licenc lažje delo in 
trenutno je v Sudanu licenco 
možno dobiti, seveda je 

potrebna pomoč (imeti je treba 
naslov in vizo). Sudan je 
aktiven s postajo ST2M (op. 
Magdi), ki je domorodec in 
skrbi za klubsko postajo v 
Kartumu. Postaja, kjer dela 
Dane je v prostorih WFP, ki so 
tik ob letališču in zaradi 
majhnega prostora je težko z 
antenami za nižje obsege. Po 
povratku bo Dane delal z druge 
, nove lokacije in tam bodo 
tudi možnosti za boljše 
antenske sisteme.  

Povzetek Danetove 
predstavitve je opisno skoraj 
nemogoče napraviti, zato 
predlagam, da se drugič 
udeležite klubskih srečanj. 
Danetu se najlepše 
zahvaljujemo za njegovo 
prdstavitev in upamo, da se 
bomo se mnogokrat slišali iz 
ST ali kjerkoli drugje na svetu.. 
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... in ko se zdi, da je vsega že dovolj. 
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  :  W8NX, in priredba Janez Červek, S57J 

 

Dipol za 40, 80 in 160 m band 
 

Pri dipolu so uporabljeni trapi, sestavljeni iz žile koaksialnega kabla RG-58, navitega na PVC cev. 
 

 
Vse več operaterjev želi 

delati tudi na spodnjih 
amaterskih bandih in zato 
potrebujejo efektivne antene, ki 
za postavitev potrebujejo malo 
prostora. Mogoče je ta antena 
ugodna izbira, ker se bliža 
letošnji EUHFC, kjer bo zaradi 
minimuma sončeve aktivnosti 
verjetno poudarek na nižjih 
bandih. 

 

Opis antene 
 
 V članku je prikazano, kako 
zgraditi skrajšani dipol za 160, 
80 in 40 m band z uporabo 
izboljšanih trapov iz 
koaksialnega kabla. Dipol je 
dolg približno kot full-size dipol 
za 80 m. Če postavite dipol kot  
 
 
 
obrnjeno V anteno s kotom 90°, 
znaša dolžina med koncema 
antene približno 27 metrov. 
Antenski trapi so enostavni za 
izdelavo, dovolj trdni in 
vodoodporni, ker nimajo 
klasičnih tuljav in 
kondenzatorjev.  
 Anteno lahko napajate 
preko baluna 1:1 z 50 Ω ali 75 Ω 
kablom. Dolžina napajalnega 
kabla ni kritična. Resonančna je 
na 1.850, 
 
 
 3.550 in 7.040 MHz. 

Antena je prikazana na 
sliki 1. Izdelana je iz 2,5 mm2 
pletene bakrene žice in dveh 
parov trapov. Konstrukcija je v 
glavnem konvencionalna, razen 
trapov, ki imajo visoko razmerje 

L/C, ki izhaja iz njihove 
konstrukcije. 
 

Skupna dolžina antene 
je 37,5 m. Trapi so narejeni iz 
dveh slojev žile RG-58 in 
postavljeni na mesta, kjer se 
pojavi minimum toka, kar 
zmanjša I2R izgube. 

 

Izdelava trapov 

 
 Pri tem načinu navitja 
tuljave dobimo dve debelini 
izolacije med prevodnikoma, kar 
podvoji dovoljeno napetost. 
Drugo podvojitev napetosti 
dobimo zaradi 
transformacijskega efekta med 
dvema ovojema. Tako je 
ocenjena voltaža na trapih 5,6 
kV, kar je štirikratna vrednost 
kot je dovoljena za RG-58.  

 Trap za 7 MHz ima 33 μH 
induktivnosti in 15 pF 
kapacitivnosti, trap za 3,5 MHz 

pa 74 μH induktivnosti in 24 
pF kapacitivnosti. Q trapov je 
preko 170 na resonančni 
frekvenci. Trapi so primerni za 
uporabo do 1 kW moči. Pri 
izdelavi trapov se ne sme 
uporabiti kabla RG-58X ali 
drugih kablov s penasto 
izolacijo med žilo in oklopom. 
Navijanje takih kablov na 
manjše premere povzroči 
premik žice proti notranjosti 

in s tem poslabšanje lastnosti 
trapa.  
 
