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Izdajatelj: 
Slovenia Contest Club 
Saveljska 50 
1113 Ljubljana 
 
E naslov kluba: 
scc@hamradio.si 
 
SCC Novice izhajajo po potrebi. 
Objavljamo članke, ki so zanimivi in 
poučni za člane SCC kluba. 
 
 
Ureja začasni uredniški odbor 
 
Oblikoval: 
Janez Červek, S57J 
 
 
 

Uredništvo si pridržuje pravico do 
neobjave, krajšega povzemanja ali 

delnega objavljanja v skladu s svojo 
uredniško politiko in prostorskimi 

možnostmi. Uredništvo ne odgovarja 
za morebitno škodo, ki bi nastala kot 
posledica nestrokovnega sestavljanja 

objavljenih naprav na osnovi 
tehničnih člankov opisanih v reviji, 

ali zaradi napak v tisku in napak 
avtorjev. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografija na naslovnici: 
S57AL nove antene za 14 MHz 
 
Fotografija na zadnji strani: 
S57J  DXCC diploma za 1,8 MHz 
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Naše novice in mi 
Tine Brajnik, S50A 

 
   Zopet mineva leto dni in zapisali bomo novo številko 
ob zgodovini delovanja našega kluba. V naši zgodovini 
smo šli po poti, ki nas je pripeljala do vidnega položaja 
v mednarodni radioamaterski skupnosti in kjer naša 
beseda dosega visoko vrednost. Tega se zaveda 
precejšnje število naših članov in njim se zahvaljujemo 
za njihovo privrženost klubu. 
   Slovenija je znana po svojih tekmovalnih aktivnostih 
in po visokih rezultatih, ki jih posamezniki dosegajo. 
Za možnost združevanja in sodelovanja privržencev 
tekmovalnim aktivnostim prednostno delujemo v SCC. 
Za medsebojno obveščanje in dodatno usposabljanje ter  
pomoč tistim, ki se aktivno ukvarjajo z  delom na 
radijski postaji, smo že od vsega začetka našega obstoja 
skrbeli na različne načine. V začetnih letih so bile naše 
SCC NOVICE cenjen časopis in nato smo ob uvajanju 
sodobnih tehnoloških rešitev tudi mi prešli na 
elektronsko obliko našega časopisa. Seveda nam je žal, 
ker vsi naši člani nimajo dostopa do interneta ter s tem 
do našega reflektorja in elektronskih Novic, toda 
prepričani smo, da kmalu ne bo več člana SCC brez te 
možnosti.  
   Pred več kot letom dni smo se odločili, da bomo 
poskušali z javno objavo SCC Novic dati možnost 
celotni radioamaterski javnosti, da spremlja naše delo 
in dobiva v uporabo naše Novice. Naš namen je bil 
pomagati slovenski radioamaterski dejavnosti k širši 
možnosti spremljanja operatorskih aktivnosti. Računali 
smo tudi na večji interes slovenskih radioamaterjev za 
včlanitev v naš klub. Ob preverjanju rezultatov naših 
pričakovanj pa smo ugotovili, da nismo dosegli vseh 
želenih rezultatov. Ob pregledu stanja smo nehote 
potegnili vzporednico z ostalimi oblikami publikacij v 

S5 na našem področju in ugotovili, da smo  pravzaprav 
naredili več kot pa nekateri »plačani« radioamaterski 
časopisi v S5 in da delo in napori, ki jih vlagamo v naš 
klub zaslužijo, da ostanejo v lasti naših članov.  
   Z izdajanjem Novic nikakor ne mislimo prenehati. 
Naše Novice bodo izhajale normalno dalje tako kot 
doslej ali še pogosteje, vendar bodo ostale naše interno 
glasilo, glasilo članov Slovenia contest cluba. Člani, ki 
nimajo dostopa do interneta, bodo elektronske Novice 
na njihovo željo dobivali na ustreznem magnetnem 
mediju.  
   Upamo, da bomo z rednim izdajanjem Novic in s 
kvalitetnimi ter uporabnimi in aktualnimi prispevki 
pritegnili v naše vrste še več novih članov in posledično 
še večjo prepoznavnost prefiksa S5 v svetovni 
radioamaterski aktivnosti. 
   Pričujoče Novice so torej zadnje v dosedanjem nizu 
javnega objavljanja našega glasila, naslednje boste 
prejeli samo člani SCC. V primeru, da bi kdo, ki ne bo 
član SCC želel dobivati naše Novice pa naj nas 
kontaktira na SCC@hamradio.si in mu bomo sporočili 
pogoje, pod katerimi bo lahko Novice dobil. SCC 
namreč ne zapira svoje dejavnosti, temveč želi svojim 
članom nuditi tisto, za kar se člani združujejo in skupno 
prispevajo. Na isti naslov pošljite tudi sporočila v 
primeru odločitve, da boste postali član SCC. 
   Leto 2007 je že zelo blizu. Lahko že vnaprej povem, 
da bo to leto, ki bo po uspešnih nastopih naših članov 
odmevalo v svetovnem merilu. Da bi bil odmev še večji 
pa želim ob Novem letu poleg sreče in zadovoljstva v 
osebnem življenju vsem našim članom in 
simpatizerjem tudi čim večjo bero vrhunskih rezultatov 
na radioamaterskem področju. 

 
 

Zapisnik občnega zbora SCC z dne 12.12.2006  
 
 
   Predsednik SCC S50A je  po dvakrat polurnem 
čakanju s pozdravom pričel Občni zbor SCC in 
predlagal delovno predsedstvo: S50R (delovni 
predsednik), S59AA,S59D (člana). Predlog je bil 
soglasno sprejet. 
 
Prisotnost na občnem zboru SCC za leto 2006 je 
ugotovljena s popisno listo. Skupaj je bilo prisotno 21 
članov. 
 
Delovni predsednik je predlagal naslednji dnevni red: 
  
- izvolitev organov občnega zbora 
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- podajanje poročil (predsednik SCC, direktor 
tekmovanj SCC, finančno poročilo in    poročilo 
nadzornega odbora) 
- razprava o poročilih 
- načrt dela za leto 2007 in sklepi 
- razno 
 
Delovni predsednik je predlagal sledeče člane za 
organe OZ SCC: 
Overovatelja zapisnika: S57J,S53DX 
Verifikacija udeležbe: S50XX 
Zapisnikar: S57U 
 
Poročilo predsednika SCC S50A (v celoti v prilogi). 
Predlaga članarino za leto v višini 13€. Izdano bo šest 
številk SCC Novic do konca letošnjega leta. Po sklepu 
UO SCC bodo prvenstveno interno glasilo SCC in bodo 
na razpolago le članom SCC. Ostali lahko dobivajo  
SCC Novice ob plačilu 13€ za leto 2007. Odziv na 
pobudo za sodelovanje med SCC in ZRS ni prinesel 
pričakovanih rezultatov. 
 
Poročilo Nadzornega odbora je podal S57W. (v celoti 
v prilogi) 
 
Finančno poročilo je prebral zaradi bolezenske 
odsotnosti blagajnika S50AB predsednik SCC. (v celoti 
v prilogi) 
 
Poročilo direktorja tekmovanj je podal S57AW. 
Rezultati za obe tekmovanji še niso pripravljeni zaradi 
zamud pri obdelavi tekmovalnih dnevnikov. Za 
naslednje leto po potrebno poiskati ustreznejšo rešitev 
za obdelavo dnevnikov 
 

 
 
Razprava o poročilih: 
 
S59D: je čestital S50A, da je postal predsednik WRTC 
izvršnega odbora. 
S50A: se že dogovarja o pridobitvi SW orodja za 
obdelavo tekmovalnih dnevnikov. 

S59AA: predlaga da bi obdelava tekmovalnih 
dnevnikov za EUHFC bila končana do konca oktobra 
za tekoče leto. 
S57J: apelira na člane, ki poznajo baze podatkov 
(Acces), da bi pomagali pri obdelavi dnevnikov. 
S59AA: Pri obdelavi morajo sodelovati tisti, ki se 
spoznajo na tekmovanja. 
S50R: Omenil je S51J, ki se spozna na Acces in je 
pripravljen sodelovati. 
S57AW: S57AD obdelava je zelo kvalitetna, kar se tiče 
same vsebine, vendar se pojavljajo drugi problemi. 
Program za obdelavo je napisan v Pascalu za DOS. 
S59AA: S57AD obdelava je sigurno zelo kvalitetna, 
kar priznavajo tudi tekmovalci. 
S57J: SCC Novice so v letošnjem letu lepo zaživele, 
vendar potrebujemo od članstva povratno informacijo, 
kakšne SCC Novice članstvo resnično potrebuje, 
kakšna vsebina je zanimiva za člane. 
  K sodelovanju smo v tem letu in pol uspeli pritegniti 
sicer kar veliko število avtorjev. Klasične članke je tako 
napisalo 13 avtorjev. Ponovno in v širši obliki smo spet 
uvedli pisanje komentarjev po večjih kontestih, kjer se 
je pojavilo 21 avtorjev. Nekateri malo posmehljivo 
govorijo o pisanju komentarjev po kontestih, češ, koga 
pa zanima, kaj si delal in kaj vse se ti je pokvarilo. Jaz 
pa mislim, da je ravno pisanje teh komentarjev lahko 
zelo pomemben in »nenasilen« način za prenašanje 
znanja, še posebej, če v komentar vnesemo nekaj 
tehničnih rešitev problemov in zapišemo nekaj morda 
tudi že splošno znanih dejstev in resnic. Tako lahko 
tisti zainteresirani skozi branje zgodbic dobijo veliko 
operaterskega znanja in veščin, ne da bi jim bilo treba 
sedeti na kakem tečaju in poslušati suhoparno 
naštevanje načinov in prijemov za delo v kontestih. 
S59AA: UO je sprejel sklep, da se dostop do SCC 
Novic omogoči samo članom SCC. Predlaga, da se v 
CQ ZRS objavi izid SCC Novic. 
S50A: ZRS je sprejel sklep, da bi vzpodbudili 
sodelovanje z SCC. UO ZRS je sprejel sklep, da lahko 
objavljamo članke od SCC. Zapiranje dostopa do SCC 
Novic nam omogoča drugačen pristop pri objavljanju 
člankov v CQ ZRS.   
S59AA: V CQ ZRS naj bi samo objavili vsebino in 
povzetke člankov in celoletno vsebinsko kazalo. 
S57J: Se strinjam, da se dostop do SCC Novic zapre za 
nečlane SCC. 
S50A: Dosedanja oblika pristopa do SCC Novic ni 
prinesla pričakovanih rezultatov. Predlagam, da UO 
skuša najti rešitev za QSL biro za člane SCC, ki niso 
člani ZRS. 
S51U: ZRS si želi člankov od SCC v CQ ZRS, kot 
proti usluga, pa je lahko ureditev QSL službe za 
nečlane ZRS.  
S50A: SCC naj bi pobral QSL-ke od nečlanov na ZRS 
QSL biroju in jih razdelil med nečlane ZRS, ki so sicer 
člani SCC. 
S59AA: je pripravljen plačati za delo QSL biroja v 
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okviru SCC. 
S57U: Problematika PLC v Sloveniji postaja zelo pereč 
problem. Napovedana je postavitev PLC omrežja na 
področju Tolminskega (vas Vrsno). Izvajalec in 
investitor naj bi bilo podjetje Stelkom. Motnje 
povzročene s strani PLC pomenijo zelo resno motnjo 
pri delu radioamaterskih postaj praktično na vseh KV 
področjih do te mere, da ni več možno vzpostavljati 
zvez niti z najmočnejšimi postajami na sprejemu. V 
sosednji Avstriji so podoben sistem že ukinili. Potrebno 
se je povezati z pristojnimi državnimi organi in sprožiti 
široko akcijo, da se projekt ustavi na samem začetku. 
UO SCC naj določi delovno skupino, ki naj se aktivno 
vključi v reševanje PLC problematike. 
S50A: V zvezi s PLC je potrebno pridobiti čimveč 
informacij in vzpostaviti sodelovanje z državnimi 
organi  
 
