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Izdajatelj: 
Slovenia Contest Club 
Saveljska 50 
1113 Ljubljana 
 
E naslov kluba: 
http://lea.hamradio.si/~scc/novice/no
vice.htm   za uredništvo 
 
SCC Novice izhajajo po potrebi. 
Objavljamo članke, ki so zanimivi in 
poučni za člane SCC kluba. 
 
 
 
 
Uredil in oblikoval: 
Janez Červek, S57J 
 
 
 
Navodila za pisanje člankov: 
Prispevke, napisane z računalnikom, 
sprejemamo v formatu *.doc (MS 
Word), *.txt (Beležnica) ter *.xdp 
(Adobe InDesign). Fotografije, ki 
spadajo k prispevku priložite k besedilu 
posebej. 
 
Uredništvo si pridržuje pravico do 
neobjave, krajšega povzemanja ali 
delnega objavljanja v skladu s svojo 
uredniško politiko in prostorskimi 
možnostmi. 
 
 
 
 
 
Fotografija na naslovnici: 
S59AA v shacku 
S57AW vodi seminar o BV6/7 
S57J v WPX CW 
S59AA v WPX CW na Korčuli 
 
Fotografija na zadnji strani: 
Fredijeva – S52ZW 
»vinogradniška« vertikalka za 3,5 
MHz 
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Vzroki, posledice… 
Tine Brajnik, S50A 

 
   Pred kratkim je na enem od javnih 
forumov nekdo spraševal za klicni 
znak postaje, s katero je imel zvezo 
ob določenem času nekaj dni nazaj. 
Prosil je, naj mu drugi 
»strokovnjaki« povedo, kateri je 
možni klicni znak postaje, ki je 
črkovala svoj znak xx9?xx. 
   Razumem operatorja, da bi želel 
imeti celoten znak postaje s katero 
je imel zvezo in ga ne obsojam za 
njegovo vprašanje. Nič drugega pa 
mi ni jasno. Ni mi jasno, da operator 
ne ve, da zveza ni zveza dokler ne 
veš s kom oziroma s katerim 
klicnim znakom se je identificiral 
korespondent. Drugič mi ni jasno, 
zakaj v odgovoru nekaterih, ki so 
mu želeli pomagati ni bilo 
opozorila, da ne more po nekaj dneh 
ugotavljati in ugibati ter spraševati 
druge za klicni znak postaje s katero 
naj bi imel zvezo. In tretjič, vsi so 
želeli pomagati in so naštevali 
možne klicne znake in kombinacije, 
ki bi utegnile dati pravi znak 
korespondenta, kar pomeni, da tudi 
»pomagači« mislijo, da je taka 
praksa pravilna.  
   To je le eden primerov, ki jih 
srečujemo v zadnjem obdobju. Tudi 
pri mnogih S5 operatorjih se je 
udomačila praksa klicanja z 
zadnjima dvema črkama, kot so jo 
prinesli pred leti v prakso naši 
»romano-latino« kolegi. Pa 
izmenjava podatkov o zvezi preko 
DX-clustra, »self spotting« in še 

mnogo se širi med S5 operatorji 
drugih  razvad, ki uničujejo osnovne 
principe radioamaterskega 
operatorskega kodeksa. Spomnim se 
razprav, ki so bile vodene v času 
pred in med liberalizacijo 
radioamaterske zakonodaje. Vsi na 
en glas (le redki smo poskušali 
argumentirati bolj postopen prehod) 
so zagovarjali takojšnjo izravnavo 
in izenačenje vseh znanj v skupnem, 
enem operatorskem razredu. Seveda 
v imenu napredka in prilagajanja 
drugim ipd. Glavni argument za 
tako ureditev je bila zaveza, da bo 
sistem izobraževanja in 
usposabljanja ter preizkus znanja in 
usposobljenosti poskrbel za raven, 
ki ne bo zaostajala za znanjem in 
sposobnostmi operatorjev prejšnjega 
sistema. Ne gre za nostalgijo po 
starem sistemu, gre za ugotavljanje 
dejstev, ki so posledica neprave 
politike in puščanje radioamaterske 
dejavnosti naj »teče kakor in kamor 
hoče«.  
   Kako torej dalje? Vsekakor bo 
nujno takoj in dodobra prevetriti naš 
izobraževalni sistem in predvsem 
opravljanje preizkusa znanja. Ne 
želim ponavljati možnih principov, 
ki se uporabljajo v    drugih 
dejavnostih, kot je bilo možno že 
stokrat brati in slišati pred in ob 
uveljavljanju sprememb sistema 
(primerjava s šoferji, ribiči, lovci 
itd.). Vsekakor pa nas stanje in 
trendi navajajo na potrebo po 

zahtevnejšemu in učinkovitejšemu 
načinu »spuščanja« novih 
operatorjev v eter. Tudi 
nadaljevalno kondiciranje in 
dodatno usposabljanje naj bo 
osnovno vodilo pri medijskem 
pokrivanju radioamaterskega 
področja. Ali je bila že kdaj 
sprožena pobuda, da bi imeli v 
radioamaterski organizaciji 
menažerja za usposabljanje, za 
pridobivanje novih članov, za 
izobraževanje ali kakor koli bi ga 
imenovali. Mislim, da ni; čeprav je 
to področje, ki ga  je najbolj 
potrebno obvladovati, če bomo 
hoteli imeti več članov v 
organizaciji, če bomo želeli 
obvarovati renome visoke ravni 
slovenskih radioamaterjev in če 
bomo želeli tudi v bodoče imeti 
operatorje, ki bodo za vzgled, ne pa 
za negativne primere.  
   Zato pa tudi s svojim delovanjem 
in s svojim prispevkom v SCC 
pomagajmo vsem, ki želijo biti 
primerni predstavniki najprej 
»samega sebe«, svoje organizacije 
in končno svoje države.  Sklepi 
naših občnih zborov in posledično 
izvajanje seminarjev, delavnic, 
srečanj in skupnih aktivnosti so del 
našega prispevka k reševanju zgoraj 
navedenih problemov s čimer bomo 
vsekakor in še bolj aktivno 
nadaljevali tudi v prihodnje. Prav bi 
bilo, da bi take zaveze in aktivnosti 
prožili tudi drugje. 

 
 

Mi o sebi – Frane Bogataj, S59AA 
Janez Červek, S57J 

 
 
  V SCC Novicah smo že pred leti 
začeli s predstavljanjem naših 
članov. Ker smo se odločili 
nadaljevati, je Frane najbrž 
najboljša izbira.  Za intervju sva se 
hitro dogovorila in pripravil sem si 
nekaj iztočnic in vprašanj ter 
diktafon za snemanje pogovora. 

Pogovarjala sva se v vrtu 
podgrozdom raznih velikih anten.  
 
Frane, za začetek bi bilo najbolje, 
da se kar sam predstaviš. 
 
Ja, rodil sem se leta 1935. Za radio 
sem se začel zanimati pri 12. letih – 
radio je bil tedaj med navadnimi 
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zemljani  »sedmo čudo sveta« in 
moja skoraj neuresničljiva želja. 
Leta 1947 sem se vključil v Radio 
Društvo Ljubljana, kjer so bili tečaji 
s praktičnim delom in kjer si se 
lahko naučil izdelati radio. Kot prvi 
sem v »B« tečaju izdelal 3-cevni 
»super« in ga za nagrado dobil v 
trajno last. Pozneje sem za sebe 
izdelal 6-cevni sprejemnik za 
amaterske bande, brez kakršnega 
koli instrumenta. Najti amaterski 
band na kratkem valuje bila seveda 
telovadba zase, a šlo je…V začetku 
leta 1950 se je v klubu ustanovila 
sprejemno oddajna sekcija. Bil je 
tudi tečaj telegrafije,  ki pa meni kot 
mlajšemu mladoletniku ni bil 
dostopen. Telegrafije sem se naučil 
kar na svojem radiu, saj je bila 
večina CW postaj za današnje 
pojme zelo počasna. V aprilu je bilo 
»Prvo Jugoslavensko takmičenje 
radioamatera«, ki je trajalo ves 
mesec. Jaz sem ves ta mesec prebil 
ob sprejemniku in zmagal v 
kategoriji SWL. Oktobra sem za 
nagrado dobil svoj znak, YU3FLO 
in s tem znakom sem lahko delal na 
klubski postaji na 40 in 80 metrih. 
Leta 1952 so podelili dvočrkovne 
znake in dobil sem YU3BC, ki sem 
ga imel celih 40 let, do 
osamosvojitve Slovenije in 
dodelitve znaka S59AA. Disciplina 
v klubu je bila takrat na visokem 
nivoju, kontrola našega dela tudi. 
Kopijo dnevnika smo morali oddati 
»poverjeniku« in samo mislim si 
lahko kje je pristala. Kaznovan si bil 
tudi za vsako oslarijo: ko smo 
zapirali oddajno sekcijo na 
Nebotičniku sem v pričo »ta 
pravega« zinil, da gremo zdaj za 
pogrebom kluba. Zato so me 
izključili, rehabilitiral pa sem se 
tako, da sem za klub sestavil nov 
oddajnik (VFO-BU-PA z EL84). Od 
doma sem prvič lahko legalno delal 
(kot mladoletnik!) spomladi 1952. 
To so mi dovolili zato, ker je 
manjkalo YU postaj za tedanje DL-
YU tekmovanje. Zasedel sem drugo 
mesto, za Otonom YU3AB. 
Oddajnik je bil CO-PA z 807 v PA-
ju. Za dodelitev znaka ali za 
dovoljenje za delo na postaji tedaj 

nisem dobil nobenega papirja, vse je 
potekalo neformalno, a pod budnim 
očesom tedanje oblasti. Edini 
dokument za moj množilec »50« v 
EUHFC-ju je originalni dnevnik  
iz tega leta. 
 

YU3BC, 1953 
 
   Tekmovanja CQWW CW sem se 
prvič udeležil leta 1953, osvojil sem 
53.940 točk in za to dobil celo 
diplomo. Leta 1956 sem bil v tem 
tekmovanju prvi v EU s 444.000 
točkami, delal sem z 200 W moči in 
žičnimi antenami. Član HSC (# 189) 
sem postal leta 1954, leta 1956 pa 
član FOC s številko 488. FOC pa 
sem po nekaj letih zapravil ker 
nisem plačeval članarine – menda je 
bila 20 funtov letno. DXCC 
diplomo  sem osvojil leta 54 s 120 
DXCC državami. Potem se z DXCC 
– jem nisem posebno trudil, komplet 
sem poslal šele poznega 1999, ko 
sem naredil svojo zadnjo, P5 
seveda. Tako je današnje stanje za 
DXCC 335 in še 31 izbrisanih.  
   Svojo postajo sem stalno 
dograjeval. Svoj prvi KV 
sprejemnik s šestimi elektronkami 
sem zamenjal za nemškega 
vojaškega KV Antona, katerega sem 
predelal na »raztegnjene« amaterske 
bande. Oddajnik je bil tedaj zgrajen 
po principu VFO-FD-FD-PA, 
izhodna cev pa je bila popularna 
813, ki je dala na CW nekaj sto W. 
S fonijo nisem imel posebnega 
veselja, saj je bila s tedaj v rabi na 
KV le  amplitudna modulacija, ki pa 
je za dobre zveze terjala veliko moči 
in je bila tudi tehnično zelo 
zahtevna. Fonija se je zacvetela šele 
s prihodom SSB-ja, ki je bil v 
amaterskem (pa tudi komercialnem) 
svetu fonistov prava revolucija. S 

Poldetom YU3LB (sedaj WS1M) 
sva v zgodnjih 60-tih zahvaljujoč 
temu, da sva oba delala v razvojnem 
laboratoriju KV zvez, izdelala prvi 
home made SSB postaji v YU z 
mehanskimi filtri. Nekaj let je bilo 
prav zanimivo delati v SSB saj 
praktično ni bilo drugih YU postaj v 
tem načinu dela. Leta 64 sem si  
postavil kontest lokacijo na Igu, na 
koncu vasi. Imel sem štiri žice po 80 
m na lesenih drogovih do 15 m 
višine. Žice so tvorile »V« beame v 
raznih kombinacijah za vse bande. 
Od tod sem zmagal v CQWW CW 
leta  66, dosegel sem 777.000 točk, 
kar pa bi zdaj pomenilo le srednje 
dober QRP rezultat. Takrat sem že 
imel ojačevalec z dvema QB 
3,5/750. Istega leta pa sem po zelo 
obetavnem začetku žal omagal v 
SSB delu,  saj mi je zaradi vnetega 
grla po 12 urah zmanjkalo glasu.  
Od leta 67 do 77 sem bil QRT 
zaradi zidave hiše, po preselitvi pa 
sem spet začel z delom. Najprej sem 
imel home made postajo, 
sestavljeno iz raznih Iskrinih 
modulov, ko pa sem uvidel, da se 
samogradnja ne izplača več, sem 
kupil svojo prvo tovarniško postajo,  
FT 301S (QRP). Z njo sem vzbujal 
home made ojačevalec z dvema 
QB4/1100, ki ga imam še danes. 
Stalno sem dograjeval tudi antene. 
Sredi 80-tih let sem postavil stolp, 
nanj pa KT 34 in 2 el yagi za 7 
MHz. Zaradi TVI sem konteste  
večinoma delal QRP in dosegel 
nekaj lepih uspehov, saj so imeli 
ostali QRP-jaši tudi bolj QRP 
antene. Leta 88 sem postavil 
svetovni rekord z 1.250.000 
točkami, s QRP delom pa sem nehal 
potem, ko me je močno premagal 
Aki HI3A, ki je naredil preko treh 
milijonov. Naslednja leta sem precej 
delal v LP kategorijah, tako WPX 
kot CQWW in dosegel nekaj prvih 
mest v EU. V kategoriji HP od 
doma nisem bil konkurenčen, saj 
sem bil (in sem še) zaradi QTH-ja v 
naselju hendikepiran ne samo po 
moči, ampak tudi zaradi slabe  
»vidljivosti« v smeri USA in še 
kam. 
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   V začetku 80. let sem se močno 
angažiral pri vzpostavitvi klubske 
tekmovalne lokacije na Slivnici. Od 
tam sem lahko delal z maksimalno 
dovoljeno močjo in z dobrimi 
antenami na vrhu 1100 metrskega 
hriba. Velik problem pa je bil, ker 
antene niso prenesle krute klime in 
jih je bilo potrebno vsako jesen 
demontirati ter spomladi na novo 
postaviti. S te lokacije sem zmagal v 
WPX tekmovanju v kategoriji TS z 
anteno KT 34 in vrtljivim dipolom 
nad njo. V glavnem pa sem od tam 
delal v Single-Band kategorijah. 
Lokacija se je sesula 97 in se z 
mojim odhodom ni več postavila. V 
to lokacijo sem vložil ogromno 
svojega dela in časa in žal mi je, da 
ni nikogar, ki bi bil pripravljen 
lokacijo vzdrževati in uporabiti v 
namen, za katerega je bila 
postavljena.  
 