 Čeprav so podobni 
klasičnim trapom iz 
koaksialnega kabla, je pri teh 
trapih uporabljena samo žila  
z izolacijo, oklop pa je 
odstranjen. Zunanji sloj ovojev 
se tesno prilega  žlebovom 
med ovoji notranjega sloja. 
Kapaciteta kabla se zmanjša 
na 23,7 pF na meter, 
reaktanca pa je lahko do 
štirikrat večja kot pri 

  5,58m  3,35m  9,81m 
               X 
  

 3,5 MHZ trap   Balun 1:1 ali izolator           7 MHZ trap 
 
Slika 1: Skrajšani dipol za 40, 80 in 160 m band 
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klasičnih trapih iz koaxa. 
Osnova za trape je kos pvc cevi 
za vodovodne napeljave. Trap za 
7 MHz je navit na  cev z 
zunanjim premerom 2,4 cole in 
ima v notranjem sloju 12,3 v 
zunanjem pa 11,4 navojev, trap 
za 3,5 MHz pa na cev z 
zunanjim premerom 3,5 cole in 
ima v notranjem sloju 14,3 v 
zunanjem pa 13,4 navojev. Vsi 
sloji so naviti na tesno, brez 
presledkov med posameznimi 
ovoji. Trapa sta resonančna na 
7,17 in 3,45 MHz.  
 
 V primeru uporabe osnov 
drugačnih premerov je potrebno 
prirediti tudi število ovojev,ki je 
obratno sorazmerno premeru. 
Če vzameš premer za 5 % večji, 
moraš število ovojev zmanjšati 
za 5%. Pri uglasitvi trapa na 
želeno frekvenco se skrajšuje ali 
podaljšuje zadnji zunanji ovoj. 
Priporočljivo je trape narediti  
čim bližje opisanim premerom, 
saj preveliko odstopanje 
spremeni loading efekt, kar 
povzroči tudi spremembo 
dolžine segmentov žic za trapi. 
Resonančno frekvenco določimo 
z dip metrom. Pri tem naj se 
frekvenca para trapov ne 
razlikuje več kot 50 kHz.  
 
 V cev izvrtamo štiri luknje 
premera 3,5 mm skozi katere 

speljemo žilo koaksa. Pri trapu 
za  7 MHz je medosna razdalja 
med vhodno in izhodno luknjo 
37 mm, pri trapu za  3,5 MHz 
pa 42,5 mm. Dolžina žile za 7 
MHz je 535 mm, za 3,5 MHz pa 
862 mm. V to dolžini so všteti 
tudi dodatki za fino uglasitev in 
spajanje z žico. Žilo speljemo 
skozi prvo luknjo pri vhodu, 
navijemo sloj ovojev in jo na 
koncu speljemo skozi prvo 
luknjo na izhodu v notranjost 
cevi. Skozi drugo luknjo na 
vhodu jo spet speljemo navzven 
in navijemo drugi sloj in skozi 
drugo luknjo na izhodu spet v 
notranjost cevi. Notranji sloj 
ovojev utrdimo z izolirnim 
trakom. S tem preprečimo, da bi 
pretesno naviti ovoji zunanjega 
sloja razširili notranje ovoje. Na 
sliki 2 je prikazan izdelan trap 
za 14 MHz, ker mi je bil najbolj 
pri roki, ko sem pisal članek. 
Princip izdelave je enak kot za 
ostale. Zaradi boljšega prikaza 
ovojev je odstranjena zunanja 
zaščita iz izolirnega traka.  