Načrt dela za leto 2007 je podal predsednik SCC 
S50A (priloga  zapisnika). 
 

Sklepi : 
− sprejmejo se vsa poročila za OZ, 
− članarina za leto 2007 je 13 €, 
− odprti smo za dogovarjanje z ZRS vendar na 

enakopravni osnovi in v cilju napredka 
radiaomaterstva v Sloveniji, 

− spremlja se problematika PLC in ustrezno 
ukrepa, 

− obdelava tekmovalnih dnevnikov se v 
naslednjem letu izvede na novih SW orodjih. 

 
Občni zbor je bil končan ob 19:35 
 
Zapisal: Leopold Kobal, S57U  
 
Verifikacija zapisnika:    
 
Dušan Miculinič,   S53DX                                                        
Janez Červek,   S57J 

 

 
 
 

Poročilo o delu Slovenia contest cluba v letu 2006 
 
   Leto 2006 lahko označimo kot še eno uspešno leto v 
zgodovini našega kluba. Upravni odbor se je letos 
sestal uradno šestkrat in z drugimi neformalnimi 
oblikami srečanj in sestankov so bile realizirane 
aktivnosti, ki smo jih z načrtom zastavili. 
   Klubsko članarino je letos doslej plačalo  nekaj več 
kot polovica članov, kar pa ne odraža dejanskega 
stanja, saj člani še poravnavajo članarino. Letos smo 
prvič opozorili na plačilo v prvem delu leta in dali 
številko računa, kamor so lahko člani sami nakazali 
članarino. Plačilne naloge pa smo poslali tistim, ki še 
niso plačali in to šele sedaj ob vabilu na občni zbor. 
Pričakujemo, da bo število ostalo vsaj na enakem 
številu kot lani, saj je posebej potrebno omeniti, da smo 
tudi letos včlanili 5 novih članov. Novi člani pomenijo 
pozitiven trend in še naprej se bo potrebno truditi za 

vključevanje tistih, ki so aktivni na KV.  Predlagam kot 
enega od sklepov tega občnega zbora, da člani kluba 
aktivno delamo na promociji kluba in seznanjamo 
radioamaterje o delu našega kluba, naših aktivnostih  in 
možnostih včlanitve.  
   Da so naši člani tudi aktivni pa pomeni kar nekaj 
izrednih rezultatov v klubski konkurenci največjih 
svetovnih tekmovanj. Naj izpostavim 160 m CQWW, 
kjer smo bili v letošnjem letu na 3. mestu v evropski 
konkurenci (izza velikanskih klubov BCC in RRDXA 
ter pred vsemi ostalimi) in  WPX pa tudi CQWW. Da 
bi tudi v bodoče ohranili občutek za skupne rezultate 
predlagam, da zopet uvrstimo v program dela za 2007 
skupen nastop za doseganje  klubskega rezultata v 
največjih svetovnih  tekmovanjih, s posebnim 
poudarkom na 160 m CQWW. 
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   Tudi letos moramo govoriti o članarini – gre za 
uveljavitev nove valute (euro). Predlog za članarino v 
naslednjem letu je 13 evrov, kar znese po menjalnem 
tečaju 239,640 SIT za evro 3115 SIT. S tem sicer 
malenkostno povečujemo višino članarine, vendar se 
moramo zavedati, da z zbranim denarjem iz članarine 
pokrivamo vse stroške delovanja SCC, kar pomeni 
skoraj izključno stroške organizacije in izvedbe 
tekmovanj EUHFC in SCC RTTY. Stroški organizacije 
EUHFC in SCC RTTY tekmovanja znašajo letno 
približno 850 evrov. Mislim, da ni potrebno posebej 
poudarjati, da sta naši tekmovanji EUHFC in SCC 
RTTY trdno zasidrani v koledarju tekmovanj in imata 
eno vodilnih mest med tekmovanji v evropskem 
prostoru in zato moramo skrbeti za ustrezno kvaliteto 
 tako izvajanja kot post tekmovalnih aktivnosti. 
    V letošnjem letu smo po lanskem uvodnem letu 
nadaljevali z izdajanjem elektronske oblike SCC 
NOVIC. Posebej je potrebno omeniti in pohvaliti 
napore in voljo Janeza S57J, ki je in še vedno aktivno 
deluje pri pripravi materialov in izdajanju Novic. Ob 
naporih nekaj klubskih članov smo letos izdali pet 
številk Novic in šesta številka je v pripravi. Izšla bo še 
pred koncem leta. Ob tem ta dosežek kar sam po sebi 
kliče k primerjavi z uradnim glasilom slovenske 
radioamaterske organizacije, ki bo letos (verjetno) tudi 
izdala šest številk in ki navadno zamuja z roki izdaje. 
Tudi obseg osrednjega glasila, ki ga ureja plačani 
urednik in ki je financiran s strani vseh članov ZRS ni 
večji od naših Novic in zato velja temu dati ustrezno 
veljavo. Ob tem dosežku pa opozarjam na posledice 
našega dela ob izdajanju Novic, ki niso prinesle 
želenega rezultata. Novice namreč objavljamo javno – 
pomeni, da so dosegljive vsem, ki imajo dostop do 
interneta. Sklep upravnega odbora je bil, da bomo 
izdajali novice prvenstveno za naše člane in jih dali na 
razpolago tudi vsem ostalim. Rezultat naj bi bil večje 
zanimanje za delo našega kluba in sodelovanje tudi 
drugih. Vendar tega sodelovanja nismo čutili in zato 
smo sklenili, da po izdaji letošnje zadnje številke, naših 
Novic ne bomo več javno objavljali. Če bo kdo želel 
prejemati naše Novice se bo pač včlanil v klub ali pa bo 
željo po prebiranju Novic nadomestil z določenim 
zneskom na klubski račun. Gre za to, da tisti, ki urejajo 
in pripravljajo ter izdajajo Novice to počenjajo iz 
veselja in brez kakršnegakoli nadomestila. Naj torej 
naše Novice bodo tisto, za kar jih imamo – glasilo 
članov SCC. Prav zato ponovno apeliramo na vse člane 
kluba naj sodelujejo pri nastajanju naših novic in naj 
kaj napišejo, saj elektronska pošta ne zahteva drugega 
napora kot pritisk nekaj tipk in sporočilo je poslano. 
   V letošnjem letu nismo realizirali velikih 
mednarodnih ekspedicij, čeprav so naši člani bili 
aktivni v nekaj tekmovanjih iz tujine (Franc S59AA kot 
navadno iz morskih lokacij Sredozemlja v WPX, YT6A 
aktivnost v RTTY WW ipd.). Letos sta bili s strani 
ARRL priznani dve novi državi in tako so naši člani, ki 