To je zanimiv življenjepis. Slišal 
sem, da si že takoj od začetka 
tvojega ukvarjanja z radijem imel 
probleme tudi doma, z očetom. 
Kako je bilo to takrat? 
 
   Moj oče se je zelo bal UDBE in 
mi je kategorično rekel: oddajnika v 
tej hiši ne bo! Ker pa se za mojo 
tehniko ni posebno zanimal in tudi 
ni vedel kaj delam s slušalkami na 
glavi, sem imel kar precej let doma 
oddajnik, ne da bi on to vedel. K 
sreči v vsem času nisem imel 
nobene uradne kontrole na domu, v 
vednost pa mi je bilo dano, da sem 
pod strogo kontrolo. Tako me je Oto 
Hudeček, YU3AB, tedaj še v 
uniformi z modrim trakom na kapi 
nekega dne poklical v Cekinov grad, 
kjer je bil štab Zveze radioamaterjev 
Slovenije. Tam je pregledal moj 
dnevnik (s klubske postaje) in me 
obtožil, da na črno delam od doma. 
Verjetno zato, da bi me preventivno 
odvrnil od kakih pregrešnih misli. 
Takrat je bilo namreč dovoljeno 
delati samo s klubskih postaj.  No, 
nekaj sem pa res delal na črno še 
preden sem dobil dovoljenje za 
postajo na domu. Zložil sem solo 
kristralni oscilator z 807 in s tem od 
časa do časa naklofal po nekaj zvez 

na 7 MHz. Po pol ure sem ga potem 
razlotal v sestavne dele, za vsak 
slučaj. Najraje sem imel znak 
IS0FYC, še danes ne vem zakaj.  
 
Ali imaš še katero od svojih 
konstrukcij radijev iz tistih časov 
ohranjeno? 
 
Ne, ne. Nobene naprave iz tistih 
časov nimam več. Prva resna 
postaja (KV Anton + 813) je šla 
vklub YU3EYZ, SSB transiver pa v 
Celje YU3EOP. 
 
Tukaj vidim še eno zanimivo sliko s 
postajami in operaterji. Kdo sta ta 
dva poleg tebe? 
 

 
   To sta Peter, YU3LC in Polde, 
YU3LB. Sredi 60-tih smo bili 
najuspešnejši slovenski tekmovalci. 
Delali smo celo nekaj M/S 
kontestov. 
 
Kaj pa tvoje udejstvovanje v  
Slovenia Contest Clubu? 
 
   To pa poznaš, saj si bil zraven. Že 
od začetka sem bil EUHFC 
manager, do lani. V to tekmovanje 
sem vložil ogromno dela in  časa, 
pridobil pa sem tudi veliko izkušenj 
pri kontroli tekmovanj in pri 
odkrivanju kršilcev pravil. V prvih 
letih smo dnevnike pregledovali 
ročno in našli prav malo napak. 
Prvi, ki smo ga uradno 

diskvalificirali je bil UA6LAM, ki 
je dopisal 30% zvez. Potem smo 
začeli z računalniško obdelavo in 
dosegli velik napredek pri 
odkrivanju goljufov. Zaradi ostre 
kontrole (in tudi ukrepanja) smo si 
po pravici prislužili naziv najboljše 
kontroliranega kontesta. 
   Leta 1996 sem bil na WRTC v 
San Franciscu kot sodnik na postaji, 
bil sem v organizacijskem odboru za 
WRTC 2000 na Bledu. Leta 2002 
sem bil v SCC ekipi na Finskem, 
skupaj s Tinetom, S50A. Letos pa 
bova tekmovala skupaj v ekipi SCC 
na WRTC v Braziliji. 
 
 
 

 
Bil si tudi na nekaj tekmovalnih DX-
pedicijah. 
 
   Bil sem na P4, v A6 večkrat pa 
sem bil tudi na TK, IS0 in še kje. Še 
danes velja M/S svetovni rekord v 
WPX tekmovanju, ki smo ga 
dosegli 2001 na postaji P49V Tine 
S50A, Carl AI6V in jaz. 
 
Ali si se kdaj ukvarjal z UKV 
dejavnostjo? 
 
   Ja, seveda. Bil sem na prvi SLO 
ekspediciji na Ratitovcu leta 54. Na 
hrib smo nesli KV Antona, agregat, 
oddajnik in antene. V ekspediciji je 
bilo šest članov, naredili pa smo dve 
zvezi. Na UKV nisem nikdar 
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 tekmoval, uporabljam pa ga 
ševedno za DX-cluster. 
 
Bil si tudi v Sudanu. Kako je to 
izgledalo? 
 
   V Sudan sem šel službeno leta 85. 
Ko sem prišel tja, se je ravno začela 
islamska vstaja, letala niso več 
letela in tako sem bil prisiljen tam 
ostati cel mesec. Telefonskih 
povezav ni bilo, zato sem usposobil 
eno od službenih SSB postaj na 
frekvenco 14316, s slučajno 
najdenim kristalom. Na CQ de ST2/ 
YU3BC se mi je javil nek 4X. Prosil 
sem ga, naj pogleda, če je na bandu 
kak YU3. Po nekaj časa je prišel 
nazaj skupaj s Tinetom, YU3EY 
(S50A), ki je je pozneje organiziral 
zvezo z mojim domom, kjer je bil 
operater YU3OH. Vendar sem se 
pošteno bal delati celo v 
slovenščini, saj nisem vedel, kdo 
vse me posluša. Delal pa sem 
seveda na črno,  brez licence in ne 
prav veliko. 
 
Vemo, da za ta naš hobi porabimo 
veliko časa in včasih tudi sredstev, 
in naše življenjske sopotnice niso 
vedno najbolj vesele tega. Kako na 
to gleda tvoja družina? 
 
   Nikoli nisem imel nobenih 
problemov. Žena Milka mi je vedno 
šla na roko in me podpirala. Zadnja 
leta hodiva na dopust na TK, IS0 
itd, kjer imam vedno s sabo tudi 
postajo in del časa porabim za 
klofanje. Nekoč je celo kazalo, da 
bo tudi sin postal radio amater. En 
cel CQWW kontest je sedel pri 
meni in poslušal. Takrat je bil star 
15 let. Pozneje pa se je k sreči 
odločil za ribolov. 
 
Kdaj pa si začel tekmovalni dnevnik 
voditi z računalnikom? 
 
   Idejo in željo o tem sem imel že v 
začetku 80-tih, ko so se začeli 
pojavljati računalniki. Vodenje 
dnevnika na papirju v velikih 
tekmovanjih je bilo zahtevno delo. 
Največji problem so bile dvojne 
zveze, posebno v QRP kategoriji, 

kjer je šlo skoraj izključno za 
pobiranje postaj. Znake sem 
vpisoval razen  v dnevnik še na 
posebne liste za kontrolo, pa po 
bandih itd. Kar nekaj pol papirja se 
je valjalo po mizi. Leta 88 sem si za 
1500 DEM  kupil prvi računalnik 
XT. Uporabil sem program EQF, ki 
ga je napisal Iztok S52D. Pozneje 
sem delal tudi z EA-88, ki mi je 
odgovarjal zato, ker sem lahko kar s 
tipkanjem  vpisoval zveze v 
računalnik. Zdaj v glavnem 
uporabljam CT, pri hudih pile-upih 
telegrafiram z desno roko, levo pa  
imam na tipkovnici, hi… 
 
Pa še ena slika , že barvna. Kdaj je 
bilo to? 

 
   To je slika, ki je bila posneta v 
času mojih zvez s slovensko 
alpinistično odpravo leta 81 na 
Lhotse in objavljena v knjigi Od 
Triglava do Lhotseja Dušice 
Kunaver, ki je tem zvezam posvetila 
celo poglavje. Tedaj je bila to edina 
direktna zveza med Himalajo in 
domovino, zvezo smo imeli vsako 
noč ob enih zjutraj in novice so bile 
že v jutranjem časopisu. 
 
No pa še zadnje vprašanje. V radio 
amaterskem hobiju si že skoraj 60 
let. V tem času si doživel in preživel 
ogromno sprememb. Kako pa 
komentiraš zadnjo veliko 

spremembo, ko so vsem operaterjem 
dovolili delo na vseh področjih? 
 
   Moja najljubša definicija tega je: 
beden  poskus poživitve radio 
amaterstva. Nekoč smo morali kot 
pogoj za opravljanje A klase imeti 
osvojeno DXCC diplomo in znati 
sprejemati telegrafijo pri hitrosti 
120 znakov na minuto. Danes pa 
večina novih prvorazrednih 
operaterjev niti ne ve, za kaj pri 
našem hobiju pravzaprav gre. Kar se 
dogaja ob DX – pedicijah, pa na 
DX- clustrih, kaže na nivo 
novopečenih prvoklasnikov.   
 
 
 

 
Takole, v pogovoru sva prehodila 
kar dolgo pot skozi še daljše  
obdobje. Traka v kaseti je že pred  
nekaj časa zmanjkalo. Zagotovo sva 
pozabila na veliko pomembnih 
dogodkov in tematik, vendar mislim, 
da sva opisala vsaj glavnino. Hvala 
za tale pogovor, želim ti še veliko 
uspehov v tem našem lepem hobiju, 
da bi se še velikokrat slišala na 
bandu in srečala ob dejavnostih 
Slovenia Contest Cluba. In srečno 
pot na Korčulo, kamor odhajaš na 
DX-pedicijo letos. Upam, da mi ne 
boš delal prevelike konkurence v 
WPX tekmovanju, saj kaže, da bova 
oba v isti kategoriji na istem bandu, 
hi. 
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CQWPX 2006 CW 
 
 
S53AU  
Zdravo,  
   Jaz imam pri sebi doma (JN65UL) 
na celotnem 7 MHz obsegu v 
nočnem času nivo šuma S9, včasih 
tudi kaj v plusu, ko vklopim 
antenuator, pa ga zbijem na takšno 
stopnjo, da se lahko dela, hi. V času 
sive cone in čez dan tega šuma na 7 
MHz ni oziroma je zanemarljiv in 
atenuatorja ne potrebujem. Na 
drugih višjih KV obsegih tega šuma 
nimam, pa tudi na 3,5 MHz je tako 
nizek, da atenuatorja ne potrebujem. 
Uporabljam Windom anteno na cca. 
8 m višine. 
    Tine, hvala za priporočila za delo 
v letošnjem CQ WPX CW testu. 
Ponoči se res ni splačalo spati, sem 
pa bil v nedeljo glede na sončni 
ciklus prijetno presenečen v 
dnevnem času na 28 MHz, za 
soboto čaz dan pa ne vem, ker sem 
ga prespal, hi. Zvez sicer kot 
običajno nimam veliko (nekaj čez 
500), saj me bolj kot kontestiranje v 
tovrstnih tekmovanjih zanima iz 
množice klicočih postaj priklicati 
meni zanimive DXe in postaje, ki so 
mi kako drugače zanimive, obenem 
pa podeliti točke S5 postajam, ki jih 
slišim. Kdo in od kod je delal 
S560A - jaz sem ga uspel narediti le 
na 14 MHz...? 
  