 Anteno je priporočljivo 
postaviti čim bolj horizontalno, 
saj s tem zmanjšamo nivo šuma 
na sprejemu. Če jo postavimo 
kot obrnjen V, se bo nivo šuma 
zvišal. Nekateri trdijo, da je 
obrnjena V antena boljša za DX-
anje, vendar pa mora biti zato 

podpora v centru antene višja. 
Če hočemo imeti konca anten 
vsaj tri metre nad tlemi in kot 
med krakoma 90°, 
potrebujemo vsaj 20 m visoko 
podporo. 
 
 V življenju  pa ponavadi ni 
nič zastonj. Kot pri vseh 
antenah s trapi je tudi pri tej 
izkoristek manjši, zmanjšana 
pa je tudi širina antene. To je 
tudi posledica tega, da je 
antena multiband in močno 
skrajšana.  Z SWR manj kot 
1:2 pokriva 65 kHz  na 160 m, 
75 kHz na 80 m  in cel 40 m 
band, zato se moramo odločiti, 
kje bomo anteno uporabljali in 
jo poglasiti na želeno 
frekvenco na mestu, kjer bo 
postavljena. Zaradi tega so 
dolžine žic lahko drugačne od 
napisanih na sliki 1. 
 
 Sam sem tako anteno imel 
na lokaciji v Grosupljem  več 
kot deset let. Zdaj  jo občasno 
uporabljam na lokaciji na 
Polici, kadar mislim delati v 
kontestu na vseh bandih in 
nimam dovolj časa in dovolj 
visokih podpor za postavitev 
posameznih dipolov.  
 

 
 
 

  
  :  Janez Močnik, S53MJ 

Dosežki slovenskih amaterskih radiooperaterjev 
 

Diplome DXCC, WAZ, WPX, CHALENGE 
 

 Spomnim se leta nazaj, ko 
sem zbiral QSL-ke za DXCC 
diplomo. Nekaj kartic sem 
moral poslati tudi direktno, 
saj bi sicer predolgo čakal 
nanje preko biroja. Bil sem 
tudi že rahlo nestrpen, saj se 
mi je zdelo, da sem med 
zadnjimi, ki je še nimam. 
Takrat se mi je zdelo 
samoumevno, da jo ima vsak 
radioamater. To prepričanje je 
ostalo še naprej, saj mi je vsak 
katerega sem vprašal ali jo 
ima zatrdil, da mu manjkajo 
samo še ena ali dve državi in 

bo v kratkem poslal. Kasneje 
sem ugotovil, da so to v večini 
le izgovori in naenkrat me je 
začela zanimati prava številka 
izdanih diplom slovenskim 
operatorjem. Po premisleku 
sem se odločil, da bi imelo 
smisel zbrati podatke o več 
diplomah hkrati, vsekakor pa 
tiste, ki so povezane s 
pregledovanjem QSL-k na 
ARRL-u. Povprašal sem za 
mnenje svoje prijatelje 
radioamaterje, ki pa so mi 
skoraj vsi odsvetovali kaj 
takega. Kmalu sem ugotovil, 

da so imeli skoraj prav a o tem 
kdaj drugič. 
    