so delali ti dve državi, ostali na listi DXCC HONOR 
ROLL številka 1, kar pomeni potrditev vseh držav 
sveta. Želeti je, da bi tudi v bodoče lahko poročali o 
podobnih uspehih.  Naj ob tem omenim prizadevanja 
Poldeta S57U, ki se trudi urejati seznam S5 združenih 
rezultatov delanih/potrjenih držav po DXCC kriterijih 
po posameznih obsegih in vrstah dela ter tekmovalne 
rang liste S5 postaj. Kar nekaj naših članov je precej pri 
vrhu te liste in prepričan sem, da bo še več 
zainteresiranih v teh »sušnih« letih sončne neaktivnosti. 
   Tudi v letu 2005 (gre za rezultate, ki so bili objavljeni 
v 2006) je bilo v vseh večjih svetovnih tekmovanjih 
mnoštvo naših članov v top listah. Resnično slabi 
pogoji na višjih obsegih nekatere tekmovalce ne 
pritegnejo za delo v vseh tekmovanjih, toda v največjih 
je aktivnosti dovolj in tam se naši člani najdejo na 
visokih mestih. Naša organizacija ekipe in dela v WW 
RTTY 2005 je zopet prinesla prvo mesto na svetu.  
   Naše stalne obveznosti pri organizaciji tekmovanj 
EUHFC in RTTY SCC so tudi letos zahtevale 
precejšnje napore. V letošnjem letu ne moremo biti 
zadovoljni z obdelavo dnevnikov, saj zamujamo, kar ni 
dobro za naš ugled, ko smo bili priznani kot eni najbolj 
solidnih organizatorjev tako po organizacijski plati, kot 
po kvaliteti pregledov dnevnikov in poštenemu pristopu 
pri kaznovanju kršiteljev pravil. Za vnaprej bomo 
morali organizirati delo bolj razpršeno, da ne bomo 
odvisni od enega samega vira za obdelavo. Po pregledu 
in potrditvi končnih rezultatov nato sledi še mnogo 
fizičnega dela s pripravo brošur, diplom, plaket in 
distribucijo. V drugih državah uvrščajo rezultate 
EUHFC v pomembne argumente za nacionalno 
določanje najboljših tekmovalcev. Zaradi takega ugleda 
pa je še posebej pomembno, da obdelavo dnevnikov in 
samega dela tekmovalcev v tekmovanju čimbolje in 
čim natančneje izpeljemo. To velja za obe naši 
tekmovanji. V letu 2006 smo kot vsa leta doslej 
pravočasno opravili vsa potrebna dela ob obeh 
tekmovanjih iz leta 2005 in razposlali preko 250 brošur, 
diplom in plakete. Zato je tudi postavka za poštnino v 
našem proračunu tako visoka. 
   Poročilo o letošnjih tekmovanjih  bo podano posebej.  
   V načrtu dela smo imeli tudi organizacijo klubskih 
tematskih večerov. Letos smo se zbrali dvakrat in sicer 
ob predavanju Poldeta S57U, ki je zelo kvalitetno in 
dobro pripravil seminar na temo programa logger 32 in 
Robert S57AW, ki nas je vpeljal v skrivnosti programa  
BV6/7 za obdelavo in tisk qsl kart iz različnih vrst 
računalniško vodenih dnevnikov. Pričeli smo tudi s 
pripravo programa za izvedbo tečaja za radioamaterje, 
ki že imajo licence. Program je pripravljen in izvedbo 
bomo vključili v program dela za naslednje leto. 
   WRTC 2006 (svetovno prvenstvo radioamaterskih 
ekip), ki je bilo v juliju mesecu 2006 v južnem delu 
Brazilije, je gostilo tudi ekipo SCC, ki je dosegla 27. 
mesto vendar so bile razmere za delo precej težke 
zaradi slabe mikrolokacije postaje. Organizacija je bila 
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sicer dobra, toda naša organizacija tega tekmovanja v 
letu 2000 še vedno odmeva kot najbolje organiziran 
WRTC doslej. V Braziliji so tudi izvolili našega člana 
S50A za predsednika izvršnega odbora WRTC, ki je že 
tudi poveril organizacijo naslednjega WRTC za leto 
2010 v Rusiji. 
   Ob vsemu dobremu pa se zavedamo, da je tudi naše 
društvo del radioamaterske dejavnosti, ki je v zadnjem 
času v vedno večji krizi. S strani Zveze radioamaterjev 
Slovenije je že lani prišla pobuda za sodelovanje SCC-
ZRS. Pobudo smo v SCC pozitivno sprejeli in 
pričakovali nadaljnje korake ZRS, ki pa se niso zgodili 
in tako ugotavljamo, da ZRS verjetno ne vidi koristi v 

sodelovanju. V SCC sicer menimo, da bi razvoj takega 
sodelovanja prinesel  lahko samo pozitivne rezultate 
slovenskemu radioamaterstvu.            Ob pripravi 
načrta aktivnosti za naslednje leto smo poskušali 
zastaviti realne cilje in ob podpori ter bolj aktivnemu 
sodelovanju članstva bomo lahko tudi na naslednjih 
zborih govorili o uspešnemu delu.  
 
Hvala za sodelovanje vsem in se slišimo… 
 
 
Ljubljana, 10.12.2006    
    Tine Brajnik S50A, predsednik SCC

 
 
 

Finančno poročilo Slovenia Contest Cluba za leto 2006 (do 10.12.2006) 
 
Slovenia contest club v letu 2006 ni imel večjega 
priliva finančnih sredstev, odliv pa je bil namenjen 
predvsem stroškom organizacije tekmovanj EUHFC in 
SCC RTTY. 
 
Stanje na računu SCC z dne 1.1. 2006       124 337,99  
SIT 
 
Odhodki: 
 18630,00 SIT plačilo bančnih provizij 
 20361,60 SIT plačilo računovodskih storitev Šegan d.o.o. 
 10000,00 SIT plačilo priprave za tisk brošure rezultatov 
 68355,00 SIT tisk brošur rezultatov EUHFC in SCC RTTY 
 84364,00 SIT poštnine 
 83 000,00 SIT izdelava plaket za EUHFC in SCC RTTY   
284 710,60 SIT skupaj odhodki 
 
Prihodki: 
 
  18 000,00 SIT članarina 2005 
141 000,00 SIT članarina 2006 

40 000,00 SIT donacije za plakete  
  9 003,00 SIT CD Logger 32 
10 000,00 SIT donacije članov    
218 003,00 SIT skupaj prihodki 
 
Stanje na računu SCC dne 7.12.2006     57 630,39 SIT 
(240 evro) 
 
Do konca leta pričakujemo še plačilo zaostalih članarin.  
 
Poleg navedenega ima SCC še 64,55 Euro na deviznem 
računu, kar je posledica donacije 100 US $ za plakete 
RTTY SCC ter 50 Euro gotovine od OH2UA/OH5DX 
za plaketo EUHFC. 
 
 
Ljubljana, 10.12.2006    
  Ivan Košec, S50AB 
     blagajnik SCC 

 
 

Poročilo nadzornega odbora SCC za čas od 10.12.2005 do 10.12.2006 
 
 
   Nadzorni odbor je spremljal delo kluba ter vršil 
nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem 
Slovenia Contest Cluba v preteklem obdobju in sprejel 
naslednje poročilo: 
   Finančno in računovodsko poslovanje je potekalo po 
predpisih, ki veljajo za društva. Računovodska 
dokumentacija je pregledno urejena po veljavnih 
računovodskih standardih. Računovodske storitve in 
dokumentacijo je vodila za to registrirana firma 
ŠEGAN d.o.o. Ker je ga. Šeganova odšla v pokoj je 
UO našel novo rešitev z novim računovodskim 

servisom NEWA FILM, ki že opravlja tovrstne storitve 
tudi za radioamaterska društva. 
   Poslovni izid za zadnje obdobje od prejšnjega 
občnega zbora do danes je pozitiven, stanje na bančnem 
računu je pozitivno in  klub nima neporavnanih 
obveznosti. 
   Aktivnosti in rezultati članov kluba v tem obdobju: 

• 3. mesto kluba v 160 m WW tekmovanju 2006, 
• odlični rezultati  članov v CQ WPX in CQ WW 

tekmovanjih, predvsem v RTTY delu, 
• priprava in izvedba tekmovanj EUHFC in SCC 

RTTY, ki pa letos zamuja z obdelavo in je 
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potrebno, da se UO aktivira za sistemsko 
rešitev obdelave teh tekmovanj, 

• ponovne priprave in elektronska izdaja SCC 
NOVIC je dobro orodje za seznanjanje in 
usposabljanje članstva in je potrebno s tovrstno 
dejavnostjo nadaljevati, Novice naj bodo in 
ostanejo interno glasilo SCC, 

• ponosni smo na naše člane, ki so uvrščeni na 
najvišjem mestu DXCC HONOR ROLL liste 
in na prvih mestih v S5 med potrjenimi 
državami po obsegih/modih. 

 
   Glede na načrt za leto 2006 je bila realizirana velika 
večina nalog. 
   Upravni odbor se je sestal v preteklem obdobju 
šestkrat, kar je bilo dovolj za redno vodenje kluba. 
   Glede na to, da sta se tekmovanji EUHFC in SCC 
RTTY dobro »prijeli« in se umestili v koledarju 
tekmovanj z najbolj številčno udeležbo tekmovalcev in 

predstavlja izpeljava tekmovanja s tiskanjem brošur in 
diplom vsako leto fiksen, a nujen strošek, je smiselno 
razmisliti o ustanovitvi osnovnega fonda za pokritje 
stroškov obeh tekmovanj. Obenem smatramo, da je 
predlog UO za članarino 13 evro (kar je le malenkost 
več kot dosedanjih  3000 SIT) tudi v naslednjem letu 
sprejemljiv. 
   V zadnjem letu je pohvalno tudi, da se je v naše vrste 
vključilo več novih članov. Za naslednje obdobje si 
želimo, da bi iz vrst radioamaterjev za radioamaterski 
tekmovalni šport navdušili še nove člane in jih z 
zgledom, pomočjo in nasveti pritegnili v naše vrste. 
 