73!  Matjaž, S53AU  
 
S53O 
Lep pozdrav, kratko poročilo. 
Začetek slab, ker sem zaspal za cca 
20 minut, kriva nepravilno 
nastavljena ura.  Začetek na 14, nato 
sem šel na 7 MHz, kjer so mi USA 
kar lepo leteli. Jaz nisem imel 
problem z šumom. Atene so na 3.5 
MHz-half sloperji, na7 -2el delta 
loop fix za USA in samo ena 
vertikalka, 14-4el, 21-5el in KLM 
KT34XA. 
80-203QSO 
40-792 
20-1119 
15-242 

MULTI-850 SKUPAJ 5.403.450 
 
73 S53O LJUBO 
 
S54X 
  Za letošnji WPX CW sem si 
"izposodil" lokacijo celjskega 
S53EOP na Šentjungertu. Dom 
radioamaterjev je solidno opremljen 
z antenami od 160 m do 2 m. S sabo 
sem vzel le TS 870S in laptop, sem 
rekel, le da preizkusim lokacijo in 
bom delal SOABLP. Od anten sem 
uporabil 4 el. QUAD, ki je 
"prijemal" W6/W7/JA  tudi na CQ, 
 ter žične antene za spodnje bande, 
na katere sem pa bolj jaz lovil oz. 
pobiral. Kasneje mi je bilo kar rahlo 
žal, da nisem "teral " 14 
MHz do konca, saj mi ne bi bilo 
dolgčas. Tako sem se vendar spustil 
na vse bande in morda malo preveč 
časa zapravil na 3,5 MHz, ki brez 
DX-ov ni prinašal dovolj točk, 
pravega EU pile upa pa tudi ni bilo 
od nikoder. V soboto dopoldne sem 
dobil obisk s strani HA 
radioamaterjev, ki so prišli na obisk 
k sosedu - S51KQ na ogled 
mikrovalovne tehnike. Ogledu sem 
se pridružil, pa sem namesto 
načrtovane pol ure srečanje 
podaljšal na 3 ure. V nedeljo zjutraj 
ob 8h so mi vzeli elektriko prav 
sredi zveze s Kitajcem, nekje  do 
12h tako, da mi je šlo še drugo lepo 
odprtje po gobe, pa še odpočiti se v 
tistem času nisem mogel. Nekako 
prej načrtovane pavze so se 
izjalovile, tako da sem bil v nedeljo 
zvečer že na koncu z močmi in sem 
npr. po opravljeni zvezi s kakšno 
postajo dve minuti zadremal in 
ga po prebuditvi takoj spet klical. 
Seveda me je vsak zavrnil s 
QSOB4, meni pa ni bilo nič jasno. 
Moram priznati, da me je od vsega 
najbolj mučil spanec ter drevenenje 
nog.  Prav tako sem v nedeljo 
zvečer tik pred  nalivom doživel 
invazijo gozdnih mravelj v PPS. Kar 
gomazele so iz enega kota, nekatere 
so se spustile po kablih proti 

postaji, tipkovnici in naprej po 
mojih rokah; večkrat sem katero 
zagledal na ekranu. Kot da je celo 
mravljišče poiskalo zavetje med 
deskami lesene koče. Poskušal sem 
jih zvabiti v prazno plastenko od 
kokte, pa je še povohale niso. Počasi 
je tudi tisto gomazenje prenehalo in 
vse so se izgleda spravile pod 
streho. Drugače pa sem kar 
zadovoljen, hvala CE radioklubu in 
predvsem Dragu, S52F za 
uporabljeno lokacijo. Za 29 ur 
"matranja" je rezultat naslednji: 
  
Band  QSOs 
------------ 
160:   49 
80:  173 
40:  292 
20:  483 
15:  147 
10:   30 
Total: 1147  Prefixes = 576  Total 
Score = 1,601,280 
  
 
S57J 
Ja, jaz sem se odločil, da bom delal 
na 7 MHz. V petek, en teden pred 
kontestom sem postavil 2 el yagi od 
KLM, ki ima linear loaded 
elemente, ki so dolgi 14 m. Moj 16 
m visoki ultra lahki teleskopski 
stolp ga je kar junaško prenašal, še 
posebej ob startu in zaustavitvi 
vrtenja, saj so momenti kar zajetni, 
tako, da antena še kar nekaj časa 
niha levo - desno. 
   Yagico sem preizkušal in 
primerjal z vertikalko (specialni 
bojni potok) in rezultati so bili kar 
vzpodbudni. V smeri Ja mi je samo 
JA1CQR, ki ima tudi dva elementa 
31 m visoko, dal boljši raport za 
vertikalko. Pri ostalih je yagi do 2 S 
stopnji boljši. V nedeljo zjutraj sem 
naklofal še 20 USA- tov in večino 
sem seveda "moril" z "antena test". 
V glavnem so bili iz srenjega dela 
USA. Tudi v tej smeri je yagica 
"močnejša" za 2 S stopnji ali celo 
več. Jasno je, da 500 W moči ni 
dovolj za konkurenco v HP 
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kategoriji, zato sem ostal pri svoji 
standardni LP kategoriji. 

 
   Kontest se je začel bolj klavrno. V 
prvi uri nisem uspel narediti niti 60 
zvez, zato sem drugo uro šel 
pobirat. Tudi to se ni obneslo, saj je 
veliko postaj z zelo močnimi signali 
veze kompletiralo tudi po celo 
minuto in več. Nove frekvence za 
klicanje ni bilo možno najti. Tako 
sem zjutraj končal s 312 zvezami in 
odločen, da kontest končam. Po 
dveh urah spanja in dobrem kosilu 
sem spet dobil voljo za 
nadaljevanje, pa tudi predpriprav na 
kontest se mi je zdelo škoda. Tudi 
drugo noč ni šlo nič bolje. Tako je 
najvišji 10 Qso rate v tem kontestu 
89,6 in v nobeni uri nisem naredil 
60 zvez. Ob koncu je števec CQ 
klicev pokazal 4712. Zaradi tega 
sem moral uporabiti dodatni 
ventilator za hlajenje postaja in 
napajalnika. Veliko časa so mi vzeli 
tudi vsiljivci na ali ob moji 
frekvenci. Tako se mi je HA3LI 
postavil točno na frekvenco in 
vztrajal skoraj celo uro v kateri sva 
naredila vsak po pet do deset zvez. 
Kasneje se je 300 Hz stran postavil 

S56X, ki se sploh ni odzival na 
proteste zaradi motenj. Tudi z 250 

Hz filtrom ni bilo 
možno delati, zato 
sem se po kakih 20 
minutah umaknil in 
spet izgubil pol ure 
za iskanje nove 
kolikor toliko 
znosne frekvence.  
   Zanimivo je, 
koliko DL, HA, OK 
in še nekaterih 
drugih postaj je 
imelo signal + 60 
Db. Po drugi strani 
pa je bilo veliko 
takih »gluhih«. Ali 
pa so si samo 
nabavili antene in 
ojačevalce, o 
operaterski tehniki 
pa nimajo pojma. 
Druga zanimivost je 
ta, da so bili na 7 
MHz samo tisti 
USA-ti z močnim 
signalom. Tudi na 

CQ mi niso prihajali tisti s srednjimi 
ali švohotnimi signali. Taki verjetno 
LP postaja ne kličejo, hi. Prijetno 
me je presenetil VI9NI, ki je vztrajal 
s klicanjem, čeprav po prvem 
poskusu nisem sprejel njegove 
številke, zato sem naredil dve drugi 
postaji, pa me je poklical še enkrat, 
zaradi QRM-a spet nisem uspel 
dobiti številke, zvezo pa sva 
uspešno dokončala šele po tretjem 
poskusu in skoraj desetih minutah. 
Ko sem v torek po kontestu preveril 
na DX-clustru, kolikokrat so me 
spotirali, sem videl, da me je 
spotiral tudi VI9NI in se zahvalil za 
QSO. 
Končni rezultat je 971Q x 524 Pfx = 
1,58 M točk. 
  
 LP Janez, S57J 
 
S57S 
   V Maju se dokončno 
prebudijo ''Short-skip'' pogoji, 
natančneje Es odpiranja. Zaradi tega 
lahko 28 MHz postane dokaj 
živahen band, če je le interesa 
dovolj. Le-tega pa v WPX-u ni, saj 

tekmovalcem omogoča delo po 
Evropi že 14 MHz, pa še kakšen DX 
pade zraven. DX lahko pade tudi na 
28 MHz, toda pri dnu sončne 
aktivnosti je teh bolj malo. Povsem 
drugo, kar se interesa tiče je recimo 
CQ WW tekmovanje, kjer štejejo 
DXCC, in vse resne ''All Band'' 
postaje še kako rade zagrabijo za 
sočen evropski CQ. Toda ostanimo 
pri WPX-u. 
    Iz izkušenj vem, da se band odpre 
sila pozno. Dober spanec pred 
kontestom je zagotovljen. Toda ne 
zdržim. Za postajo sem že ob 06:10. 
Band šumi, signala pa prav 
nobenega. Preletim svetilnike v 
''memory'', nič. Ob deset do sedmih 
začnem klicati CQ. Po kakšni 
minuti se na moji frekvenci začne 
uglaševati 9A2U, znanec iz 
prejšnjega leta. Tjuna in tjuna. 28 
MHz je povsem prazen, le kako se 
je spravil točno name. Med 
tjunanjem mu signal pleše med 59 
in 59+25dB ter se, po kakšnih 10 
minutah tjuninga ustavi na 
59+30dB. Me prav zanima, če bo 
prijavil ''Low Power''. Po kontestu 
me je zanimalo tudi, kdo neki je 
lastnik tega znaka, ki namerno kaže 
svoje ''mišice'' in, ki je tako jezen na 
ubogega ''Low Poweraša'' iz 
sosednje, njim prijateljske deželice. 
Google mi hitro najde link. Gre za 
radioklub. No, pametni popusti in 
raje odidem pobirat po praznem 
bandu. LZ9W se kot prvi znajde v 
logu in sicer ob šest minut čez 
sedmo. Nato se band prebudi in 
''Big-gunni'' se začno pojavljati drug 
za drugim. ''Rejting'' je sicer tako 
slab, da se ga ne upam omeniti, 
nekaj pa le gre. Sliši se celo 9M6 
postaja, a ''ne čuje baš dobro''. Tja 
do UA9 mu nese RX. Slišim, kako 
ga kličejo Ukrajinci. Antena je 
večinoma proti vzhodu in od 
navdušenja poskočim, ko mi 
kasneje na CQ prileti G7RAU. 
Sedaj pa bo .... bilo jih je 10. 
Angležev namreč, pa še od tega sem 
jih nekaj pobral. Anglija se do 
konca tega dne ni več slišala. Vzhod 
se je zanimivo slišal cel kontest. Le 
postaj je bilo izredno malo. Tako, da 
smo se za vsakega novega kar stepli. 
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Nekaj ''All band'' S5 postaj je prišlo 
na 28 MHz, a so kaj hitro ugotovile, 
da tu ni kruha. Iz Afrike sem slišal 
in naredil le ZS4JAN, iz J. Amerike 
pa so v logu le trije LU1HF, PS2T 
in PW2C. Izjemno močan Es je bil 
proti jugu Italije, a kaj ko razen par 
IT9 tam ni nikogar, ki bi znal CW. 
Nekatere postaje so dobesedno 
kraljevale. US8IM je na 
momente bil edini na bandu, UU7J 
je bil tokrat dojenček v primerjavi z 
njim. US8IM se je slišal tudi, ko je 
bil band v to smer povsem zaprt. 
Tudi ob tem se bi morali vprašati, 
kaj je še sploh smisel našega 
tekmovanja, če nekateri toliko 
odstopajo. Tudi LU1HF je verjetno 
v klubu velikih. Ma kaj velikih, zelo 
velikih. LU1HF sem poslušal v 
nedeljo zvečer, ko smo se vrnili iz  
družinskega obiska, še ob 22:30 po 
lokalnem času. Skratka, kljub 
vsemu je bilo zanimivo, čeprav sem 
lahko oddelal le prvi dan. Nedelja 
pa je bila tokrat namenjena dogodku 
v bližnjem sorodstvu, ki ga nisem 
mogel izpustiti. En dan resnega 
LowPoveraštva na 28 MHz mi je 
prinesel nekaj ''jeze'', a vseeno 
veliko zadovoljstva. In seveda 110 
QSO, 84 PFX-ov ter 11.928 točk.  
  
73, S57S.  
 