 Najprej sem objavil 
razširjeno »Rang listo« iz CQ 
ZRS na spletni strani 
Radiokluba S59DJR. Vsul se 
je plaz »nezadovoljnih« zaradi 
zastarelih in seveda netočnih 
podatkov. Popravil sem, kar so 
mi sporočili in začel iskati 
»neodvisne« vire kot so ARRL-
ove spletne strani in CQ 
Magazine. Pregledal sem vso 
dosegljivo literaturo zadnjih 
let z radioamatersko vsebino.  
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 Ugotovil sem, da je glede 
na članstvo, ki je bilo kar 
številno leta nazaj, bera 
diplom slaba. Nekateri sploh 
niso zbirali QSL kart in seveda 
niso pošiljali zahtevkov za 
diplome. Prebrskal sem vse 
stare Radioamaterje v katerih 
je bil seznam osvojenih WAC 
diplom in s težavo pretvoril YU 
znake v S5. Na PR in 
Internetni strani RK S59DJR 
sem objavil več pozivov za 
prijavo diplom. Poslal sem 109 
e-mailov tistim, za katere sem 
mislil, da imajo kaj, kar sem 
spregledal. Odgovorilo mi jih 
je 57 in 52 se jih ni zmenilo za 
mojo e-pošto. Poslal sem 6 
pisem in pismo z znamko za 
odgovor a le dva sta 
odgovorila. Tako sem zbral 
111 znakov z diplomami. Eden 
mi je odgovoril, da ne mara 
biti na seznamu diplom a 
nima nobene. Opravil sem 
tudi nekaj telefonskih klicev in 
nekaj osebnih obiskov. Rad bi 
zapolnil praznino iz povojnega 
obdobja a vse kaže, da ni 
nobenih zapisov in tudi ARRL 
ne razpolaga z njimi, vsaj ne v 
elektronski obliki. Upošteval 
sem tudi vse namige o tem 
kako naj vodim liste in tako je 
nastala lista S5 ARRL, WAZ in 
WPX AWARDS PROGRAM. 
Posamezne tabele so bile 
objavljene tudi v CQ ZRS in so 
vedno vidne tudi na DX 
clustru S50CLX z ukazom 
sh/s5dxcc, sh/s5honor in 
sh/s5top. Obvestilo, da 
zbiram podatke je bilo tudi na 
teletekstu RTV Ljubljana. V 
Honor Roll listi je vsega 10 
operatorjev naredilo vseh 335 
držav, več kot 300 potrjenih 
pa jih ima 31. Vse diplome 
katere sem uspel zbrati iz tega 
programa, izdane slovenskim 
adioamaterjem, so izpisane na 
eni strani lista. Ali jih bo v 
naslednjih dvajsetih letih za 
en poln list? Verjetno da, saj 
uporaba LoTW ukinja 
pošiljanje kart čez lužo, tako 
direktno ali preko managerjev, 
kar je bilo doslej najbolj 
nehvaležno opravilo. 
Verjamem, da so nekateri 
naredili marsikaj in tudi, da 
bodo še uredili formalnosti. 
Navsezadnje sem odkril, da 
tudi na ARRL-u nimajo 
povsem urejenih evidenc. 
 

 Za Topmode in Topband 
listo pa so le osebne prijave, ki 
temeljijo na ham spiritu. QSL 
karte je potrebno imeti, velja 
tudi LoTW potrditev. Na listah 
so vsi, tudi če niso člani ZRS 
in upošteval sem diplome iz 
UKV področja. Podatki 
prihajajo redno in urejeno, a 
pošiljajo jih le tisti, ki so že v 
tabeli, novih pa ni in še dva 
sta me prosila naj ju zbrišem 
iz seznama. Podatki se 
osvežujejo tekoče in promet je 
narasel, saj je našo klubsko 
spletno stran obiskalo že 3621 
radovednežev, kar le kaže na 
zanimanje. Prijavljenih 
podatkov ne kontroliram a 
tudi, če bi bili uradni, kaže, da 
jih je le malo vodilo svojo 
statistiko po načinu dela in 
bandih. Nekateri so vse 
prepisali v logerje naknadno 
in so na tekočem, drugi morda 
še bodo. Največ pa je takih, ki 
s pogledom na lestvico le 
ugotavljajo kam bi se uvrstili. 
Slabši nočejo biti in tako je 
lestvica zaključena 05 Julija 
2005 pri številki manjši od 30. 
Te lestvice ne kaže jemati za 
merilo aktivnosti, saj je za 
večino nemogoče stalno 
»viseti« na clustru in narediti 
kaj novega. Večina polaga več 
važnosti narediti novo državo 
ne glede na način in band ali 
osvojiti katero od diplom. Toda 
tudi Honor Roll lista je z 
številko 60 znakov odločno 
prenizka. Tako je v Sloveniji 
24 5BDXCC, 8 5BWAZ, 6 WPX 
of excellence in vsega 19 
operatorjev je v Topband listi 
preseglo 1000 točk. Nekaj več 
je vseh ostalih DXCC in 
drugih diplom iz že 
omenjenega programa. 
Govoriti o svojih 
radioamaterskih dosežkih 
pomeni imeti za to določene 
argumente, kot so potrjene 
zveze ali diplome. Tudi »DXCC 
Award Credit Slip« je 
verodostojen dokument a če bi 
ga zahteval od vseh, bi bila 
lestvica še krajša. 
 