Ljubljana, 10.12.2006     
 Igor Merkun, S57W 
      
  predsednik NO SCC 

 
 

Predlog načrta dela Slovenia contest cluba za leto 2007 
 

1. Organizacija EUHFC 2007 in SCC RTTY tekmovanja 2007 
2. Sodelovanje članov in simpatizerjev kluba v svetovnih tekmovanjih za dosego klubskega rezultata – 

predvsem v CQWW 160 m 
3. Priprava in izdajanje SCC NOVIC 
4. Sodelovanje s sorodnimi organizacijami 
5. Izvedba tematskih srečanj in okroglih miz SCC ter tečajev 
6. Tekmovalna ekspedicija članov SCC 

 
 

CQ WW 2006 - SSB 
 
S57AL  
 
   CQ WW 2005 je nekako izbil dno soda in potrebne so 
bile spremembe. Glede na to da v zadnjem času 
prisegam obsegu 20 m se je moja QUAD  antena 
izkazala za nezanesljivo. Seveda je vse bilo odvisno od 
vremenskih pogojev in v kasnejših ugotovitvah »slabih 
napajalnih kablih«. 
   Takoj po tekmovanjih v letu 2005 sem sklenil, da 
preidem nazaj na YAGI antene. Odločitev je bila 
enostavna, saj QUAD antene zavzamejo precejšen del 
nosilne konstrukcije in ne dopuščajo velikega prostora 
za dodajanje novih. Mogoče kdaj na drugi lokaciji, več 
o tem takrat. 
   V zimskem času je bilo dovolj časa za pripravo plana 
in nastala je 5 elementna YAGI antena, seveda na 
papirju. Glede na veličino antene je bilo zadevo 
statično preizkusiti v programskih orodjih. Izkazalo se 
je, da prvi vhodni podatki s katerimi sem anteno 
računal ne zadoščajo za želeno stanje. V danem 
trenutku je bilo to to. Sledilo je povpraševanje pri 
ponudnikih aluminija. Izkazalo se je, da ves aluminij ki 

je na razpolago v Sloveniji ne dosega meje elastičnosti 
> 160 N/mm2 (AC30). Za moje potrebe pa bi 
potreboval omenjeno karakteristiko > 240 N/mm2 
(upoštevan je žled deb. 10 cm in veter 100 km/h). 
   Zadnja možnost pri nas je seveda IMPOL. Po prvem 
stiku z njihovim tehnologom je bilo vse slišati super. 
Na vsa moja vprašanja in zahteve so bili odgovori 
pozitivni. Sledilo je edino njegovo vprašanje: o kakšni 
količini se pogovarjava? Odgovor: 20 kg. To pa ne bo 
šlo. Minimalno naročilo je 3000 kg. No pa smo na 
začetku. Se še slišimo LP. Od tega trenutka naprej sem 
težil po IMPOLU dva meseca na razne naslove, da sem 
prišel do želenega cilja. Sledila je izdelava cevi 32/3 
omenjene kvalitete in sem pristavil skodelico še za 
svojih 10 cevi. Pri prevzemu sem bil presenečen nad 
ceno saj sem pričakoval 2x višjo od običajnega 
aluminija. Cena pa je bila za 25% nižja od cen v AL-
CU za aluminij AC30. Konec dober, veliko 
izgubljenega časa.  
   Tako, cevi so bile doma v juniju in sledila je izdelava 
antene in spremljajočih detajlov za kar sem ob vsem 
tekočem porabil še naslednja dva meseca. Oktober se je 
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približeval antene pa so začele pridobivati končni 
izgled. Štiri tedne pred testom smo spustili stare antene 
in pričelo se je z aktivnim delom postavitve novega 
sistema. Za SSB del CQ WW sta bili postavljeni obe 
anteni. Prva na višini 31 m (rotor)  druga na 17 m 
fiksirana proti USA. Prvi priklop je ponudil negativno 
presenečenje saj je bil swr slab v primerjavi z 
meritvami na višini 6 m in podatki iz YO. Po 
enotedenskem razmišljanju kaj bi to bilo, sem se 
odločil zamenjati vse kable in konektorje. Zopet strošek  
vendar upravičen. V kablih je bila voda. Z novim 
kablom swr tak kot pri meritvah. Prvi cilj dosežen. 
Antene delajo, kako, pa bom videl v kontestu. Izkazalo 
se je, da trud ni bil zaman, rezultat pa soliden. Tako je 
postal temelj za nadgradnjo, ki bo sledila. To bi sicer 
moral narediti že 10 let prej ampak nikoli ni prepozno, 
samo da je volja in denar. Brez slednjega pa vse ostane 
v planih. Tako pač je. 
   Še malo o samem SSB testu: Pričel z delom ob 00:00 
in do 05:00 zbral 169 zvez v logu. Potem pa se je band 
za moje razmere morilsko odprl. Sočasno delal VK, ZL 
in USA. In imel tako ob 12:00 v logu 1045 zvez. Do 
18:00 je v logu 1666 zvez, prvi dan pa sem zaključil ob 
21:00 z 1832 zvezami v logu. Zadovoljen sem odšel na 
počitek. 
Drugi dan sem pričel ob 04:00 in imel v logu do 12:00 
2394 zvez. Popoldne mučno, signali iz USA slabi. Od 
prve skoraj nobeden, kar se je poznalo pri končnem 
seštevku DX-ov, katerih je 1350. Ostalo EU. Test 
zaključil ob 23:00 s skupnim številom 2900 zvez v logu 
in 1 mio točk. 
   Do sedaj moj najboljši rezultat v moji 23 letni 
zgodovini čudovitega hobija. Upam, da bodo podobni 
ali pa še boljši rezultati sledili v prihodnje. Kaj  več pa, 
ko se vidimo. 
    
Na grobo: 20M HP;   2900 qso, 144 cty in 38 zon, kar 
vrže ca 1 Mio. 
                   20M      Total      % 
    EU         1522      1522    53.6 
    AF             23          23      0.8 
    AS           259        259      9.1 
    OC            65          65      2.3 
    NA          904        904    31.8 
    SA             65          65      2.3 
73, Ivo, S57AL 
 
S57UN SOSB(A) 80 HP 
 
   Glede ssb dela tekmovanja bom kratek, saj nikakor 
nisem uspel postaviti anten, ki sem si jih za to 
tekmovanje želel. Delo v službi mi kljub lepemu 
vremenu ni dovoljevalo, da bi našel dovolj časa za 
priprave na tekmovanje. Zato sem postavil samo dipol 
brez sprejemnih anten. Glede antene sem bil zelo 
skeptičen saj sem mislil da bom le z težavo delal dx 
postaje pa tudi sprejem bo verjetno katastrofalen. Pa 

sem se zmotil, dx sem še kar delal le na sprejemu sem 
imel neznosen qrm. Na začetku se mi sesuje računalnik, 
tako da prvo uro pobiram in pišem zveze na papir. Po 
prvi uri uspem poštimat računalnik, potem pa zadeva le 
steče. Med Evropo naredim kar nekaj Amerikancev, 
vmes brez poblemov oddelam še nekaj zanimivih 
multiplajerjev: 4x0wv, 6w1ry, pj2t, t70a, vp2mdy, 3v6t 
na cq pa mi pride fm5an, p40w, tf60ira, yi9qj, vp5t. 
Počasi se ura približuje sedmi in že odhitim z lokacije, 
saj sem v soboto moral v službo. Drugi dan začnem 
precej pozno, saj sem po službi moral tudi malce 
zadremati (1h30min). Sledi polurna vožnja na lokacijo, 
kjer je Fredi, s52zw že končal z delom na 21 MHz 
bandu. Najprej oddelam pet Japoncev,  ki so imeli zelo 
močne signale, nato pa cq do jutra saj mi je v 
primerjavi z ostalimi konkurenti manjkalo veliko 
število zvez. Tako mi na cq pride kar nekaj zanimivih 
azijskih postaj tam iz 18 in 19 zone naredim tudi nekaj 
zanimivih zvez npr.: za/z35m, za/ut7dw, cn3a, 4x/aa4v, 
cu2a, cq9t, zy7c, yv4a, c6aqc poberem pa še 7w2w, 
v26b, j3a, v49a, pz5ra in nato sledi še nedelja. Na cq mi 
pride kar nekaj zanimivih multiplajerjev, ki so mi 
seveda še manjkali: ea6lp, ef8a, 9n7jo, ek3gm, 4k9w, 
a61c, 3da0ww. To bi bil moj skromen prispevek za 
letošnji cq ww ssb. Na koncu še nekaj statistike. North 
America 100 qso, South America 5 qso, Europe 1015 
qso, Asia 41 qso, Africa 15 qso. 
 
 B         Q         Q PTS    PTS/Q         Z     C         POINTS 
 80   1156         1460          1.26        20    88         157.680 
 
S50A  
 
   Vsak od nas ima svoj odnos do posameznih 
tekmovanj in sodelovanja v teh tekmovanjih. Res je, da 
vsi želimo doseči najboljši rezultat in imamo ob tem, 
recimo temu tudi »zabavo«. Meni pomenita termina 
CQ WW tekmovanj nek poseben letni »praznik«, saj 
sem ti dve tekmovanji prevzel za največje letne 
dogodke že zelo zgodaj v 60-tih letih. Seveda imajo 
tudi druga tekmovanja svojo draž, vendar je CQ WW 
tudi za večino drugih najpomembnejše tekmovanje. 
   Torej, tudi letos sem čakal na tekmovanje in se celo 
bolje pripravil, kot sem bil pripravljen v zadnjih nekaj 
letih, ko so me opravila pri zidavi hiše opravičevala od 
celovite priprave in udeležbe. Imel sem pripravljeno 
postajo za delo SO2R in pričakoval, da bodo zaradi 
časa sončnega ciklusa napovedani slabi pogoji, dali 
nekoliko prednosti našim, bolj južnim lokacijam. 
   Kategorija je bila izbrana  - SO AB HP NOT-
ASSISTED  ali prevedeno en operator, vsi obsegi, 
velika moč, brez pomoči drugih ali zunanjih virov 
informacij. SO2R pa pomeni, da sem imel pripravljeni 
za delo dve kompletni postaji z ustreznimi filtri, 
preklopnimi vezji in računalniški program za vodenje 
dnevnika WRITELOG. 
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   Pred tekmovanjem sem preveril napovedi za pogoje 
ki so navajali, da bodo v soboto slabši, v nedeljo pa 
boljši. Imel sem mešane občutke glede dela na 7 MHz, 
saj je mnogo držav (tudi S5) v zadnjem času dobila 
možnost uporabe obsega 7100 kHz do 7200 kHz.  
Ostalo pa je bilo pravzaprav rutina, ki se z leti nabere in 
se vsak sodelujoči zanese nanjo in ji sledi pri delu v 
tekmovanju. 
   Začetek tekmovanja je bil bolj klavrn. Nekaj minut 
pred pričetkom tekmovanja sem namreč poskušal na 
7154 kHz in kar nekaj postaj mi je odgovorilo, tako da 
sem imel dober občutek. Toda glej ga zlomka, točno ob 
uri začetka tekmovanja se je na tej frekvenci pojavila 
močna broadcast muzika in veselja je bilo konec.  
Poskušal sem še nekaj frekvenc proti 7200, toda po 
dvajsetih minutah poskusov in samo prav toliko zvezah 
sem se pomaknil z oddajno frekvenco na 7064 in nato 
ostal na tej frekvenci nekaj ur ter nizal v dnevnik 
predvsem ameriške postaje iz 7225 ter nekaj  postaj iz 
lastne frekvence. Delo na 7 MHz je precej težko zaradi 
poslušanja postaj iz drugega regiona IARU, ki ne smejo 
oddajati pod 7150. Tako skoraj ni mogoče uporabljati 
»papige«, ker se sprejemne frekvence precej menjajo in 
je treba delati izključno s svojimi glasilkami. V takem 
primeru pa delo SO2R skoraj odpade, saj ne moreš 
(velja za S50A) istočasno ko govoriš še poslušati na 
drugem radiu. Torej mi prvo noč druga postaja ni 
prinesla nič dodatnih zvez. Kajti po delu na 7 MHz sem 
se premaknil na 3,7 kjer so, po težavah ob iskanju 
uporabne delovne frekvence, zveze kar dobro tekle in 
ni bilo možnosti uporabe še druge postaje. Ob 6. uri 
zjutraj sem imel tako 715 zvez in malo pozno sem se 
premaknil na višje obsege, kjer pa zveze na 14 niso 
»šle« in ob tem času sem naredil nekaj množiteljev na 
21 in 28, ko sem pritiskal na papigo za CQ na 14. Toda 
kmalu dopoldne sem imel zelo hude motnje na delovni 
postaji  (še sedaj ne vem, kaj je bil vzrok) tako, da sem 
do konca tekmovanja uporabljal samo eno postajo in mi 
postavitev SO2R ni nič pomagala. Popoldansko odprtje 
proti ZDA je bilo prav dobro na 21 in sem zato na tem 
obsegu ostal precej dolgo, nato na 14, ki se je kmalu 
zaprl. Vendar je bilo do odmora, ki sem ga vzel med 
23. in 01. uro v logu že več kot 2500 zvez, kar je bilo 
precej več od pričakovanj. Druga noč je bila podobna 
prvi le s to razliko, da je bilo manj zvez. Drugi dan pa 
precej slabši od prvega na višjih obsegih. Prav sem se 
odločil, ker sem bil na 21 prvi dan daljši čas, kajti drugi 
dan je bil ta obseg zelo slab in sem več časa preživel na 
14 MHz. 28 MHz je prav neverjeten. Pogojev načelno 
sploh ni, vendar se ob priložnosti velikih tekmovanj 
vedno zgodi, da se dogajajo neverjetna odprtja. Tako se 
je kljub slabim (splošno vzeto) pogojem odprlo na tem 
obsegu tudi v severno Ameriko in prineslo kar dobro 
mero množiteljev. Še malo statistike:  
   Na 1,8 MHz je bilo skupaj 108 zvez, 6 zon in 47 
držav. Ta obseg ni obseg za nabiranje točk ampak za 
pobiranje največjega možnega števila množiteljskih 