S57U 
  Prvič sem delal iz weekend 
lokacije z malo bolj resno anteno 
DHF6 s 40 m opcijo od ECO na 
stolpu, ki je bil uporabljen za 
WRTC 2000 na in je cca 14 m 
visok. Seveda sem antene postavljal 
v petek popoldan in stvar se je 
zavlekla pozno v večer, kot v starih 
dobrih časih! Od spanja pred 
kontestom ni bilo nič, tako da sem 
bil za postajo že pol ure pred 
pričetkom. Groza! Računalnik in 
postaja se ne želita pogovarjati, ne 
čita frekvence, ne gre na oddajo s 
PTT itd. Tako sem za 20  minut 
zamudil začetek kontesta, vendar so 
se problemi šele začeli, stalno je 
izpadala komunikacija med RTX  in 
računalnikom in to tako, da mi je 
zbrisalo vse kar je bilo v vnosnem 
oknu, pa še frekvenco mi je 

prestavilo na zadnjo prejšnjo 
frekvenco ali celo na drug band!!! 
Nikoli še nisem imel podobnih 
problemov pa čeprav imam 
povezavo že narejeno od časov 
YU3EA vmesnika. Velikokrat sem 
moral prositi za ponavljanje 
raportov in znakov, tako da sem že 
skoraj obupal, najbolje je bilo če 
sem klical CQ, kar pa je s 100 vati 
malo težko. Mislil sem že nehati in 
se odpraviti spat, vendar me je misel 
da sem se namučil s postavljanjem 
anten odvrnila od tega. 
Pa še rezultati: 
  
160M         0 
 80M      272 
 40M      235 
 20M      579 
 15M      185 
 10M        14  
Skupaj  1404 QSO  X  593 Mult.  
=   1.931.401 pik 
 CUL  Polde, S57U 
 
S59AA 

   Za svoje mini ekspedicije sem že 
pred časom izdelal super lahko 2-el 
Yagi za  40 m, na novo pa še lahek 
raztegljiv drog, ki ga je mogoče 

transportirati na strešnem 
prtljažniku in katerega lahko 
postavim skoraj brez tuje pomoči, 
oziroma s pomočjo šibkega spola, ki 
ga vozim vedno s seboj. 
   Naveličan kategorije TS, ki nima 
"podkategorije" Low Power, sem se 
tokrat odločil za single band 40 m 
LP in po dolgem času za Dalmacijo, 
za otok Korčulo. Tam sem imel že 
ogledano lokacijo v kampu na vrhu 
hriba, 90 m nad morjem, s 
pogledom na NA, od koder sem 
upal narediti dober LP rezultat. 
Kamp je bil še prazen, tako da ni 
bilo problema dobiti prostor za 2-el 
40 m Yagi in za drugo anteno, GP z 
desetimi radiali. Prvi poskusi so 
pokazali  veliko prednost Yagice 
pred GP za USA, v smeri N-E pa sta 
si bili anteni skoraj enakovredni, 
verjetno zaradi same mikrolokacije, 
ki je bila bolj naklonjena smeri N-
W. Med kontestom pa so se pogoji 
spreminjali tako, da je GP celo 
občasno prevladovala v  vseh 
smereh. 

   Začetek kontesta je bil 
katastrofalen, na CQ ni šlo, pri 
pobiranju pa sem izgubil ogromno 
časa za ponavljanje svojega znaka in 
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na prste ene roke lahko preštejem 
postaje, ki so ga sprejele na prvi 
mah. Quo vadis CW? Prvo jutro 
sem končal z vsega 268 zvezami in 
kmalu sem si bil na jasnem, da z 
visokim rezultatom ne bo nič, pa 
sem si zato privoščil precej več 
prostega časa za zdravju koristne 
dejavnosti. Ko mi ni šlo sem precej 
poslušal in se čudil, kako lepo na 
CQ leti moji S5 LP konkurenci. Če 
sem že izgubljal pri pobiranju zaradi 
"težkega" znaka, bi moralo iti vsaj 
na CQ, a ni. Mogoče pa je tudi že 
sam znak 9A manj zanimiv. Kontest 
sem končal, ko mi je CT pokazal 
milijon točk. Vsega sem bil v 
kontestu 30 ur, zaradi poslabšanja 
vremena pa sem tudi počitnice 
predčasno zaključil. Končni rezultat 
je  827 QSO, 463 M  in 1.036.000 
 točk. 
   Pa še to: Korčula izgleda blizu, a 
je časovno enako daleč kot Korzika 
ali Sardinija in še mnogo dalj, če ne 
prideš na edini in vedno do vrha 
polni in včasih tudi kaotični trajekt.  
   P.S: Vsi nekaj pritožujete nad 
motnjami oz. šumom, jaz pa sem  
 
imel včasih tako miren band, da sem 
celo posumil v radio. Slišal pa sem 
tudi postaje, s katerimi so se fantje 
severno od Schengenske meje dobro 
mučili. 
73 Frane, S59AA 
(9A/S52A) 
 
S50A  
   WPX CW tekmovanje je 
privlačno tekmovanje iz več 
razlogov. Seveda o temu sodim na 
osnovi lastnih pogledov in jih ne 
želim vsiljevati drugim kajti poleg 
privlačnosti ima tudi nekaj 
temnejših plati. 
   Kakorkoli, letos sem nameraval 
po dolgem času delati vse obsege, 
toda kot že tolikokrat doslej sem se 
v zadnjem trenutku odločil, da bom 
delal samo na enem obsegu. Škoda 
mi je bilo »iti v zelje« Robiju 
S57AW, ki ima na 80 m z moje 
postaje EU rekord, na drugih 
obsegih nisem dovolj konkurenčen 
in tako mi je ostala kot edina rešitev 
40 m. Lanski slabši rezultat in 

napake na katere nisem pozabil so 
bili dovolj mamljiv cilj za 
izboljšavo v letošnjem letu. 
   Ob pripravah (gre za prevezavo 
nekaj kablov, za pospravljanje mize 
in pripravo ostalih drobnarij) mi 
nikakor ni uspelo doseči, da bi mi 
računalnik tipkal postajo. Kar več ur 
sem poskušal na različne načine, 
dokler nisem z drugim vmesnikom 
in uporabo še enega com porta rešil 
tudi ta problem.  Brez kakšne druge 
obremenitve sem si privoščil nekaj 
spanca pred tekmovanjem in bil qrv 
pol ure pred startom. Ob prihodu na 
band nisem imel dobrega občutka. 
Obseg je imel preveč QRN in šum 
ni bil konstanten, tako da sem upal, 
da je to samo zaradi oblačnega 
vremena in da se bo izboljšalo v 
nadaljevanju. Drug nelagoden 
občutek se je pojavil, ko sem kar 
nekaj CQ moral poklicati, da mi je 
odgovorila kakšna postaja. Navadno 
je bilo v zadnjih pol ure pred 
tekmovanjem vedno možno voditi 
mini pile-up. In postaje, ki so klicale 
so bile iz vseh vetrov namesto 
močnih ameriških signalov. Res 
sem delal z dvema antenama, toda 
pri normalnih pogojih bi morale biti 
v večini ameriške postaje. 
   Začetek tekmovanja sem doživel 
na 7015 (frekvenca mojega dela 
zadnjih petnajst minut pred 
začetkom tekmovanja) in na srečo 
se ni nihče od močnejših »usedel 
name«, kot je to navada. Na tej 
frekvenci sem potem preživel do 
0513 utc, ko mi je števec kazal 519 
zvez. Urna števila zvez so se gibala 
takole: 102, 93, 107, 103, 93 za 
prvih pet ur. Torej že takoj na 
začetku »to ni bilo to«, kot bi rekli 
mladci, saj je ob normalnem delu za 
pričakovati med 130 in 150 zvez v 
prvi uri. Vendar pa sem bil navkljub 
vsemu še kar zadovoljen, saj  sem 
ob spremljanju številk konkurence 
ugotovil, da so moje višje. V WPX 
je morda še bolj važno kot v drugih 
tekmovanjih pomemben začetek in 
je začetno izgubo zelo težko 
nadoknaditi. No, kasneje sem 
ugotovil, da to ni vedno pravilo, saj 
sem vodil proti IY4W v soboto 
preko dneva že za 200 zvez, pa je do 

konca on s svojim posebnim in 
edinim prefiksom končal celo z 
nekaj zvezami več kot jaz. Jutranje 
delo sem končal ob 09 UTC s 770 
zvezami v logu. Prvi dan sem si vzel 
odmora le pet ur, saj sem vedel, da 
je v nedeljo promet na single bandu 
manjši. Število zvez se v celotnem 
preostalem delu tekmovanja ni več 
povzpelo čez 50 na uro. Torej je 
bilo aktivnosti premalo! To je po 
mojem mnenju drugi (ob že 
omenjenem QRN, ki me je 
spremljal vse tekmovanje) razlog za 
rezultat, ki bi bil lahko boljši. Tretji 
razlog za »jok« so JA postaje. V 
vsem tekmovanju sem jih imel samo 
44 od tega le 20 v soboto. Poleg 
vedno manjše aktivnosti JA 
amaterjev so dobre propagacije v tej 
smeri že prava redkost. Najmočnejši 
JA3YBK je bil slišan že ob 14 UTC 
z močnim signalom, toda nikakor ni 
bilo stotin JA low power postaj, ki 
bi lahko kompenzirale večjo 
oddaljenost ameriških postaj in s 
tem konkurenčnost zahodni Evropi. 
Izgleda, da kontinentalne meje ne 
bodo več dovolj ozke za primerjavo 
rezultatov, saj so npr. Azori 
lokacija, ki bi zaradi največje 
aktivnosti ameriških postaj morala 
biti posebej točkovana proti 
postajam iz osrednje EU. Na to so 
posebej opozorili že tudi posamezni 
multi band šampioni iz centralne 
Evrope. Toda po drugi strani pa 
nikoli nismo pomislili, da so ruski 
amaterji v še bistveno slabšem 
položaju in zato ni čudno, če se na 
tem področju uporabljajo za 
kompenzacijo tudi nedovoljeni 
načini dela in večje izhodne moči. 
Res je škoda, da se aktivnost JA 
postaj ni obdržala oziroma se 
povečala v zadnjih 30 letih kot smo 
pričakovali in da ni bilo kitajskega 
»poka«, kot smo napovedovali ob 
legalizaciji radioamaterstva na 
Kitajskem.  
   Drugo noč je bilo povprečje zvez 
na ravni 40 zvez na uro in to kljub 
kombinaciji klicanja CQ in 
pobiranja. Mnogokrat se je zgodilo, 
da na stalne cq klice tudi po pet 
minut ni bilo odgovora. Ta lastnost 
(precej značilna za cw wpx) je ena 
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od negativnih lastnosti tega 
tekmovanja. Drugi dan sem imel 
odmor od 7 utc do 14 utc in do 
konca tekmovanja se je nabiralo po 
urah v povprečju manj kot 30 zvez. 
Je pa tudi res, da se rezultat mnogo 
bolj strmo dviga proti koncu 
tekmovanja.  
   Končni rezultat je 1780 zvez, 
6104 točk, 778 množiteljev in 4,7 
milijone točk. Iz EU je TM7XX 
naredil 5 mio s povprečjem 3,5 
točke na zvezo, jaz imam 3,43 točke 
na zvezo in IY4W, ki ima 4,3 mio 
točk ima povpreček 3,28 točk na 
zvezo. Tudi iz tega podatka je jasno, 
da so ameriške postaje 
najpomembnejši faktor za dosego 
dobrega rezultata v tem (in tudi 
drugih tekmovanjih WW tipa).  Še 
nekaj statistike - % EU zvez je 63. 
Od zvez jih je z S5 38, DL 193, G 
63, I 50, K 397, OK 77 SP 45 UA 
126, UA9 45, UR 55, VE 42 in VK 
ter ZL po 9. 
   Še uporabljena tehnika – TS 950 
SDX, Alpha 77D, 3 el. Yagi, 2 el. 

Yagi in writelog program, katerega 
se še vedno nisem dovolj privadil.  
   Aktivnost S5 postaj je po mojem 
mnenju kar dobra in morda bi se 
kazalo naslednje leto odločiti za 
klubsko akcijo skupnega rezultata 
posebej potruditi v WPX 
tekmovanjih. Torej se slišimo v 
naslednjem tekmovanju, 
predvidoma v IARU HFC iz 
Brazilije, kjer bo ekipa SCC imela 
na WRTC znak PT5nekaj ali 
PW5nekaj. 
 
73, Tine Brajnik, S50A 
 
S50K 
Jaz sem v nedeljo popoldne v 
športnem duhu naredil cca 150 QSO 
po več bandih, loga nimam s sabo. 
Na kateremkoli obsegu je bilo 
mogoče najti prosto frekvenco, na 
14 so bili naenkrat Evropa, JA, USA 
(tudi 6,7), nekaj SA. Tehnika je na 
pol pokonci po obisku strele na 
stolpu že ob začetku aprila, tako da 

so se topili kabli in konektorji. 
73s de Marko, S50K 
 
YU8/S56M 
Hopsa iz Kosova!  
Kot kaže, so bile motnje problem 
tudi drugje, saj so bile problem na 
vseh bandih tudi v tem delu Evrope. 
Tekmoval sem iz Prištine, kjer sem 
si postavil horizontalni delta loop za 
160m (kjer sem nato naredil le par 
zvez), z enim delom na 27, drugim 
na 22 in tretjim na 16 metrih višine. 
Napajan je z "lojtrco," kar pa mali 
MFJ z lahkoto poglasi na vseh 
bandih. In stari dobri TS850S.  
Torej "TS AB LP" (brez T, HI). 
Rezultat je: 
  
1605 zvez, 629 MPL in 2.288.000 
točk. 
  