 Po vsem tem se mi vsiljuje 
misel ali operatorji sploh 
beremo nam namenjene 
rubrike v radioamaterskih 
časopisih, ki nam kar naprej 
ponujajo dx novice, qsl 
managerje in naslove, 
sortiranje in pošiljanje kartic, 
delujoče biroje, uporaba IRC 

kuponov, radioamaterske 
diplome, nam zanimive strani 
na spletu. Eno pa je gotovo, 
pričujoče številke so v velikem 
nesorazmerju z sredstvi, ki jih 
imamo Slovenski 
radioamaterji. Če pogledamo 
le slike naslovnic in raznih 
člankov, kjer se izza svojih 
postaj smehljajo znani obrazi, 
moramo priznati, da smo 
naredili manj kot bi lahko. 
 
 Zahvaljujem se vsem, 
ki so mi pomagali z nasveti in 
zbiranju podatkov. Imen in 
znakov namerno nisem 
uporabil, da ne bi prišlo, do 
kakšnih pomot ali zamer.  

 
 

V primeru, da niste 
plačali letošnje 

članarine, lahko to 
storite z nakazilom 
na klubski račun: 

 
05100-8010578230

 
 
 

Članarina znaša 
3000 SiT. 
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  :  Janez Červek, S57J 

 

Zakaj je razprostiranje radijskih valov 
odvisno od sončnih peg 

 
Znano je, da so pogoji razprostiranja – propagacije radijskih valov tesno povezani s sončevo 
aktivnostjo – številom sončnih peg. V časih, ko je veliko sončnih peg, so propagacije zelo dobre, še 
posebej na bandih pri vrhu kratkovalovnega spektra. V teh periodah je 28 MHz band široko odprt v 
vse smeri. V časih minimumov sončnih peg pa zveze z oddaljenimi postajami niso možne. Tudi v 
lokalu, tako imenovani short skip so možne samo občasno. 
 
 Način odbojev radijskih valov 

od ionosfere je bil že 
mnogokrat opisan. Vseeno pa 
lahko na kratko ponovimo, 
kako kratki valovi potujejo 
okrog zemlje. Na višinah med 
50 in 400 km nad zemljo se 
nahaja tako imenovana 
ionosfera.  V tej plasti zaradi 
vpliva sonca, v glavnem zaradi 
ultravijolične svetlobe, 
molekule plinov v zgornji 

atmosferi razpadejo v ione in 
proste elektrone. Prosti 
elektroni pa vplivajo na 
radijske valove. Na sliki 1 so 
prikazani sončni izbruhi – 
sončne pege. V ionosferi je več 
plasti z višjo koncentracijo 
prostih elektronov. Te plasti 
imenujemo D, E, F1 in F2, 
vsaka pa drugače vpliva na 
radijske valove.

 
 

Slika 1: Sončne pege  
 
 
 D plast, ki je najnižja v 
bistvu absorbira radijske 
signale in s tem prepreči, da 
bi srednji valovi dosegli višje 
plasti. Ta plast v toku noči 

izgine in signali lahko pridejo 
do višjih plasti. To je razlog, 
da ponoči lahko slišimo 
signale oddaljenih postaj. Nad 
D plastjo je E plast. Ta odbija 

signale, ponoči pa ne izgine 
popolnoma. Nivo ionizacije se 
zmanjša, s tem pa se zmanjša 
tudi efektivnost E sloja.