zvez in porabo čim manj časa. Navadno pokličem nekaj 
CQ in podelam lokalne evropske postaje, ki delajo 
single band ter z nekajkratnim prečesavanjem obsega 
poberem potrebne zveze/množitelje. Čeprav so na tem 
obsegu lahko še tako dobri pogoji je škoda časa za 
nekaj dodatnih množiteljev, posebno ker antene na tem 
bandu niso dovolj dobre. 
   Na 3,5 MHz je bilo 539 zvez, 20 zon in 75 držav. 
Dobro ali slabo!? Lahko bi seveda bilo boljše. Toda 
imeti beam za 3,5 MHz ni samo imeti dobro anteno 
ampak tudi imeti zelo ozek uporabni pas za delo in tako 
je potrebno imeti še dodaten dipol za pokrivanje 3600 
do 3750 kHz, kjer pa se najde dosti DX postaj in tudi 
uporabne frekvence, lažje kot na vrhnjem delu obsega, 
kjer vsi želijo delati Američane simpleksno. Doslej so 
Američani lahko delali od 3750 navzgor. Po novem pa 
bodo imeli dosti širši uporabni pas. Na 3,5 MHz je 
problem tudi v velikem številu evropskih postaj (zvez s 
po eno točko) in pa neskončne in izredno močne motnje 
postaj, ki vse želijo imeti svoj prostor na najboljšem 
možnem delu obsega. Včasih je bil tudi ta obseg le 
obseg za pobiranje zvez-množiteljev, toda sedaj je ta 
obseg že vreden dela več zvez. 
   O 7 MHz je možno veliko povedati, vendar vsak, ki 
je kakorkoli aktiven ve skoraj vse. Letos sem imel 992 
zvez 30 zon in 106 držav, kar je relativno dober 
rezultat. Bilo bi sicer potrebno bolj paziti na število 
množiteljev, toda to je večna dilema – namreč koliko 
časa in kdaj zapraviti za iskanje množiteljev in kdaj 
vztrajati na klicanju CQ. Nekateri imajo pravilo, kjer 
določijo število zvez, ki jih morajo delati na CQ in, ko 
to število na uro ali pol ure pade pod določeno 
vrednostjo, tedaj gredo na S/P (pobiranje). Jaz si teh 
normativov nisem postavil predvsem zaradi 
prepričanja, da je spremenljivka propagacij preveč 
nedoločena in bi mi matematika hitro padla. Drugače je 
seveda na neki zanimivi lokaciji, kjer te v vsakem času 
kliče množica postaj in je potrebno imeti določen red za 
delo množiteljev. Zanimivost 7 MHz je, da mnogokrat 
ne vemo ali je naša delovna frekvenca dobra (čista) ali 
pa je na njej nek »snagator«, kar se na 3,5 MHz ne 
dogaja. Poleg tega je veliko klicanja s poslušanjem na 
drugi frekvenci, kar zopet prinaša nedoločenost prejšnje 
navedbe. In zadnja zadeva je delo na frekvencah od 
7005 naprej v SSB. Okrog tega problema je bilo in je in 
še bo veliko napisanega tako PRO kot KONTRA. 
Dejstvo je, da na frekvencah od 7000 do 7040 lažje 
najdeš prosto frekvenco in da na teh frekvencah dela 
veliko število redkih DX postaj. Pri nas načelno delo na 
teh frekvencah v SSB ni dovoljeno in v glavnem se S5 
postaje tega držijo glede klicanja CQ. Seveda prinaša 
tako delo tudi ogromno QRM zapriseženih 
telegrafistov, ki ne dovolijo tovrstne uporabe in je 
precej CW QRM-a.  
   14 MHz je bil v glavnem dober in 1499 zvez, 34 zon 
ter 119 držav je najvišja bera s posameznih obsegov. 
Navadno je v normalnih dobrih pogojih na tem obsegu 
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manj zvez kot na 7 MHz, 21 MHz, 28 MHz, včasih tudi 
3,5 MHz obsegu. Toda letos je bil 21 MHz obseg prvi 
dan še dobro odprt, drugi pa zelo slabo in zato je več 
 časa bilo posvečeno 14 MHz.  
   21 MHz je bil prvi dan še kar dober in skupaj je bilo 
848 zvez, 34 zon in 107 držav. Skoraj vse zveze so bile 
narejene prvi dan in so bili rezultati drugega dne kar 
razočaranje. 
   28 MHz obseg pa je bil boljši od pričakovanj, vendar 
število zvez ni pomembno prispevalo k rezultatu. Bilo 
je 286 zvez, 20 zon in 82 držav. 
   Končni rezultat kaže na 4272 zvez, 144 zon in 536 
držav ali skoraj 6 milijonov točk. Primerjava z drugimi 

kaže, da je povprečje točk na zvezo dobro, da pa je 
število zvez premajhno. Primer je npr OE4A, ki ima 
okrog tisoč zvez več pa le dobrih pol milijona točk več 
ali še bolj CU2A, ki je kljub nesporno favorizirani 
lokaciji  nabral le 7 milijonov. 
   Konec dober, vse dobro.  Zanimivo je, da je možno 
ne glede na slabše propagacije še vedno delati preko 4 
tisoč zvez iz S5, ki ni nobena posebnost glede na dobro 
aktivnost mnogih postaj iz Slovenije. To samo pomeni, 
da je CQWW res največje tekmovanje in da kljub 
bojaznim ob upadanju števila radioamaterjev na svetu, 
število aktivnih postaj v tem tekmovanju narašča. 
Se slišimo v naslednjih velikih tekmovanjih!    

 
 

CQWW 06 – CW 
 

S52OP 
 
   Antene me mučijo odkar sem postal radioamater… 
Pred leti sem preizkušal neke nove zamisli in na stolpu 
je nastala »grdosija«, ki sem jo imenoval kar x-beam za 
3,5 MHz in 7 MHz. Na 7 MHz je zadeva delovala ufb, 
na 3,5 MHz pa mi iz nje nikakor ni uspelo spraviti 
simuliranih rezultatov. Tudi v praksi sem videl, da sem 
prekratek… 
   Zato sem se odločil, da zadevo umaknem s stolpa in 
naredim nekaj drugega. Odločitev sem sicer sprejel s 
težkim srcem, ker to pomeni vse antene dol, na koncu 
nazaj gor, vmes mnogo eksperimentiranja, plezanja, 
iskanja materialov, a vendar mi ni preostalo nič 
drugega. Ne boste verjeli, ampak nova antena za 3,5 
MHz je -  DIPOL!!  Po dolgem razmisleku sem se 
odločil za skrajšani vrtljivi dipol. Aluminija je doma 
bilo kar nekaj, slikic takšnih in drugačnih na internetu 
in v literaturi tudi dosti in nastal je 25 m dolgi vrtljivi 
linear loaded dipol. Nekje od spomladi je ležal povprek 
po parceli in vedno, ko sem kosil travo, sem ga 
premaknil,  malo razmislil o mehaniki, kaj dodelal in ga  
pustil ležati. Konec poletja sem k osnovi dodal linear 
loading, ki sem ga izvedel z nerjavečo vrvjo in vso 
stvar prvič dvignil na stolp.  
   Nekajkratno dviganje in spuščanje je pomagalo 
dvigniti kondicijo in okrepiti moje telo. Na koncu je 
dipol zaigral na 3650 kHz, preklop na 3,5 in 3,8 pa sem 
napravil v priključni škatli s tuljavo in kondenzatorjem 
preko dveh relejev.  Malce sem ga obračal in opazoval 
kako se mehansko obnaša, tudi veter ga je nekajkrat 
malo »pretegnil«, a se mu ni nič zgodilo. Ker  v 
strojništvu nisem doma, pač vsako stvar malo 
»predimenzioniram« in nekaj časa opazujem, kako se 
obnaša v vetru, ki zna na našem hribu tudi zapihat. 
Primorci bodo rekli temu sapica, Prleki orkan, ostali pa 
se odločite… 
 