Srečno vsem, pa škoda, da  ne 
morem priti v ponedeljek. 
 
Vito, YU8/S56M 

 
 

Še malo o CQWPX 2006 SSB 
 
 
S52ZW 
Lepo pozdravljeni! 
   Ob misli,da moram urediti 
dnevnik za letošnji WPX SSB del 
sem se odločil, da še napišem nekaj 
kronike in doživetij ob tem 
tekmovanju. Janezu S57J se 
opravičujem, da mu nisem poslal 
gradiva za prejšnjo številko SCC 
novic. 
   Enostavno, urnik je tako poln, da 
poka po šivih in niti za moj najljubši 
hobi ni več prostora. Moram 
povedati, da sem z rezultatom zelo 
zadovoljen. S pogoji niti ne, 
številom zvez in množitelji pa. Niti 
pomisliti si nisem upal, da bom z 
eno vertikalko dosegel 1100 zvez, 
še najmanj pa to, da bo rezultat 
okrog 1.4 mil.točk. 
   Za tekmovanje na 80 m CQWPX 
SSB sem se odločil iz samo enega 
razloga. Ker je bila vertikalka 
postavljena na sosedovi zemlji in so 

se začela dela v vinogradu, jo je bilo 
treba po tekmovanju pospraviti. Pa 
da še enkrat izkoristim priliko, sem 
se podal na ta band. Oprema je 
standardna že več let, mislim na 
linear z GS35B in TS-850S. Novost 
na lokaciji sta bila dva nezaključena  
beverage-a dolžine cca 200 m in cca 
160 m postavljena proti NW in NE. 
 Postavljena sta bila na bambusove 
palice približno 1,5 m nad tlemi.  
 

 

Druga novost je bila četrvalovna 
vertikalka v vinogradu. Postavljena 
je bila že za tekmovanje CQWW 
2004 CW. Čeprav sem imel fiksno 
idejo povezati radiale s petimi (5) 
hektarji vinogradniških žic, je ostalo 
le pri nekaj radialih priključenih na 
nekaj vrst in žično ograjo. 
   Kot sem že napisal, so bili pogoji 
slabi. Prvo noč tako rekoč nobenega 
USA-ta na CQ ampak le nekaj s  
 

 

število zvez na uro
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pobiranjem. Motnje katastrofalne, 
vedno bolj ugotavljam, da je moj 
transiver nedorasel temu kravalu. 
Zveze se logirajo počasi, vendar pri 
pregledu banda ugotavljam, da 
nobenemu ne leti. Številke v 
raportih malo odstopajo, poslušanje 
na dveh frekvencah se ne izplača. 
Zjutraj dežujejo prva vprašanja v 
materinem jeziku : 
samo 3,5?  (anonimnež), 
zakaj samo 3,5? (anonimnež), 
nas je pa dosti v konkurenci! (S57J), 
kako ti je šlo? (S57AW).  
Zadnji se oglasi  S59AA in se  
nasmeji ob mojem odgovoru, da v 
ponedeljek podiram anteno... Druga 
noč je bila bolj zanimiva....Japoncev 
ni bilo, okrog 30 USA-tov, zanimivi 
so pa bili ZS6, ZY7,  YW4, V47, 
VP2, CO6, P40. Tretji večer in noč 
nista prinesla nič posebnega razen 
WP3 in nekaj USA-tov na koncu 
tekmovanja. Od konkurence je ostal 
samo S57J, ki ni popustil qrm-u in 
qrn-u ....za nagrado je logiral VE1!!!   
   

STATISTIKA PO KONTINENTIH

584

1037

34

6 N.A.

S.A.

EU

AS

AF
 

 
 
 
 

V prilogo bom dodal nekaj 
statistike, ki lepo prikazuje,da ni 
bilo pile-upov, ampak eno samo 
veliko  # mantranje# - glej 
prekmusko-slovenski slovar. 

število zvez

754

381 prvi dan

drugi dan

 
S50K  
   Pogoji so bili zoprni in če ne bi 
bilo zadnjega večera bi bilo zelo 
klavrno. Motenj cel čas veliko, 
stiskanje z vseh strani, kraja 
frekvenc. Pred leti sem bil na 14 
navajen, da sem prišel na 
sorazmerno čisto frekvenco in delal 
z precej manjšimi motnjami. 
Izkušnja v tem ctestu je bila čisto 
drugačna. Kot, da sem čisto ozek, 
tiste levo/desno pa nič ne motim. 
Glede na izgled spektruma in če je 
moj signal res tak kot kaže na 
zaslonu, potem nobeden drug ni bil 
tako ozek. Nekateri so res grozno 
široki. Se je eden od naših S5 naselil 
ene 2 kHz nižje, mene motil, jaz po 
kasnejši intervenciji menda njega 
prav nič. Nisem ga vprašal za QSY, 
po enih 5,5 urah nisem mogel več in 
sem šel drugam. 
  
 
 

  Eden od hudih problemov je bil pri 
meni tudi stalen šum iz cca 240 
smeri, verjetno od VN daljnovoda, 
zato sploh nisem obračal v tisto 
smer. Tako mi manjkajo kakšni 
množilci iz SA, vsaj ene 30 bi jih 
lahko bilo več. Pogrešal sem tudi  
možnost, da bi dopoldne en čas 
delal hkrati Afriko in long pass 
VK/ZL. Long pass je bil prvi dan 
kar dober,tudi z odličnimi signali 
HS0, 9M2, 9V1 in ne samo VK/ZL 
(47 kom). Dodatno A35, KH6, KL7 
čez sever. Pravzaprav sem v nedeljo 
nekako pozabil na LP ob pravem 
času, tako sem ta dan ujel samo par 
komadov na koncu. JA slabo, res 
samo en par pa z dobrimi signali. 
   Najboljši štos pa je bil v nedeljo 
zvečer, ko naj bi se po pričakovanju 
band zaprl. Kar naenkrat je nekako 
zagorel, kot bi vključil turbo stikalo, 
pojavilo se je nekaj /M postaj z LP,  
tudi sicer odlični signali, gužva, 
nekako sem jo izkoristil. V tem 
obdobju se je naenkrat tudi pojavil 
in potem izginil sum S5-7, ki je 
malo zmanjšal ta odličen efekt. 
Očitno tudi stack v tej smeri dela 
svoje. 9A in pa OH8X, predvsem 
zadnji, sta seveda v svojem razredu. 
Band    QSOs    QSOpoi     Pref    
20m:    2326       5394         887     
Total: 4784478   
 
73s de Marko, S50K 

Stack Match SM2 
Miro Čadež, S58T 

 
   
Uporaba medsebojno povezanih anten je med HF 
amaterji našla široko uporabo. Najpogostejša je 
povezava  dveh  ali  več usmerjenih anten z namenom 
pridobitve ojačanja in ustreznejšega sevalnega 
diagrama. Zelo običajna je povezava monobandnih 
anten z koaksialnimi kabli točno določenih dolžin in 
inpedanc, pogosto kombinirana z možnostjo dodatne 
izbire višje ali nižje antene. 
   Sam imam namen opisati predlani izdelan univerzalni 
povezovalec anten. Njegova osnovna naloga je povezati 
dve prilagojeni anteni v območju 160 –10 m, obdržati 
dobro prilagoditev (SWR), omogočiti izbiro in uporabo 
posamezne antene  ter prenesti največjo dovoljeno moč 

 tudi pri malo slabši prilagoditvi.  
   Odločitev o uporabi enako dolgih napajalnih kablov 
za doseganje pravilnih faznih razmer in izvedbo ev. 
preklopnika za vključevanje različnih dodatnih dolžin 
napajalnega kabla v napajalni vod ene izmed 
uporabljenih anten prepuščam  potrebam in  
iznajdljivosti uporabnika. Na to temo je Franček 
S59AA v SCC novicah že objavil odličen prispevek. 
   Osnovna shema je enostavna. Z napajanjem 
ustreznega releja vključimo posamezno anteno, 
oziroma obe anteni povežemo paralelno. 
Direktnavzporedna povezava ima impedanco 25 Ω  in 
večina avtorjev člankov za prilagoditev uporabi 
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toroidni trafo 2:1 z  štirimi  ovoji dvojnega RG-59A 
kabla. Zaradi potrebe po večji prenašani moči in 
zmanjšanem RF toku skozi toroid sem raje navil dva  
širokopasovna W2FMI 1:2 (50/100 Ω)  UnUn 
transformatorja, povezal 100 Ω konca paralelno (vhod 
50 Ω) in tako, kot se je izkazalo, pridobil zelo uporaben 
in odporen glavni sestavni del. Med seboj in ohišjem 
sta transformatorja izolirana z pleksi ploščicami. 
 
Shema:   

   Uporabljene žice so s silikonsko izolacijo, na jedrih 
pa sem trifilarni navitji učvrstil z kabelskimi vezicami. 
Toroidi po W2FMI imajo permeabilnost 190-270. Če je 
toroidni trafo izdelan tudi za 160 m, se običajno pojavi 
potreba po kompenzacijskih kondenzatorjih. Njuno 
kapacitivnost, ki sicer ni kritična, izberemo tako, da je 
SWR nespremenjen tudi na 28 MHz. V mojem primeru 
sta zadoščala dva keramična RF kondenzatorja 33 pF /5 
kV, tudi ostali avtorji navajajo podobne vrednosti. 
Releji, ki skrbijo za preklope, so deklarirani za 16 A, 
kar je dovolj  tudi za največjo dovoljeno moč. 
   Prepričan sem, da boste prijetno presenečeni z 
uporabnostjo enostavnega dodatka, s katerim lahko 
določate kot sevanja in s tem domet sistema. V pogojih, 
npr, ko Ja postaj ni več, USA postaj še ni, EU pa  
visoko postavljena antena preskoči, lahko z izbiro 
ustrezne dolžine napajalnega kabla ene izmed 
povezanih anten dvignete kot sevanja sistema in 
dnevnik se bo pridno pričel  polniti z EU postajami. V 
praksi je opazen dvig signalov celo 10 -15 dB, kar 
omogoča že zelo udoben sprejem. Seveda se  sevalni 
kot lahko tudi zniža, le izkustveno morate najti ustrezne 
dolžine dodatnih koaksialnih kablov. V praksi so 
dolžine dodatnih kablov med enim in deset metri. 
 
Viri: 
 
− ARRL antenna book/stacked yagis 
− W2FMI Building and Using Baluns and UnUns 
− SCC Novice, S59AA članek 

 

 
 
 
 
 
 



 12 

Beverage - ali kako izboljšati sprejem šibkih dx signalov, predvsem na 1.8, 
3.7 ter 7 MHz 

(skrajšan in prirejen ''ponatis'' članka iz 1. številke CQ ZRS, leta 1990) 
Aleksander Žagar, S57S 

 
 
Nekaj uvodnih misli 
   Kar ne morem verjeti, da sem 
prevajal tale članek pred davnimi 
šestnajstimi leti. Tedaj še nisem 
slišal za ''ON4UN Low Band 
Biblijo''. Tudi interneta, vsaj v 
takšni obliki, kot ga uporabljamo 
danes, še ni bilo. Ni bilo 
vsemogočnega Googla, ki s 
preprostim klikom pripelje do 
desetine odgovorov. Danes je pot do 
iskanih informacij bistveno lažja in 
vsakdo si s pomočjo interneta z 
lahkoto poišče informacije o 
Beverage anteni. Ponovna objava 
tega članka pa ostaja, zaradi 
enostavnega opisa še vedno 
aktualna. Zanimivo branje predvsem 
za tiste, ki te antene še ne poznajo, 
ali pa njenega delovanja še niso 
izkusili v živo.  
   Beverage antene so postavili že 
mnogi od nas. Dolgoletna praksa, 
izkušnje in zapisi o delovanju teh 
sprejemnih anten so nas pripeljali do 
naslednjih dognanj: Brez Beverage-
a se da živeti, življenje z njim na 
nižjih obsegih pa je mnogo 
prijetnejše, kot če imamo za sprejem 
na voljo le oddajno anteno. 
Beverage torej ni glavna jed, je pa 
vsekakor vrhunsko pripravljena 
sladica. 
   Praktični poskusi so pokazali 
naslednje: Če je vaša lokacija zelo 
blizu slane vode, pozabite na 
Beverage. V bližini morja Beverage 
preprosto ne deluje (dovolj) dobro. 
Prav tako Beverage, postavljen na 
lokacijah vrh hriba, od koder teren 
potem strmo pada, ne bo 
enakovreden tistim Beverage-om na 
ravninah. Kot, pod katerim tako 
postavljena antena sprejema, je v 
''hribovskem'' primeru, zaradi 
postavitve po pobočju navzdol, že 
prenizek. Kljub temu, predvsem 
zaradi dobrega odnosa signal-šum, 
se Beverage lahko izkaže tudi tam. 
Praksa je pokazala tudi, da se z 

dolžino žice (večinoma) ne splača 
pretiravati in da, če so izpolnjeni 
določeni pogoji, te antene delujejo 
zelo dobro tudi pri krajših dolžinah. 
1,5 do 2 valovni dolžini je povsem 
dovolj. Nasploh pa velja, da je 
najbolje na vsaki posamezni lokaciji 
Beverage najprej enostavno 
postaviti in videti, kako se bo 
obnašala. Ponavadi se obnese tako  
dobro, da vam jo bo žal podreti.  
   Danes je o Beverage antenah 
napisano že toliko, da skoraj ni več 
kaj dodati. Na koncu članka, bom 
navedel nekaj spletnih naslovov, 
kjer se zadeva nahaja, največ pa je o 
teh sprejemnih antenah napisano v 
ON4UN knjigi in jo vsem, ki jih 
DX-anje zanima, toplo priporočam. 
John je s to knjigo nedvomno 
ustvaril svoje življenjsko delo, ki bi 
moralo biti ''obvezno'' branje 
vsakega TOP BAND operaterja. 
    Toliko za uvod, sedaj pa vas 
ponovno vabim k branju že 
''porumenelega'', sicer nekoliko 
popravljenega in skrajšanega članka 
 iz omenjenega časopisa. 
 