 
 

Še višje je F plast, ki 
je ponoči enoslojna, preko 
dneva pa se ponavadi razdeli v 
dva - F1 in F2. Ti sloji, še 
posebno F2 sloj omogočajo 
zveze z zelo oddaljenimi 
postajami. Propagacije višjih 
bandov so odvisne od 
intenzivnosti ionizacije teh 
plasti. Nivo ionizacije je 

odvisen od količine sevanja 
Sonca. Ta se spreminja v 
odvisnosti od sočeve 
aktivnosti in števila peg, ki jih 
lahko vidimo. F2 sloj je tisti, 
ki omogoča večino dolgih zvez 
na 28 MHz in tudi drugih KV 
bandih. 

Slika 2: Razpad molekul plinov v ione in proste elektrone 
 

Kaj sploh so sončne pege? 
 

 
Če opazujemo Sonce, lahko 
občasno vidimo temnejša 
območja. To lahko traja od 
nekaj ur do več tednov. Te lise 
so hladna območja na površini 

sonca. Njihova temperatura je 
»le« 3000°C v primerjavi s 
»cvrčečimi« 6000 °C površine 
Sonca. V notranjosti so 

temperature več kot milijon 
°C. Sonca seveda ne smemo 
opazovati direktno, niti z 
zatemnjenimi očali. V 
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preteklosti je zaradi tega več 
ljudi oslepelo. Sliko Sonca iz 

teleskopa projiciramo na 
zaslon.

  
 
 Na območju peg je zelo 
močna magnetna aktivnost. 
Magnetna polja so zelo močna 
in povzročajo izbruhe na 
površini Sonca, posledica pa 
je relativna ohladitev, ki jo 
vidimo kot temnejša območja 
– pege. Okrog peg je rahlo 
svetlejše območje, ki močno 
seva kozmične žarke, 
ultravijolično svetlobo in žarke 
X. Zaradi tega se poveča 

skupni nivo sončnega sevanja.  
Povečani nivo sevanja pa v 
ciklih povzroča povečano 
ionizacijo ionosfere. To 
pomeni, da se signali višjih 
frekvenc odbijajo od nje in 28 
MHz je široko odprt. 
 
 Pege se pojavljajo v 
skupinah, še posebno tiste 
večje. Zato so uvedli pojem 
števila sončnih peg.  To ni 

število peg, ki jih opazimo, 
ampak število, ki opisuje 
aktivnost sončnih peg. Število 
je tesno povezano s količino 
sevanja, prejetega od Sonca in 
predstavlja solidno merilo 
solarne aktivnosti.  Dnevna 
merjenja so matematično 
zglajena, da lahko opišemo 
nihajočo solarno aktivnost. 

 
 

 
 Število sončnih peg se s časom 
spreminja. Včasih jih vidimo le 
nekaj ali nič, spet drugič  pa 
veliko. Čeprav se število močno 
spreminja tudi v kratkih periodah, 
ko se sonce zavrti okrog svoje osi, 
lahko z  analizo in upoštevanjem 
matematičnega glajenja števila 
sončnih peg ugotovimo tudi 
dologoročne trende. Tako so 
ugotovili, da se aktivnost 
spreminja v približno enajst letnih 
ciklih. V časih maksimumov so 
propagacije na višjih KV bandih 
odlične. Tudi low power postaje so 
slišne na velike razdalje. V 
minimumih pa so dolge zveze 
možne samo preko E sporadika, ki 
ni direktno povezan s sončno 
aktivnostjo. 
 

Slika 3.: Prikaz plasti ionosfere 
 
 
 
 Sončne pege so Kitajci 
opazovali že v obdobju pred 
našim štetjem. Astronomi pa so 
šele sredi osemnajstega stoletja 
začeli zapisovati število sončnih 
peg. Z analizo zapisov lahko 
ugotovimo trend in cikle, ki so 
se pojavili od takrat. 22. cikel se 
je uradno začel septembra 1986 
s številom peg 12, ki je 
naraščalo naslednjih 33 
mesecev do števila 158. Nato je 
število upadalo, vmes se je 
pojavil še en manjši maksimum, 
cikel pa se je končal leta 1996. 
23. cikel je imel maksimum leta 
2001 predviden minimum pa je 
v letu 2007. 