 

 
 

Linear loaded dipol 3,5 MHz 
 
   Na napajalni točki je antena kazala 30 ohmov, kar 
sem na želenih 50 Ω lepo  prilagodil z 2 x 75 Ω 
kablom. Preizkus na bandu zopet ni prinesel kakih 
konkretnih rezultatov. Imel sem občutek, da nekaj 
manjka… Odnosa F/S ni bilo, čeprav sem na napajanju 
imel balun. Za primerjavo sem postavil še vertikalko in 
preklapljal med antenama. V večini primerov je bil 
dipol boljši, kar mi je vlivalo upanje. Da bi zmanjšal 
težo na vrhu stolpa, sem nameraval elemente gornjega 
tribanderja dodati kar na dipol, saj so v osnovi izolirani 
od booma, linear loading pa bi pomagal nositi še 
dodatno težo elementov. Vendar je Eznec rekel 
drugače. Simulacija je pokazala, da povzročijo elementi 
beama cca. 0,8 dB dušenja na dipolu. To je bil vzrok, 
da sem začel razmišljati o spremembi dipola. Simuliral 
sem še skrajšani dipol s tuljavami. In glej ga zlomka! 
Kar za 2 dB je boljši od linear loaded dipola! Ko sem 
na dipol s tuljavami dodal še elemente tribanderja, ni 
bilo nobene spremembe. Torej skupaj cca 2,8 dB 
razlike  med obema opcijama. Karakteristike 
tribanderja se ob tem niso spremenile, ker je postavljen 
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pravokotno na dipol. 
   Ves čas sem razmišljal, da bom žične vrvi uporabil 
tako mehansko za pomoč konstrukciji, kot tudi 
električno za podaljšanje dipola. Vendar kot kaže vse 
prinese samo dodatne izgube na anteni… 
   Veselo na delo in iskanje podatkov za izdelavo 
ustreznih tuljav se je začelo. Najbolj koristne 
informacije sem dobil v članku VE6WZ na spletu. 
Nekaj stare bakrene cevi premera 6 mm se je našlo v 
kleti in že sem navijal tuljavo s premerom 15 cm. Po 
izračunih ima zračna tuljava dosti boljšo kvaliteto od 
tiste navite na PVC cev, zato sem si enako kot VE6WZ 
pomagal s fiberglas palico premera 28 mm in izdelal 
člen  s tuljavo in jo pritrdil na vsaki strani na Alu cev 
premera 35 mm. Za mehansko pomoč samemu navitju 
sem uporabil koterm, ki sem ga naluknjal in nato 
prežagal po dolžini. S tako izdelanim izolatorjem sem 
nato »objel« vse navoje tuljave in jih na ta način 
učvrstil. Vse skupaj sem preko dveh aluminijastih »L« 
členov potem z dvema vijakoma pritrdil na cevi. 
Celotno tuljavo sem nato še zaščitil z akrilno barvo za 
barvne kovine. V izolacijske lastnosti barve se nisem 
spuščal, ker me je čas kar pošteno priganjal. Upal sem, 
da ne bo kje kaj »zašmelcalo« …  
 

 
  

Tuljavi 27 µH 
 
   V dipol sem vstavil obe tuljavi, nekajkrat pretegnil 
mišice in stvar je zopet veselo zašpilala. Pri 
pretegovanju mišic je sicer v večini primerov pomagal 
Zlatko, S51MA in mi prihranil marsikatero plezanje po 
stolpu. Zlatko - TNX! Ker je bilo do tekmovanja 
(CQWW CW) še samo 10 dni, vse antene pa so bile še 
vedno na tleh, sem bil primoran na »skrajšani postopek 
sprejemanja odločitev«. Nič več nisem razmišljal o 
tribanderju na dipolu, ampak smo ga poskusili dvigniti 
pod dipol. Ko smo ga že imeli na 25 m višine, je začelo 
pihati in vso stvar smo spustili na tla.  
        

Neuspešen dvig tribanderja 
 

   Naslednje tri dni sem v kleti izkoristil za izdelavo 
elementov za 2 el skrajšano yagico za 7 MHz. Uporabil 
sem že uveljavljeno tehniko izdelave zračnih tuljav in 
do nedelje, ko se je vreme izboljšalo, pripravil vse 
potrebno za 7 MHz anteno.  
   Jutranje nedeljsko sonce je reklo -  AKCIJA!  S 
sinom Maticem sva dvignila tribander na 28 m višine in 
ga tam pričvrstila. Nato sem vso nedeljo, ko ste ostali 
veselo tekmovali v Pokalu ZRS, moja družina pa 
grabljala listje po parceli, uglasil oba elementa na 
delovni višini. Zopet element gor, meritev, element dol, 
podaljšanje, pa nazaj gor,…. . Vse skupaj sem se 
verjetno te nedelje »nagonil« vitla za nekaj let naprej in 
nazaj. Ena od naslednjih investicij bo verjetno 
električni vitel. Popoldne je začelo zopet pihati in 
čeprav sem že imel yagico na 20 m višine, sem 
ponovno popustil pod bremenom vetra. Bil sem 
prepričan, da dela v redu in sem po zadnjem spustu 
povečal dolžino elementov za 2 cm in jih dokončno 
fiksiral. Vse spoje sem ponovno prebarval z akrilno 
barvo, tudi priključno škatlico sem kar celo zaščitil z 
barvo in zalil vse luknjice.  
  

 
 
V torek se je ponovno nasmihal lep dan, zato sta mi  
takoj dopoldne Zlatko, S51MA in  Franc, S52GC 
pomagala dvigniti  yagico za 7 MHz na pravo višino. 
Hitro s stolpa, priklop antenskega analizatorja in glej ga 
zlomka, antena je bila v kratkem stiku. Morala je padla 
za 300%. V trenutku sem dobil hripajoč glas, najraje bi 
vzel žago in vse razžagal… 
   Vreme se je še dodatno igralo z mojimi mislimi do 
četrtka. Popoldne sem se povzpel na vrh in priključil 
balun na dipolu in preklop za 3,5 in 3,8 MHz. Da bom 
lahko vsaj na 3,5 MHz aktiven v tekmovanju. Spust, 
antenski analizator in zopet, antena ne dela. Misel na 
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tekmovanje je počasi bledela iz glave, kljub vsemu sem 
nekje še našel toliko moči, da sem počistil klet. 
   Razmišljanje me je pripeljalo do zaključka, da sem ga 
pri yagici za 7 MHz polomil pri napajalni škatlici, ko 
sem vse spoje dobro zalil z barvo. S tem sem povzročil 
kratek stik. Pripravil sem nov priključni element, ki ga 
je bilo potrebno odnesti na stolp in zamenjati na yagici. 
Vendar, ostal je še le en dan…. 
 

    
 
V petek zjutraj sem poklical Zlatka, če je za akcijo in v 
resnici sva izvedla A K C I J O !! Prvo plezanje sem 
opravil za popravilo dipola. Izkazalo se je, da je bil 
konektor na balunu zanič, zato sem balun kar odstranil. 
Bo pač malo več sevanja koaksialnega kabla.  Pred 
drugim plezanjem sva še enkrat pomerila yagico za 7 
MHz in glej presenečenje. SWR je bil v redu! Očitno je 
bil potreben čas, da se je barva dokončno posušila in 
kratkega stika ni bilo več. 
   Naslednje plezanje sem opravil za pritrditve kablov in 
vstavljanje baluna na gornji tribander. Ker sva bila z 
Zlatkom sama, sem se moral spustiti na tla in mu 
pomagati dvigniti drugi tribander do višine 20 m. Nato 
ponovno gor in pričvrstitev antene. Pred spustom sem 
še priklopil žico za napajanje stolpa za 1,8 MHz. 
 

Aluminij, aluminij… 
 
   Popoldne, ko navadni ljudje pridejo iz službe, sem 
ves utrujen sedel pri postaji in z zadnjimi atomi moči 
pomeril antene. Začuda so vse delovale zadovoljivo. 
Nekaj popravkov bo potrebno sicer okrog prilagoditve 
dipola, v generalnem pa sem bil zadovoljen. Že v temi 
sem napravil (tokrat na tleh!) priklop za 1,8 MHz in se 
sprijaznil s SWR 2:1. Za igranje s prilagoditvijo nisem 
imel več volje.  
   Naslednjo uro ali dve sem porabil za pripravo 
delovne mize: levo FT1000MP, desno IC746, vmes EZ 
Master, ob strani antenski preklopnik 2x6 in komanda 
za rotor. Na sredini še dodatna škatlica, ki daje 
tribanderje na levo ali desno postajo, hkrati pa ščiti 

oddajo obeh postaj pred nedovoljenimi stanji (obe na 
istem bandu, ena ali druga brez antene itd). 
  

S52OP antena setup 
 

 
 
    Koaksialni štrclji niso pokazali svoje uporabnosti, 
zato sem jih odklopil. Za vse mi je enostavno 
zmanjkalo časa. Upal sem, da bom tokrat prvič v high 
power kategoriji, vendar sem misel na to opustil ravno 
zaradi nedodelanosti filtrov.  
   Torej, moja najbolj simpatična kategorija: SO AB LP. 
Kabel do SB 220 sem kar odklopil ( da me ne bi pri 
kakem množilcu zasrbeli prsti), VE7CC cluster pa tudi 
zapustil pol ure pred tekmovanjem.  
 