YU3XU (DANES S57S)  – PO 
MR. THOMAS R. 
SUNDSTROM, W2XQ 
(LJUBLJANA, 7/8 FEB 1990) 
 
   Želja vsakega resnega DX-erja je 
imeti čim boljši sprejem. Najcenejši 
in še vedno najboljši način, kako to 
doseči, je dobra antena. Dobra 
antena na višjih bandih je vsekakor 
manjši problem, kot pa na nižjih, 
kjer smo omejeni z velikimi 
dolžinami zaradi narave teh 
frekvenc. Zato ostaja dipol 
najpogostejša oblika sprejemno-
oddajne antene pri nas in v svetu. S 
samo postavitvijo dipola v obliki 
narobe postavljene črke V (Inverted 
Vee) ali z njegovo poševno 
postavitvijo (Sloping Dipole), 

pridobimo nekaj na sami 
usmerjenosti. Prav tako je 
pomembna tudi višina, na kateri 
imamo postavljen dipol. Dipol naj 
bi bil postavljen vsaj na višino 
polovice valovne dolžine, ali pa še 
bolje, na višino ene cele valovne 
dolžine, kar predstavlja višino 40 
metrov za 7 MHz, oz. 80 metrov za 
3,5 MHz. Ker je takšne višine težko 
doseči, je večina tovrstnih anten 
postavljena prenizko, kar ima za 
posledico, da sevajo predvsem 
navzgor in zato z bližnjimi 
postajami ni težko delati. Signali 
DX postaj pa prihajajo pod nizkimi 
koti in jih zato zelo težko slišimo. 
Torej je bistvo problema dela z DX 
postajami v sprejemu. Z linearnimi 
ojačevalci na oddaji bo naš signal 
hitro dovolj močan. Drugi nas bodo 
slišali, mi pa njih, vsaj tistih 
šibkejših, še vedno ne. Kvaliteti 
sprejema z višjih bandov, kjer so 
antene postale že prava mojstrovina, 
se na spodnjih bandih le težko 
približamo. Nekateri so si kljub 
ogromnim stroškom ter velikosti 
zgradili vrtljive usmerjene antene 
polnih dimenzij tudi za nižja 
radioamaterska področja. Ponosni 
lastniki takšnih dragih anten imajo 
ponavadi najmočnejše signale in 
tudi sprejem tako velikih anten je 
odličen. Vendar te ogromne antene 
stanejo. Sprejem DX postaj pa si 
brez silnih dolarjev, ogromnih 
stolpov in močnih rotatorjev lahko 
enostavno privoščimo vsi. No, 
skoraj vsi, ki imamo prostor za to. 
Ampak kako? Odgovor je preprost. 
Imenuje se Beverage. 
 
Osnovne  lastnosti  Beverage-a 
 
   Krivcev za slab sprejem je veliko. 
 V tem članku izpostavimo le tiste, 
 ki nam jih bo Beverage pomagal 
zmanjšati. Prvi je razmerje 
signal/šum. Šum se bo na Beverage-
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u v primerjavi z dipolom občutno 
zmanjšal. Druga lastnost, ki je še 
kako koristna je ta, da se bodo 
signali močnih EU postaj bistveno 
zmanjšali, lahko tudi za 25 dB, 
včasih pa kar za 40 dB. V pogojih, 
ko imamo recimo na dipolu tipičen 
atmosferski šum jakosti S6 ali S7, 
bo na Beverage-u kazalec stal na S2. 
Beverage nam bo dobesedno odprl 
okno v svet in sicer v smer v katero 
ga bomo potegnili. Vse ostalo bo 
potisnjeno v ozadje. 
 
Izgled  antene 
 
  Beverage je zelo dolga žica, ki je 
na koncu zaključena z uporom in je 
usmerjena tja, od koder želimo imeti 
najboljši sprejem oddaljenih šibkih 
signalov. Kaj torej potrebujemo za 
izgradnjo? 
 
1. Potrebovali bomo od 160 – 300 
metrov žice. 
2. Plastni (karbonski) upor, 
vrednosti okoli 500 Ω, 1 ali 2W. 
3. Feritno toroidno jedro za 
frekvence od 1.8 MHz navzgor (za 
izdelavo prilagoditvenega člena 1:4. 
Toroida ne potrebujemo, če imamo 
recimo antenski ''tuner'', ki ima 
 takšen toroid že vgrajen) 
5. Nekaj dodatnih, 20m dolgih žic 
za dodatno ''ozemljitev 
6. Ustrezni koaxialni kabl med  
anteno in sprejemnikom 
7. Veliko prostora za želeno smer 
postavitve  
 

Slika 1: Postavitev  Beverage  
antene  

*(op. S57S,  maj 2006) Tukaj bi 
dodal važno stvar, ki leta 1990 v 
članku ni bila omenjena.Obvezno 
moramo dograditi dodatno škatlico 
z relejem, ki Beverage veže na 
maso, ko gremo s postajo 
(linearjem) na oddajo. Ker se na žici 
inducira visoka napetost, bomo hitro 
''skurili'' vhod postaje, če tega 
dodatnega releja ne bomo imeli.  
    Ko sem nekje v teh 90-tih letih 
eksperimentiral z Beverage-om, 
(tedaj sem živel v Selu pri Ihanu, 
nekaj kilometrov stran od srednje- 
valovnega Domžalskega oddajnika), 
sem v hipu ''skuril'' vhod 
sprejemnika, že ko sem v postajo 
privil konektor, brez da 
bi oddajal. RTV SLO 
nisem poslal računa. 
Baje pa obstaja še ena 
možnost (nepreverjena 
z moje strani) in sicer 
ta, da sprejem 
povežemo preko tlivke 
ali avtomobilske 
žarnice, ki bo ob veliki 
moči ''absorbirala'' našo 
oddajno energijo. 
 
Ogled  prostora  za  postavitev 
 
    Prostor, s katerim razpolagamo je 
pogosto največja ovira za postavitev 
Beverage antene. Tisti, ki imate to 
srečo, da živite v nenaseljenem ali 
manj naseljenem kraju, imate veliko 
možnosti, da z malo volje 
preizkusite in se prepričate v  
 

kvaliteto in učinkovitost te odlične 
sprejemne antene. Potrebujete torej 
od 160 m (še bolje je 180 – 300 m) 

prostora, na katerem bo razpeta 
antena in sicer v smeri želenega 
sprejema. V primeru, da želimo 
sprejemati Ameriko in Kanado, bo 
za to potrebno predhodno pregledati 
smer od postaje proti severozahodu. 
Višina postavljanja naj bo okoli 3 
metre. Paziti je potrebno, da bo žica 
potekala čimbolj ravno. Pritrdimo jo 
lahko (recimo z izolatorji od 
električnih pastirjev) ob debla 
dreves, ali pa sami postavimo 
ustrezne opore za pritrditev žice. 
 
Postavitev 
 

Postavitev je relativno preprosta. 
Žico potegnemo v izbrani smeri in 
sicer na višini okoli treh metrov. 
Pazimo, da ne bo prenizko, ker bi se 
vanjo lahko zapletle divje živali ali 
kakšen sprehajalec. Sama višina 
postavitve ni kritična in jo lahko na 
določenih mestih dvignemo še višje. 
Paziti moramo le, da od predvidene 
smeri ne odstopamo preveč. 
Dovoljena toleranca je okoli 10 – 20 
stopinj. Dolžina naj bo vsaj 180 
metrov. Daljši kot bo Beverage, bolj 
usmerjen sevalni diagram bomo 
dosegli, s tem pa bo tudi razmerje 
signal/šum ugodnejše. Vendar pa 
bodo tedaj DX postaje, katerih 
signali ne prihajajo točno iz smeri 
postavitve tudi bolj oslabljeni, kot 
pri krajših antenah. Ker pa bo pri 
daljših antenah manj šuma in ker bo 
tudi ''splatterjev'' manj, bomo lahko 
s tako anteno morda v prednosti 
pred krajšo. Poiskati moramo torej 
najboljši kompromis. Na koncu in 
na začetku antene bomo potrebovali 
kar se da dobro ozemljitev. W2XQ 
je ozemljitev izvedel z 2.5 m dolgo 
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pocinkano palico, zabito v tla. V 
krajih s ''slabo'' zemljo si pomagamo 
še z 20 metrov dolgimi dodatnimi 
radiali, ki jih priključimo na 
ozemljitveno palico. Paziti moramo, 
da vsaj en radial potegnemo v isti 
smeri, kot poteka naša antena. Ta 
radial na bi bil nekakšno namišljeno 
podaljšanje antene. Radiale 
zakopljimo pod zemljo. (Če je 
mogoče). Konec antene povežemo 
preko upora na ozemljitveno palico. 
Vrednost upora je v razponu med 
200 in 600 Ω  in je odvisna od več 
faktorjev, ki se ne dajo predhodno 
predvideti. Za začetek bo dober 
vsak, neinduktivni  upor v tem 
razponu. Za pravilno vrednost pa bo 
potrebno malo eksperimentiranja. V 
primeru, da želimo dvosmerni 
sprejem, upor enostavno izločimo. 
(Ali pa uporabimo drugačen načrt 
dvojnega Beverage-a. Glej linke. (* 
opomba S57S, maj 2006) 
Beverage antena je visoko-
impedančna antena, ki jo moramo 
prilagoditi vhodni impedanci 
sprejemnika. Avtor, W2XQ, je 
izdelal prilagoditveni člen 4:1. Za 
izvedbo le-tega potrebujemo 
toroidno feritno jedro za frekvence 
od 1,8 MHz navzgor. Nanj navijemo 
24 ovojev izolirane bakrene žice, 
kot je prikazano na sliki 2. 
 
OPOZORILO!  
Beverage uporabljajte samo za 
sprejem. Nikoli nanjo ne 
oddajajte! 
 
Nekaj mojih praktičnih 
izkušenj (S57S) 
 
    Beverage se odlikuje predvsem 
pri sprejemu na nižjih bandih. Na 
14, 21 in 28 MHz imamo veliko 
dobrih anten in tam sprejem ni 
toliko kritičen. Vendar pa sem v 
enem izmed WW tekmovanj na 21 
 MHz doživel naslednje: 
   Nekega jutra je bil sprejem na 5 
el. beamu, zaradi statike skoraj 
nemogoč. Slišale so se le 

najmočnejše ruske in japonske 
postaje. Vseskozi pa je bil prisoten 
tisti znan občutek, da me kličejo 
tudi ostali Japonci. Zaradi 
neverjetno močnega QRN-a in 
prasketanja, ki je bolj spominjalo na 
80 metrski band po nevihti, jih 
nikakor ni bilo mogoče sprejeti. Po 
preklopu na ''japonski'' Beverage 
sem onemel od presenečenja. Ves 
čas sem namreč imel Pile-up 
Japoncev in ostalih postaj iz Azije. 
Koliko sem zamudil prej ne vem. 
Vem le, da sem potem nizal zvezo 
za zvezo še celi dve uri, dokler 
statika ni izginila. Beverage mi je 
pomagal tudi pri marsikaterem EU 
pozivu. Iz tega se lepo vidi, da je  
Beverage, v določenih pogojih, še 
kako uporaben tudi na višjih 
obsegih. 
 
Še beseda, dve g. Sundstroma, 
W2XQ 
 
    Beverage pomeni zame novo 
odkritje. To je povsem nov pogled v 
smislu moderno opremljene postaje. 
Sposobnost, da lahko bolje slišimo, 
je izrednega pomena. S pomočjo 
Beverage sem tako uspel vzpostaviti 
nekaj odličnih zvez s postajami na 
80 in 40 metrskem področju. Če le 
imate prostor za postavitev 
Beverage-a, storite to. Presenečeni 
boste, kaj vse ''prileze'' izpod šuma. 
 
Za konec 
 
   Pri pisanju in prevajanju članka 
sem se namerno ognil strokovnim 
izrazom in poskušal s čimbolj 
razumljivim tekstom približati 
anteno širokim radioamaterskim 
množicam, predvsem začetnikom, ki 
se največ zadržujejo na 3,7 MHz. 
Morebitnim graditeljem želim obilo 
uspeha ter užitka pri sprejemu. 
 