Slika 4: Princip odboja radijskih valov od 
ionosfere 
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  :  Kristjan Kodermac, S50XX 

Aktivnosti v avgustu 
 
Kontesti v naslednjih tednih : 
 
30./31. julij 
 

RSGB IOTA Contest - http://www.contesting.co.uk/hfcc/rules/riota.shtml 
Najavljene operacije - http://www.ng3k.com/Misc/iotai2005.html 

6./7. avgust 
 

European HF Championship 
 http://lea.hamradio.si/~scc/euhfcrules-04.htm 

13./14. avgust 
 

WAE DX Contest CW 
 http://www.darc.de/referate/dx/fedcw.htm 

20./21. avgust 
 

SARTG WW RTTY Contest 
 http://www.sartg.com/contest/wwrules.htm 

27./28. avgust 
 

SCC RTTY Championship 
 http://lea.hamradio.si/~scc/rtty/htmlrules.htm 

 
Zanimivosti: 
 

• ARRLov svetovni log (Logbook of the World - LOTW)  je dosegel število 10000 registriranih 
uporabnikov, baza pa obsega že več kot 75,1 milijonov zvez. http://www.arrl.org/lotw 

 
• Robert Chalmas, HB9BZA pa vzdržuje seznam uporabnikov LOTW po svetu, na datum 13. julij je 

bilo le teh 3108 http://rchalmas.users.ch/lotw.txt 
 

• Logi nedavne ekspedicije CY9SS se dosegljivi na naslovu: 
 http://www.cy9ss.com 
 

• Za tiste, ki radi slike gledate pa jih nekaj o nedavnem sejmu HAM RADIO 2005 najdene na 
aslednjih lokacijah:DL6ZFG - http://www.dl6zfg.de/rr-bild/HAMRadio2005/ 
G0MTN, M0BBB in OE8YDQ pa skupaj na: http://www.oe8ydq.com/cpg132/index.php 

 
• Kup podatkov in zanimivosti o prihajajoči ekspediciji na Kure K7C v letošnji jeseni pa si oglejte na: 

http://www.cordell.org/htdocs/KURE/index.html 
 

• Italijanska zveza radioamaterjev (ARI) je pripravila diplomo za naslednje olimpijske igre, ki bodo  
aslednje leto februarja v Torinu.  
http://www.ari-r1.it/torino2006 

 
DX Aktivnosti 
 
V poletnih mesecih se največ na morje hodi in tudi mi radioamaterji nismo imuni na to. Še huje, s sabo 
nosimo kupe opreme, da se lahko slišimo. Zato je tudi večina naslednjih operacij pobarvano v IOTA barve. 
 
SV5- EU-001 
 Stefano IV3IPS bo na Rodosu med 13. in 20. avgustom. 

TK - EU-014 
 Drugi Stefano IK5XCT bo med 23. julijem in 6. avgustom na Korziki 
 Mogoče bo aktiven tudi iz EU-164. http://www.qsl.net/ik5xct 

SV9- EU-015 
 Claude HB9CRX bo aktiven kot SV9/F8UFT/p med 17. in 31. julijem. QSL F6ICG 
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I  - EU-017 
 Nino I2IAU, kot ID9/I2IAU iz otoka Lipari med 15. julijem in 15. septembrom. 

PA - EU-038 
 JanJaap PG7V in Jack PD2JVE kot PC6IOTA med 27. julijem in 3. avgustom. 

F  - EU-065 
 Jean-Calude F6HDH in Francis F6HKS bosta aktivna iz nekaterih svetilnikov 
 9. in 10. avgusta. 

SP - EU-132 
 Zick SP3BJK/1 in Przemek SQ3RX/1 iz otoka Wholin med 22. julijem in 2. avgustom 
 Prav tako Andrea IK1PMR in Claudia K2LEO med 26. julijem in 2. avgustom. 

SM - EU-139 
 Mike SM2OAN/s iz otoka Seskaro do 30. avgusta. QSL HC, Biro OK. 

UR - EU-182 
 UX0FF, UR5FAV in UR5FGW iz otoka Ankudinov med 28. julijem in 1. avgustom. 