 
 

S52OP radio setup 
 
   Start na 7 MHz je bil kar zadovoljiv. Neobremenjen z 
rezultatom sem tri ure po začetku zaradi preutrujenosti 
odspal eno kitico v dolžini 3,5 ur. Drugo noč sem 
ponovno vzel odmor za spanje, ker je bilo klicanje 
neproduktivno, za pobiranje pa mi je zmanjkovalo sape 
(beri volje). 
   Po 24 urah tekme sem prilezel do 1200 zvez in 
postavil sem si cilj ( ali pa sem si bolj želel) 2000 zvez 
do konca. Tako sem v resnici v nedeljo ob 22:40 imel 
1925 zvez in se odločil za sprint. V naslednjih 80 
minutah sem naredil 86 zvez in pristal pri končnem 
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rezultatu 2011 zvez, 383 držav, 115 zon in skupaj 1,6 
mio točk.  
   Kljub povprečnemu številu množilcev in nizkim 
številom točk glede na število zvez, sem z rezultatom 
zadovoljen. Nekaterih množilcev, ki sem jih sicer slišal, 
mi ni uspelo priklicati zaradi močnega pile-upa, vendar 
jih ni bilo več kot prstov na eni roki. Manjkala mi je 
predvsem druga postaja na višjih področjih, kjer so bile 
motnje med postajama prevelike in druge postaje sploh 
nisem uporabljal. Število točk je nižje predvsem zaradi 
večjega števila zvez na nižjih bandih.  
 

 
 

S52OP končni rezultat 
 
   Vsekakor me je 1,8 MHz z najboljšim povprečjem 
močno navdušil.  Tekmovanje je za mano, antene so na 
stolpu, nekaj popravkov postavitve me sicer še čaka, 
ampak družini sem obljubil, da bo v naslednjih mesecih 
vsa stvar pri meni malo »bolj na izi« (kar se konstrukcij 
tiče – hi). 
Se slišimo v naslednjem tekmovanju! 
Sandi, S52OP  
  
S56M kot T94WF na 14 MHz  
 
   Po vrnitvi iz YU8, kjer sem prebil eno leto in bil 
zaradi službenih potreb in načina dela misije ZN na 
Kosovu večkrat prikrajšan za normalno radioamatersko 
aktivnost, sem ženi pogumno napovedal, da tega v 
Sloveniji ne bom trpel (HI) in naj kar računa na to, da 
bom že zadnji vikend novembra delal contest s Slivne. 
Vendar žena matematiko očitno obvlada bolje od mene, 
saj je CQ WW CW 2006 vikend namenila obisku 
svojih staršev v T9 in me v te dejavnosti vključila. 
Torej sem bil »prisiljen« preiti na plan B, na načrt 
ponovljene aktivnosti iz Bosne in Hercegovine, ki sem 
ga tako ali tako načrtoval v enem prihodnjih mesecev. 
Lokacijo ženinih staršev sem namreč nameraval 
preveriti še v enem svetovnih contestov, saj mi 
EUHFC, ki sem ga iz T9 delal pred dvema letoma ni bil 
zadostni pokazatelj.  

   Ivo, S57AL mi je povedal, da je iz bila T9 že 
napovedana aktivnost Borisa, T93Y, ki bo delal s 
solidne lokacije na 14 MHz, s stackom dveh yagic. 
Fino. Delal bom na 14 MHz, da vidimo, kje smo. 
Planiranje aktivnosti  na 3.5 MHz prepustim Robiju, 
S57AW, s katerim sva nato dva tedna pred contestom 
sistem štirih sloperjev prestavila na CW del banda.  
   Zadnji teden pred contestom je živahen: službene 
aktivnosti v Bohinju, s Tadejem, S51TA morava na 
njegovi »rentani« lokaciji podreti 18-metrski stolp, ki 
mi ga je posodil za to pot, s S57AW v torek ponoviva 
vajo in sanirava sistem za 3,5 MHz na Slivni, kjer je 
vihar odlomil podaljšek stolpa, sestaviti moram 
elemente in boome dveh TH3 za 7,8 m dolgo 14 MHz 
yagico, ki mi jo je izračunal Boris, S58A in nato v 
sredo zvečer še poskusno povezati mojo novo 
pridobitev, FT1000 in AL1500 z Robijevimi kabli in 
pomočjo ter lap-topom, last Mitje, S58V. In še s 
članom našega kluba Husom, S57HH sva kar nekaj 
časa preživela  na telefonih, da sva preverila, ali 
njegova T94WF licenca sploh še velja: velja! 
   V četrtek zjutraj iz svojega voyagerja odstranim 
zadnje sedeže in ga z opremo napolnim do vrha. Sinova 
Miha in Vito ob njune sedeže dobita še kovček z 
oblekami, žena obljubo, da se ustavimo v Banja Luki 
po nakupih. Brez težav na poti in mejah se nato zvečer, 
že v temi s tastom odločava, kjer je najboljše mesto za 
postavitev stolpa.  
   V petek vstanem ob 05.30 in pričnem s sestavljanjem 
beama, nato še stolpa. Tu nastane težava, saj mi 
pomaga le tast in moram zato tekati  do vsakega od treh 
sidrišč za vsakih 20 ali 30 cm dvinjenega stolpa. 
Utrudim se, vendar končam še podnevi in beam uspem 
spraviti na cca 18,5 metrov višine. Uspe mi postaviti 
tudi dva el. quad na 7 metrih višine, fiksno proti USA.   
   Ko antene, zvezane skupaj primerjam opazim, da je 
beam tudi v smeri sam vedno boljši od obeh skupaj in 
se odločim, da bom delal le z njim. Tudi kasneje, v 
tekmovanju na quad naredim le 3 ali 4 zveze. Ko v 
začasnem PPS skušam večati moč na ojačevalcu 
opazim, da se vse »obeša« in deluje le, če imam roko 
neprestano na računalniku. Za odpravo problema 
porabim še nadaljnjo uro in ugotovim, da je problem v 
kablu rotorja, ki ga nato odnesem na hodnik in nato tudi 
v tekmovanju anteno hodim obračat tja. 
   Pred tekmovanjem zaspim za dve uri, čeprav 
planiram le uro in pol, saj budilko preslišim. Oglašati se 
začnem pol ure po začetku tekmovanja in nato v prvih 
dveh urah naredim 50 zvez. Ker se mi zdi to 
neproduktivno, zaspim za nadaljnji dve uri in ko se 
prebudim, slišim na bandu veliko močnih signalov. Po 
hitrem pobiranju pričnem s klicanjem. Gre solidno in 
sem zato do večera pretežno na CQ. Do 17.00 GMT 
naberem nekaj čez 1300 zvez in se nato s pobiranjem 
do konca »delovnega dne« prebijem do številke 1450. 
Vem da sem slab na MPL, vendar so me zadnji dnevi in 
divjanje v petek utrudili tako, da po večerji vidim le še 
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posteljo in si privoščim spanje do 5 ih zjutraj. Do 
večera naberem še nadaljnjih 1000 zvez in se nato 
zadnje ure, borim dvigniti število zvez in skoraj 
brezuspešno dvigniti še število množiteljev. Na koncu 
tekmovanja je seštevek zvez 2449, narejenih imam 37 
zon in 125 držav, kar skupno znese 776.790 točk. 
   Hm! Npr., tako kot še pri kom je YT6A močno v 
plusu, vendar ga večkrat preletim in pozabim, da je 
Črna Gora nova država in je seveda na koncu nimam. 
In YU2A ima gnečo še dolgo potem, ko meni ne gre 
več. Lepo mu je šlo in nisem presenečen, da je pristal 
pri 3000 zvezah. Pa se slišiva z Ivom, S57AL in sem 
zadovoljen. Rezultat imava skoraj enak in vem, da mu 
novi sistem odlično deluje, na kar kažeta tudi njegova 
zadnja rezultata. In še: T93Y je za nekaj več kot 300 
zvez boljši, kar lahko pripišem utrujenosti in moji 
slabši »kondiciji,« Boris pa je dober OP.  Da. S testom 
in lokacijo sem zadovoljen! 
   Za konec le še nekaj sklepov:  

− zadnji teden ali vsaj zadnja dva dni pred 
tekmovanjem se vedemo »lagano, Američki,« 

− v T9 se pridobi osebna licenca in se postavi 
stalna lokacija, 

− doma v Radomljah gre na streho TH3, da bo 
avtor napisanega delil točke v tekmovanjih in  
se učil pobirati zveze in množitelje z drugim 
VFO ali drugim radijem, 

− avtor se skuša na vsak način udeležiti srečanja 
SCC, čeprav ima takrat nočno službo. 

Lep 73 de Vito, S56M 
 
S57AL 
 
    No pa je letošnji CQ WW v celoti za nami. Z 
rezultati zadovoljen, vendar pa je ostala še rezerva. 
Tako v tehniki kot v operatorstvu, kar težko priznamo 
vendar je to dejstvo. Bom do naslednjega CQ WW 
zadevo še izboljšal. 
   Pa še kratko poročilo za CW del: Tekmovanje začel 
ob uri. Nič pretresljivega, nekaj južne Amerike, Evrope 
in Azije. Do 04:00 v logu 70 qso-jev, 16 con in 40 
dxcc. Ob 05:00 se počasi odpre proti vzhodu in začelo 
se je resnejše delo vendar  veliko slabše kot v SSB 
delu. Rate do 12:00 okoli 90 in v logu je 600 zvez. Od 
12-15 pa je bil rate nad 100. Po tem pa do konca 
kontesta parkrat blizu 100 vendar čez ne (škoda). Prvi 
dan zaključil ob 19:00 z 1267 zvezami v logu. Ni slabo, 
vendar bi lahko bilo bolje. Hitro sem ugotovil da 
postaje iz Evrope zopet šepajo. Čez zimo bo potrebno 
narediti par eksperimentov glede Evrope na 14 MHz. 
Skratka cilj za leto 2006 je bil dosežen in to mi še 
naprej daje motivacijo, da do naslednjega CQ WW 
zadevo še izpopolnim. Vsem skupaj, posebno pa tistim, 
ki ste kakorkoli pripomogli k uresničevanju mojih 
ciljev se zahvaljujem in vam želim srečno, zdravo in 
uspešno novo leto 2007. 