Ljubljana, 7/8 februar 1990 
 
Na tem mestu se članek konča. 
Pravkar omenjeni začetniki so 

medtem pridobili nove bande in 
niso več omejeni le na 3,7 in 7 
MHz, kot so bili nekoč. 
''Radioamaterski'' zakoni se 
spreminjajo, fizikalni zakoni pa 
ostajajo vedno isti. Spodnji bandi so 
še vedno isti. Še vedno ''šumijo'' in 
prekrivajo šibke DX signale, tudi 
''Splatterji'' so še vedno prisotni. 
Nekateri, ne glede na radioamaterski 
staž, pa še vedno uživamo v izzivih. 
Eden takšnih so tudi DX-i na nižjih 
bandih. Pot do njih se skriva 
predvsem v sprejemu. Odgovor 
kako lažje do dobrega sprejema, pa 
po tem, ko ste prebrali tole pisanje 
verjetno poznate. Tako je! Imenuje 
se BEVERAGE. 
 
Še nekaj spletnih povezav 
 
lep članek, z veliko dobrih slik 
najdete na tem spletnem naslovu: 
http://www.w8ji.com/beverages.htm 
 
Beverage antena za sprejem iz dveh 
smeri, se nahaja tukaj: 
http://www.qsl.net/aa3px/design.ht
ml 
 
nekaj zgodovine, napotkov za 
izgradnjo …: 
http://www.hard-core-
dx.com/nordicdx/antenna/wire/beve
rage/ 
http://www.angelfire.com/mb/aman
dx/bevant.html 
http://exax.net/ 
 
odlična ARRL stran, z načrti …. 
http://www.akdart.com/bev/ 
 
Skratka, tega je ogromno in ne bo 
težko izbrskati napotkov za gradnjo. 
Le odločiti se še morate. In seveda, 
strička Googla lepo poprosite za 
pomoč. Sliši na ime Beverage 
antenna. 
 
73, de Aleksander, S57S 
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S5 ARRL, WAZ, WPX, awards program 
Janez Močnik, S53MJ 

 
DXCC DIPLOME 
 
5BDXCC: S50A, S50B, S50N, S50O, 
S50R, S51DV, S51DX, S51EU, 
S51MA, S51NU, S51RU, S51TE, 
S51U, S52AB, S52R, S53MJ, S53X, 
S54E, S55SL, S57A, S57AC, S57DX, 
S57J, S57U, S58Q, S58T, S59ZZ, 
 

 
 
DXCC MIXED: S50A, S50B, S50N, 
S50O, S50R, S50U, S51DB, S51DQ, 
S51DX, S51EJ, S51GI, S51GW, 
S51KL, S51MA, S51ME, S51MP, 
S51NM, S51NR, S51RU, S51ZY, 
S52AB, S52CI, S52DD, S52R, S52QR, 
S53AW, S53BB, S53BH, S53DIJ, 

S53DX, S53EO, S53F, S53MJ, S53R, 
S53RI, S53RT, S53X, S53ZL, S53ZW, 
S53ZZ, S54E, S54G, S55SL, S55ZZ, 
S57A, S57AC, S57AT, S57DX, S57J, 
S57KV, S57KW, S57LF, S57MI, 
S57MP,  S57RR, S57TA,  S57U, S58J, 
S58Q, S58T, S58U, S59AA, S59ABL, 
S59D, S59DJK, S59DJR, S59DKS, 
S59DTN, S59EA, S59L, S59U, S59YL, 
DXCC CW: S51DV, S51DX, S51U, 
 S52FB, S53MA, S53MJ, S53ZL, 
S53ZZ, S53ZW, S55SL, S55ZZ, S56C, 
S57AT, S57J, S57LO, S57MI, S57XX, 
 S58Q, S58T, S59AV, S59AW, 
DXCC FONE: S50R, S51DX, S55SL, 
S57AT, S57AC, S57KW, S58T, 
DXCC RTTY: S51DX, S53MJ, S53X, 
S54E, S57DX, S58T, 
DXCC 160M: S50A, S50U, S53X, 
S54E, S58AL, S58T, S59Z, 
DXCC 40M: S58T, S57AT, S59AW, 
DXCC 30M: S51DV, S57AT, S57J, 
DXCC 20M: S57AT, 
DXCC 17M: S51DV, S53X, S54E, 
S57A, S57AT, S57J, 
DXCC 15M: S57AT, S58T, 
DXCC 12M: S51DV, S54E, S57A, 
S57AT, S57J, 
DXCC 10M: S57AT, S58T, 
DXCC 6M: S50N, S51DI, S53X, 
S57A, S57AC, S57TA, S58J, S59F, 
S59YL, 
DXCC SAT: S57TTI, 
MILLENNIUM DXCC 2000: S51NR, 
S51ST, S51U, S52ON, S53AU, S53EO, 
S57AT, S57LO, S57MHA, S57MTA, 

S57SXS, S57UA, S57UYX, S57UYX, 
S58M, S59AV, S59U, S59ZZ, 
GOLDEN DXCC: S51DX, S58MU, 
PLAKETA HONOR ROLL NR1 
MIXED: S51RU, S58T,  
PLAKETA HONOR ROLL FONE: 
S58T, 
PLAKETA HONOR ROLL CW: 
S58T, 
PLAKETA HONOR ROLL MIXED: 
S51MA, S58T, 

 
PLAKETA CHALLENGE: S51DV, 
S53MJ, S53X, S54E, S55SL, S57AT, 
S58T, 
DIPLOMA US COUNTIES: S50O,  
S51RU, S51DX, S57DX,  
 
WAS DIPLOME 
WAS MIXED: S52AB, S57AC, 
S57AT, S57DX, 
WAS FONE: S52DD, S57MVD, 
WAS CW: S53MJ, S57AT, 
WAS RTTY: S53MJ, 
WAS 10M FONE: S57AT, 
WAS 160M CW: S50U, 
 
WAC DIPLOME 
WAC MIXED: S51DV, S51DX, 
S51JQ, S51LI, S51NF, S51NU, 
S51RU, S51T, S51UK, S51VE, 
S51WC, S52AB, S52AM, S52AQ, 
S52CC, S52OA, S52ON, S52QM, 
S52ZI, S53B, S53DKR, S53NF, 
S53RT, S55ZZ, S57AT, S57DX, S58Q, 
S59D, S59DAV, S59DCD, S59DFT, 
S59DJR, S59DTN, S59L, S59U, 
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WAC FONE: S51IL, S51CK, S51DX, 
 S52AB, S52DD, S57AT, S57DX, 
 S57J, S57MVD, S59DBQ, 
 S59U,WAC YL: S57MVD, 
WAC CW: S51DX, S52DD, S52FB, 
S53AU, S53MJ, S55ZZ, S56C, S57AT, 
S58MU, S59AV, 
WAC RTTY: S51DX, S53MJ, 
5BWAC: S51DX, S50O, S51GI, 
S51SS, S53EO, S57DX, S57J, S57LF, 
5BWAC CW: S51DX, S58AL, 
6BWAC: S50N, 
WAC 2M MIX: S57M,  
WAC SAT: S57TTI,  
VUCC: S57M,  
 
WAZ DIPLOME 
 
5BWAZ 200 ZON: S50A, S50O, 
S51GI, S54E, S57A, S57DX, S57J, 
S58T, 
 
 

 
 

5BWAZ 150 ZON: S50B (176), S50N  
(181), S51DX (170), S52AM 
(164),S53MJ (170), S58Q (190), 
S59DTN (165), 
WAZ MIXED: S50A, S50B, S50N, 
S50O, S51DX, S51GI, S51RU, S51U, 
S52DD, S52FB, S52QM, S53BH, 
S53EO, S53ZZ, S55SL, S55ZZ, 
S57AT, S57DX, S57J, S58MU, S58U, 
WAZ FONE: S51DX, S57AT, S57DX 
(20m), S57MVD, 
WAZ CW: S52AB, S53MJ, S53ZL, 
S55SL, S55ZZ, S56C, S57AT, S57DX 
(20m), S58Q, S57XX, 
WAZ RTTY: S51DX, S54E, S58T, 
WAZ 17M FONE: S54E, 
WAZ 160M: S50U, S54E, S59Z, 
 
WPX DIPLOME 
WPX of EXCELLENCE + 160m 
endorsement: S50A, S51U, S53EO, 
S53MJ, S57J, 
 

 
 

WPX of EXCELLENCE: S51NU, 
WPX MIXED: S50A (2853), S50B, 
S50O, S51NU, S51RU (2000), S52AB, 
S52R, S52QM, S53EO (3281), S57DX, 
S57MVD (1354), S58MU (2254), 
S59DTN, 
WPX CW: S53MJ (1287), S52FB, 
S58MU (1954), S51ZY, 
WPX FONE: S50O, S53MJ (1368) 
 
 
 
Vir: arrl.org, CQ Magazine in 
osebne prijave do 20-APR-2006.  
PS: Do tega datuma sem iz 
navedenih virov zbral (vse) 
slovenske diplome iz ARRL 
Awards programa. 
Po tem datumu osvojene diplome 
bom vpisal le, če mi boste sami 
posredovali podatke na e-mail: 
s53mj@siol.net. Več informacij pa 
 na strani: 
http://freeweb.siol.net/s53mj/  

 
 
 

 
Seminar na temo BV6/7 

Foto: Janko, S59D 
 
   V četrtek, 01.06. 06 smo v SCC organizirali seminar na temo računalniškega programa BV6/7. O 
programu je govoril Robert, S57AW. Seminarja se je udeležilo 20 članov in simpatizerjev. 
   Program se uporablja za tiskanje QSL kartic ali nalepk zanje. V velikih bazah ali združenih kontest 
dnevnikih zna izbrati točno določene zveze, ki naj jih potrdi in natisne nalepko. Tako npr. lahko za neko 
postajo, ki smo jo delali že v več kontestih na več bandih izbere samo zveze, ki so prvič delane na nekem 
bandu ali modu. Program ima tudi zelo uporaben konverter vseh oblik kontest logov v Cabrillo in ADIF, 
ki jih rabimo za vnos v baze ali pošiljanje v sistem LoTW. 



 17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

 
Zanimivosti 

Kristjan Kodermac, S50XX 
 

ARRL DXCC Desk je objavil, da s prvim julijem rahlo 
podražajo diplome DXCC, cca za 20%. Sedanje cene 
so veljale od leta 1998. 
 
Objavljeni so rezultati UBA Contest 2006 SSB. 
Najdemo jih na naslovu: 
http://www.uba.be/hf_contests/results/2006/uba_2006_
ssb.html 
Poleg so tudi propozicije za naslednje leto. 
 
Universal  Postal Union je izbral podobo novega IRC 
(International Reply Coupon) kupona 
(http://www.dailydx.com/2007irc.jpg), ki bo 
predvidoma dostopen od 1. julija in bo veljaven do 31. 
decembra 2009, sedanji kuponi 
(http://www.upu.int/irc/en/2002_version.html) so 
uporabni do konca letošnjega leta. 
 
Ray, DL2GG/YV5, ima nov znak: YV5EU. QSL via 
DL3AMA Na njegovi strani: http://www.hfdx.org/ pa 
so dostopne zgodbe in slike... 
 
V majsko-junijski številki NIAR Novic najdemo 20 
strani posvečenih Hamfestu na otočju Andaman 
(VU4AN): 
http://www.niar.org/hamnews/Newslettermay2006.pdf 
 

Na strani: http://www.rufzxp.net/ najdemo novo verzijo 
znanega CW programa RUFZ, ki je sedaj domuje tudi 
na okolju WinXP. Veselo sprejemanje znakov! 
 
Tree N6TR je na svoji strani objavil zanimivo, sedaj že 
ostarelo knjigo, priročnik za CW v ameriški vojski: 
http://www.kkn.net/~tree/ArmyStudentsManual.pdf 
 
Na Madžarskem (HA) so s 25. majem pridobili nov 
pravilnik, ki regulira radioamatersko dejavnost. 
Predvidene so Novice licence, lažji dostop za mladino 
in starejše…  
 
Na strani SM2CEW 
(http://www.sm2cew.com/download.htm ) najdemo 
nekaj zanimivih programčkov, med drugim tudi 
VK3UM izdelek za računanje izpostavljenosti RF 
polju... 
 
ZK1 – Cookovi otoki bodo predvidoma s 1. julijem 
zamenjali prefiks in postali E51.  
 