UA - AS-NEW 
Roman RV3MA, Alex RW3DTP, Sergey RW6HJV, Eugene RZ3EC, Valery RZ6AU in Leonid UA6CW 
bodo med 10. in 17. avgustom aktivirali novo skupino Chukchi Sea Coast West group. 

 Kasneje se bodo javili se iz AS-038. QSL RZ3EC http://www.r0k.ru 

S7 - AF-024 
 Karl OE3JAG bo aktiven kot S79JAG iz otoka Mahe med 22. julijem in 7. avgustom. 

http://www.oe3jag.com/ 

JA - AS-079 
 Tack JE1RXJ/6  iz otoka Miyako med 3. in 7. avgustom. 

JA - AS-117 
 JF0BPT/7 15./16. avgust O-shima, prefektura Aichi,  

16./17. avgust pa Eno, prefektura Miyagi. 

CE - SA-069 
 Člani Atacama Desert Dx Group iz otoka Santa Maria med 13. in 15. avgustom.  

QSL via XQ1IDM. 

3A 
Patrice F5RBB bo med 29. avgustom in 4. septembrom v Monaku, 3A/F5RBB. 

 
3D2/R 

Hiro JA0SC bo aktiven kot 3D2YH/R iz Rotume, OC-060 med 27. julijem 
in 3. avgustom. Med 3. in 5, avgustom pa iz otoka Fidži. QSL HC 

5X 
Hisato JA1DOT bo poletni dopust preživel v Ugandi z znakom 5X1W, med 
3. in 12. avgustom. http://www.ndxa.jp/pedi/5x1w-2005/ 

7Q 
Harry 7Q7HB je aktiven v prostem času naslednje tri mesece. QSL direkt G0IAS. 

C9 
Skupina ukrajinskih operaterjev bo aktivna iz Maputa, med 23. julijem in 10. avgustom. Aktivni 
bodo pod osebnimi pozivnimi znaki (C91UY, C91LL, ipd). QSLke po operatorjevih navodilih. Med 
ekspedicijo bodo tudi aktivni kot C93DY iz otoka Chiloane v provinci Sofala (AF-NEW). Od 4. do 7. 
avgusta  pa jih bomo lahko slišali tudi iz Svazilanda, 3DA0. 

 http://www.c9.dxer.com.ua 

FW 
Guy FR5ZL je aktiven kot FW5ZL do 13. avgusta. QSL direkt HC. 

I 
Vittorio IT9VVM bo aktiven iz Contrada Solazzo med 18. julijem  in 11. avgustom. Za WAIP je to 

redka provinca Enna. 

LU 
Sylvester DH4PB, Al LU1DZ, Hector LU6UO in Fernando LW2DX bodo aktivni iz dveh redkih 
provinc v Argentini. Program je sledeči: 
La Rioja - 4. do 10. avgust LU/DH4PB/S, LU1DZ/S, LU6UO/S, LW2DX/S. 
Catamarca - 12. do 15. avgust LU/DH4PB/R, LU1DZ/R, LU6UO/R, LW2DX/R. 

V25 
Larry W1LR in bill W4WX bosta aktivna med 15. in 24. avgustom primarno 
PSK31 in RTTY, 20-17-15-12-10m, vendar le če dobita prevoz na vojaškem letalu. 



S1 - L9 
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V4 
Larry KJ4UY/V47UY bo skupaj z ženo Mel, obiskal drugi dom na otoku St. Kitts in Nevis, med 19. 

in 26. avgustom. 

YI 
Ilian LZ1CNN sedaj YI9LZ bo sodeloval v WAEDX tekmovanju kot SOABLP. 
QSL via LZ1ZF. Če pošljemo direktno ga je priporočljivo obvestiti po 
emailu na:lz1zf@abv.bg 

 
 

Če se želite včlaniti v SCC, pošljite sporočilo na s50a@bit.si, ali na 
naslov: Slovenia Contest Club, Saveljska 50, 1113 Ljubljana. 
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