Online logi: 
YE6P  OC-270
 http://dxpedition.orari.web.id/simeulue/ 
H40HL & H44HL 
 http://kdxc.net/h40hl_2005/en_online.php 
 

 
 

Koledar tekmovanj 
Kristjan Kodermac, S50XXK 

 
 
10./11. junij 
ANARTS WW RTTY Contest 
http://www.users.bigpond.com/ctdavies/ 
 
17./18. junij 
All Asian DX Contest 
http://www.jarl.or.jp/English/0-2.htm 
 
24./25. junij 
His Majesty The King of Spain Contest SSB 
http://www.ure.es/ 
 
Ukrainian DX DIGI Contest 
http://www.qsl.net/ur5fav/udrpc/ 
 
MARCONI Memorial Contest HF 
http://www.qsl.net/ik6ptj/ 

 
1./2. julij 
RAC Canada Day Contest 
http://www.rac.ca/service/infocont.htm 
 
DL-DX RTTY Contest 
http://www.drcg.de/dl-dx/rules_eng.html 
 
 
8./9. julij 
IARU HF World Championship 
http://www.arrl.org/contests/rules/2006/iaru.html 
 
15./16. julij 
North American QSO Party RTTY 
http://www.ncjweb.com/naqprules.php 
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22./23. julij 
Začuda, nič kaj omembe vrednega. 
http://www.google.com 
 
29./30. julij 
RSGB IOTA Contest 
http://www.contesting.co.uk/hfcc/rules/riota.shtml 
 
5./6. avgust 
European HF Championship 
http://lea.hamradio.si/~scc/euhfcrules.htm 
 
North American QSO Party CW 
http://www.ncjweb.com/naqprules.php 
 

12./13. avgust 
WAE DX Contest CW 
http://www.darc.de/referate/dx/xedcwr.htm 
 
19./20. avgust 
SARTG WW RTTY Contest 
http://www.sartg.com/contest/wwrules.htm 
 
North American QSO Party SSB 
http://www.ncjweb.com/naqprules.php 
 
26./27. avgust 
SCC RTTY Championship 
http://lea.hamradio.si/~scc/rtty/htmlrules.htm 

 
 
 

DX aktivnosti 
Kristjan Kodermac, S50XX 

 
 

03/06-21/06      IS0/IZ8GCB: Sardinia 
04/06-06/06      6L0NJ/4: Ch'uja Island (AS-084) 
05/06-23/06      7Q7WW: Malawi [KC4D] 
06/06-24/06      TO0O: Martinique (NA-107) [KC0W] 
08/06-13/06      ZK1EKS: Cook Islands [EA3EKS] 
09/06-18/06      6W2/F6ELE: Carabane Island (AF-     

078) 
09/06-11/06      W6C: Santa Cruz Isl (NA-144) 

[W6WTG,KF6JOQ,KG6ZBL] 
11/06-18/06      9N7WW: Nepal [JA8BMK] 
16/06-28/06      GM: Isle of Rockall (EU-189) 
16/06-19/06      P29VV: Witu Islands (OC-181) 

[PA3EXX] 
20/06-24/06      FO/F6CTL/M: Hiva Oa (OC-027), 

Marquesas 
20/06-01/07      SU8IOTA: Norus Island (AS-099) 

[SU1SK] 
21/06-04/07      8Q7/SV2BFN: Maldives (AS-013) 
21/06-22/06      GM3USR/P: Islands of Skye (EU-008) 

in Harris (EU-010) 
22/06-27/06      J48WT: Samothraki Island (EU-174) 
23/06-08/07      V25V: Antigua (NA-100) [G0VJG] 
24/06-06/07 GM3USR/P: St. Kilda (EU-059) 
24/06-25/06 W4Z: Mullet Key (NA-034) 
25/06-30/06 FO/F6CTL/A: Rurutu (OC-050), 

Australes 
29/06-13/07 C9: Mozambique [K5LBU, W5KDJ, 

WW5L] 
29/07-08/08 CU8F in CU8T: Flores Island (EU-

089) 
01/07-06/07 FO/F6CTL: Tahiti & Moorea (OC-

046), French Polynesia 
07/07-10/07 9M6/JA3EGZ in 9M6/JA3DFM: East 

Malaysia 

07/07-11/07 FO/F6CTL: Magareva (OC-063), 
French Polynesia 

07/07-20/07 SV9/SV1EJD: Crete (EU-015) 
08/07  GM3USR/P: Islands of Skye 

(EU-008) in Harris (EU-010) 
09/07  GM3USR/P: Great Cumbrae 

Island (EU-123) 
10/07-16/07 CU7X: Faial Isl (EU-175) 

[CT1BWW, EA2RC, EA3GHZ] 
12/07-14/07 FO/F6CTL: Fakarava (OC-066), 

French Polynesia 
14/07-16/07 FO/F6CTL: Huahine (OC-067), 

French Polynesia 
15/07-16/07 JJ8NNR/8: Rishiri Island (AS-147) 
17/07-21/07 CU6X: Pico Island (EU-175) 

[CT1BWW, EA2RC, EA3GHZ] 
21/07-25/07 CU5X: S. Jorge Isl (EU-175) 

[CT1BWW, EA2RC, EA3GHZ] 
24/07-31/07 GB4CI & GW5X: Caldey Island (EU-

124) 
24/07-30/07 VA7AQ/VE2 in VE7SAR/VE2: La 

Madeleine Isls (NA-038) 
29/07-05/08 MM/OS1A in MM/OP0J: EU-010 

[ON5FP in ON4CJK] 
29/07-04/08 OZ/OP4A, OZ/OP1A, OZ0ACA: 

Romo Island (EU-125) 
03/08-15/08 TK/IZ1DSH: Corsica (EU-014) 
05/08-17/08 3D2BD: Rotuma (OC-060) [F4ELJ, 

F0ELK, F0ELI] 
06/08  MM/OS1A in MM/OP0J: EU-

008 [ON5FP in ON4CJK] 
16/08-22/08 W5BOS/AL0: NA-238/pr (IOTA 

NEW) 
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16/08-22/08 W5BOS/NL0: NA-237/pr (IOTA 
NEW) 

18/08-21/08 3D2BD: Fiji Islands (OC-016) 
[F4ELJ, F0ELK, F0ELI] 

26/08-29/08 GW0GRC ali GB0SK: Skokholm 
Island (EU-124) 

 
7Q - Malawi 
Bill KC4D bo med 5. in 23. junijem 7Q7WW, s 
povdarkom na nižjih področjih, največ CW. QSL HC 
 
7X - Algeria 
John G1NZO je dobil znak 7X0JL in bo naslednje štiri 
mesece aktiven iz kraja Phydra (JM16MR), aktiven bo 
predvsem na 6m, ob vikendih in ob večerih. 
 
8Q - Maldives (AS-013) 
Vangelis SV2BFN bo počitniško aktiven med 21. 
junijem in 4. julijem. Načrtovana aktivnost, 
8Q7/SV2BFN, 10-40m RTTY in SSB, menda tudi 
nekaj CW. QSL HC 
 
9A - Croatia 
Chris, HA5X bo med 7. in 20. junijem verjetno 
aktiviral nekaj otokov kot 9A8XA. Nahajal pa se bo v 
okolici Dubrovnika. 
 
A7 - Qatar 
V mesecu juniju in juliju bo aktivna posebna postaja 
A72OO6 (Alpha Sedem Dva Oscar Oscar Šest). QSL 
via EA7FTR. 
 
CT - Portugal 
Jose CT1EHX, Toze CT1GFK, Goncalo CT1GPQ, 
Miguel CT1IUA, Rui CT2IHP in Antonio CT2IOU, 
bodo med 17. in 23. julijem aktivni od 80-6m CW, 
SSB, RTTY kot CS25M, ob 25. mednarodnem 
motociklističnem rallyju v mestu Faro. QSL via 
CT1EHX 
 
CU - Azores (EU-089) 
Mednarodna ekipa 11 operaterjev (CT1AGF,  
CT1EPV, CT1GFK, CT3FN, CU2HJA, DF6QV, 
DJ2VO, DL3MK, F6HMJ, G3KHZ, HB9FMU in 
VA2AM) bo iz otoka Flores (EU-089, DIP AZ-008) 
aktivna med 29. julijem in 8. avgustom. Med IOTA 
tekmovanjem bo znak CU8T. QSL via CT1GFK 
http://www.to-mk.com/azores/ 
 
 
F - France 
Posebna postaja TM6ACO bo aktivna pred in po 
prireditvijo 24ur Le Mans, med 4. in 18. junijem. QSL 
via F6KFI. 
 

FM - Martinique (NA-107) Tom KC0W bo uporabljal 
posebni klicni znak, TO0O, med 6. in 24. junijem. QSL 
samo direkt, KC0W. 
 
FO - Pacifiško potovanje 
Yves F6CTL skupaj z ženo odhaja na četrto potovanje 
po Pacifiku 18. junija in bo 
obiskal naslednje otoke: 
          20-24 junij  Hiva Oa  (OC-027)  
Marquesas  
          25-30 junij  Rurutu  (OC-050)  
Australes  
          01-06 julij  Tahiti & Moorea (OC-046)  
French Polynesia  
          07-11 julij  Magareva  (OC-063)  
French Polynesia  
          12-14 julij  Fakarava  (OC-066)  
French Polynesia  
          14-16 julij  Huahine  (OC-067)  
French Polynesia  
17. julija odpotujeta iz Tahitija nazaj v Francijo. 
Aktivnost bo SSB in nekaj CW, z GP 
anteno 40-10m, znaki pa kot treba: FO/F6CTL/M, 
FO/F6CTL/A in FO/F6CTL 
 
JW - Svalbard 
Juergen DJ3KR bo do 18. junija delal kot JW/DJ3KR 
na vseh KV področjih in 6m, samo CW. 
 
KH0 - Nothern Mariana Islands (OC-086) 
Nao JK1FNL, Jim 7K4QOK in Takky JE1KUC bodo 
aktivni iz Saipana med 7. in 10. julijem. Aktivni bodo 
kot NA8O/KH0 (JK1FNL), KG8RP/KH0 (7K4QOK) 
in N1KU/KH0 (JE1KUC). QSL via HC. 
 
OZ - Denmark (EU-125) 
Jef ON4ACA, Francis ON6LY in Marcel ON6UQ 
bodo na otoku Romo (EU-125) med 29. julijem in 4. 
avgustom. V IOTA kontestu bodo OZ0ACA, po tem pa 
OZ/OP4A, OZ/OP1A in OZ0ACA. Aktivni bodo na 
področjih med 80m in 2m. QSL OZ0ACA via 
ON4ACA, OZ/OP1A via ON6UQ in OZ/OP4A via 
ON6LY. 
 
SU - Egypt (AS-099) 
Said SU1SK bo ponovno aktiven SU8IOTA med 20. 
junijem in 1. julijem iz otoka Norus, regija Matruh. 
Načrtovana je aktivnost 20-15m SSV in nekaj CW. Čez 
noč se ne bo zadrževal na otoku, aktivnost se bo morala 
končati pred sončnim zahodom. QSL samo direkt, 
SU1SK (Said Kamel, P.O. Box 190, New Ramsis 
Center, Cairo 11794, Egypt) 
Novice: http://www.qrz.com/su8iota 
Lanskoletna aktivnost : 
 http://www.qsl.net/su1sk/page2.htm 
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POSTANITE DOPISNIK V 
 

VAŠEM ČASOPISU. 
 

PRISPEVKI BODO OBJAVLJENI V PRIHODNJIH  
 

ŠTEVILKAH. 
 

SAMO, ČE NAS BO VELIKO SODELOVALO, BO  
 

ČASOPIS AKTUALEN IN ZANIMIV. 

SV5 - Dodecanese (EU-001) 
Ermanno, IK2WZD bo do 31. julija aktiven na vseh 
področjih iz otoka Lipsi, kot SV0XAN/5. QSL HC 
 
TA - Turkey 
Bekir TA2RX sporoča da bo aktiven kot TC150HP do 
30. junija, ob 150. obletnici turških železnic in 100. 
obletnici železniške postaje Haydar Pasha. Uporabljena 
področja bodo predvsem 20/40m SSB. 
 
TK - Corsica 
Gerry IZ1DSH bo med 3. in 15. avgustom aktiven iz 
Porto Vecchia, TK/IZ1DSH, 20/40m SSB, QSL HC 
Buro 
 

TK - Corsica 
Jean F1PNR bo do konca junija na Korziki 
(TK/F1PNR) in bo aktiven na KV, predvsem 40/20m, 
več časa pa bo namenil 2m SSB, 144.265. QSL HC 
 
VI9 - Norfolk Island 
Ekspedicija je aktivna do 21. junija, po začetnih 
teževah z močnim vetrom, jim nagaja še internet 
povezava. Več detajlov: 
 http://odxg.org/expedition.html 
 
XU - Cambodia 
Toshi JA8BMK, bo po obisku v Nepalu odšel še v 
Kambodžo XU7BMK, 20. in 21. junija. QSL za to 
aktivnost: via JA8UWT  (Kimiko Saitoh, 4-16-2-22 
Kamui,Asahikawa,070-8014 Japan) 
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Vsebina 3. številke: 
 
 

S50A: Vzroki, posledice… 
 

S57J: Mi o sebi – Frane Bogataj, S59AA 
 

CQ WPX CW 2006 
 

Še malo o CQ WPX SSB 2006 
 

S58T: Stack Match SM2 
 

S57S: Beverage - ali kako izboljšati sprejem šibkih  
dx signalov, predvsem na 1.8, 3.7 ter 7 MHz 

 
Seminar na temo BV 6/7 

 
S53MJ: S5 ARRL, WAZ, WPX, awards program 

 
S50XX: Zanimivosti, Koledar tekmovanj, DX aktivnosti 

 
 

 
 
 