Call: S57AL 
Class: SOSB/20 HP 
QTH: Radomlje 
Operating Time (hrs): 36 
Summary: 
Band  QSOs  Zones  Countries 
------------------------------ 
   20    2250    38      138 
------------------------------ 
Total: 2165    38      138  Total Score = 787,000 
Club: Slovenia Contest Club 
Comments: 
FT-1000 MKV Field 
Ant: 5.el.yagi @ 31m 
5.el.yagi @ 17m (fix to 305) 
Pa:  Home made 1,5 Kw 
Pc:  IBM A31P + Writelog 
 
Continent statistics 
                    20M       Total      % 
    EU         1003        1003    46.3 
    SA             34            34      1.6 
    AF             28            28      1.3 
    AS           332          332    15.3 
    OC            19            19       0.9 
    NA          744          744    34.4 
73, Ivo, S57AL 
 
S57J 
 
   Za letošnji kontest sem planiral delo na 7 MHz s 
sposojeno 2 elementno yagico. Zadnji teden pred 
kontestom pa je bil pretežno deževen, pa še angina se 
me je lotila. Tako sem odločitev kaj in kako delati 
odložil za trenutke neposredno pred začetkom. Sem pa 
svojo TH6DHaHa, ki je bila še od SSB dela uglašena 
na SSB del bandov uspel preglasiti nižje proti CW delu. 
To ni tak problem saj lahko potem, ko spustim stolp na 
najnižjo višino z A lestvijo pridem do elementov. Nad 
TH6DXX imam tudi 2 elementni tribander za WARC 
bande. Anteni sicer le minimalno vplivata ena na 
drugo. Za spodnje tri bande pa še vedno stoji moj 
Specialni Bojni Potok. Ob uglaševanju in testiranju 
TH6DXX sem uspel potrditi že davno poznano dejstvo, 
da na antene vplivajo tudi okoliški objekti. Zaenkrat 
sem z anteno obrnjeno v različne smeri primerjal samo 
SWR. Medtem, ko se na 28 MHz ne spreminja s 
smerjo, se na 21 spremeni med smerjo JUG in USA, 
proti JA pa je enak kot proti JUGU. Najbolj se 
spremeni na 14 MHz in sicer je svoja krivulja za vsako 
smer. To je prikazano tudi v priloženih diagramih. 
Smer proti JA je vzporedna z zgradbo, proti USA je 
poševno proti zgradbi proti JUGU pa z repom poševno 
proti zgradbi. 
   V bližnji prihodnosti nameravam izvesti še merjenje 
el. mag. polja in s tem ugotoviti sevalne diagrame 
realnih anten na realni lokaciji. 
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   Za poslušanje na spodnjih treh bandih še vedno 
uporabljam triband dipol na strehi in 
kos žice, ki simulira beverage anteno 
proti vzhodu v kombinaciji z 
antenskima predojačevalcema za 1,8 in 
3,5 MHz, opisanima v eni prejšnjih 
številk.  
V sprejemno linijo pa sem dodatno 
vgradil tudi novo narejeni stopenjski 
atenuator.   
Na ta način imam sedaj skupaj s 
predojačevalcem v postaji ogromno 

možnih kombinacij ojačanja in slabljenja. 
  Ker imam v službi kar nekaj ur viška, sem v tednu 
pred kontestom veliko časa prebil za postajo in 
preverjal propagacije predvsem na višjih bandih. Še 
enkrat se je potrdilo dejstvo, da je potrebno afriške 
množilce iz moje lokacije poklofati zjutraj ali čimprej 
dopoldne, karibske in srednje ameriške pa zelo zgodaj 
popoldne. S slednjimi lahko počakamo tudi na nedeljo 
proti večeru, ko tudi te postaje nabijajo CQ v prazno in 
so prav vesele, če jih kdo pokliče. Ta taktika še posebej 
velja za Low Power. HK0GU in HC8N sta na 7 MHz 
razbijala do 10 ure dopoldne, torej bi morali biti pogoji 
tudi v kontestu dobri. V celem tednu pa sem slišal le 
nekaj USA postaj na 14 in 21 MHz, čeprav so jih 
karibske in afriške postaje množično klofale. Zato sem 
sklepal na zelo slabe pogoje med kontestom v tej smeri. 
Izkušnje kažejo, da med kontestom sicer nekako 
»posilimo« propagacije samo v soboto, v nedeljo pa je 
ena sama žalost. Tako je nenazadnje bilo tudi v SSB 
delu kontesta. Vse DX- e sem poskušal poklofati s 100 
W in tako stestirati svoje šanse v kontestu. Bil sem še 
kar uspešen. 
   Tako je počasi zorela odločitev za delo na vseh 
bandih, pa naj bo kar bo. V petek popoldne sem imel 
vse pripravljeno in povezano, cilj pa je bil narediti 
preko 1000 zvez. Ob 20 – ih sem se mirno lahko spravil 
v posteljo. 

Kontest 
 
  Na lokacijo sem prišel 20 minut pred začetkom, s sabo 
pa sem imel zalogo aspirinov in čaja. Na hitro sem 
malo preskeniral 7 in 3,5 MHz banda in se odločil, da 
začnem na 3,5. Tam sem v zadnjih minutah z lahkoto 
poklofal še nekaj USA – tov. V prvi uri sem naredil 75 
Qso-tov in se preselil na 7. Tu pa so bili pogoji zelo 
čudni. EU postaj se skoraj ni slišalo, tudi amerikanci 
niso bili množični. Ni pa bilo problem poklofati 
karibske in srednje ameriške množilce. Tako sem 
potem skozi gosto sito  počasi »precejal« spodnje tri 
bande do jutra. 3,5 band se je pokazal kot odličen. Res 
pa je tudi, da sem 95% zvez naredil s pobiranjem, saj 
na CQ nikakor ni šlo. 14 in 21 se dopoldne tudi nista 
preveč odprla. Tudi tukaj ni šlo na CQ, z nekaj 
azijskimi množilci pa sem se pošteno mučil tudi po 15 
minut. T88MR, VR2BG in še kaki trije pa so prišli 
nazaj na prvi klic. Taktika o zgodnjem klofanju afriških 
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in karibskih množilcev mi je tudi nekako uspela, 
vseeno pa sem veliko karibskih prihranil za nedeljo 
popoldne.  
   Vedno bolj pa prihaja do izraza pomanjkanje znanja 
in izkušenj tekmovalcev. Posebej problematično je to 
pri redkih množilcih, saj povzročajo ogromne pile up-e 
in veliko slabe volje pri klicateljih. Nekateri so celo 
sredi največjega pile up-a prenehali in se skrili. Taki so 
bili TO5X, pa VP5W, TI3LJS, J79EP, HD2A  in še 
nekaj drugih. Močno opazne so bile tudi težave s 
sprejemanjem S5 prefiksa. Tako me je J79EP kake tri 
minute mučil s UA7J, HA7J in ??7J. Samo izkušeni 
operaterji pa le pišejo kar slišijo in se ne obremenjujejo 
s tem, kakšen je znak. Oba banda, 14 in 21 sta ostala 
odprta neverjetno dolgo še po sončnem zahodu, zato 
sem ostal tam in odložil iskanje  množilcev na 7 in 3,5 
za nedeljo, saj so USA zveze prinašale po tri točke, kar 
je tudi z veliko potencialno poklofanimi množilci na 7 
in 3,5 prinašalo boljši končni rezultat. In veliko novih 
postaj se je nabralo medtem, ko sem po kakih 20 
minutah enkrat pregledal band od vrha do tal ter začel 
znova. Zvečer so se potrdili slabi pogoji na 7 MHz. JA 
in nekatere druge azijske postaje so imele zelo močne 
signale, EU pa se spet skoraj ni slišalo. Najbolj je 
izstopal B7P z zelo močnim signalom, žal pa ni 
uporabljal sprejemnika, saj je kljub veliko klicočim 
predvsem iz UA samo nabijal CQ. Na 1,8 se je zelo 
lepo slišal TZ5A, ki pa tudi ni dobro slišal. Klicali smo 
samo trije, poleg mene še OK2 in UX4. Oba sta ga 
uspela priklicati, mene pa ni slišal in po nekaj minutah 
tudi prenehal z delom. Ob 23 – ih sem prekinil in šel 
domov počivat in v avto naložit močnostni ojačevalec, 
saj sem nad Low Power nekako obupal. 
   Na lokacijo sem se vrnil ob treh zjutraj. Za lažje 
razumevanje pišem vse čase v tem članku po našem 
času (MEZ). S cca 500 W je šlo malo bolje, ali pa je bil 
vsaj občutek tak. Spet sem glavnino časa prebil na 3,5 
za katerega lahko rečem, da je imel  najboljšo 
propagacijo v tem kontestu. Veliko časa sem porabil s 
klicanjem TI3LJS na 3514, pa mi ga ni uspelo 
doklicati. Je pa spet odnehal sredi pile up-a. Po cca 
minuti čakanja na prazni frekvenci sem začel na njej jaz 
klicati CQ. In se je odprlo. Nazaj je prihajalo veliko 
USA-tov z močnimi signali, ki so bili delno tudi 
posledica antenskega predojačevalca. Prav veliko USA 
postaj pa v »mirnodobnih časih« niti ne slišim, čeprav 
jih ostali EU in S5 veselo klofajo. Kakorkoli že, zveze 
so kar letele in v tem času imam tudi najvišje povprečje 
zvez v celem konestu. V nedeljo zjutraj sem na tem 
bandu imel tudi daleč največje število zvez. Dopoldne 
spet povprečni pogoji na 14 in 21, na 28 pa je bilo le za 
prgišče postaj. Popoldne je počasi nekako šlo tudi na 
CQ. Proti večeru sem že imel preko 1500 zvez, število 
točk pa se je bližalo povprečju 1000/qso, ki sem ga 
kmalu tudi presegel. Zvečer, ko spet delal pretežno EU 
postaje je to povprečje spet zdrsnilo pod 1000. Ponovno 
sem ga dosegel proti koncu kontesta, ko so spet šli 

USA-ti na 3,5 in 7. Zvečer sem na 14 in 21 naredil še 
veliko karibskih množilcev, ki so res nabijali CQ v 
prazno. Ko sem slišal XE1KK kako se oglaša postajam, 
sem se tudi sam nastavil nekoliko višje na njegovi poti 
po frekvenci in po nekaj minutah je poklical tudi mene. 
Hura, še en dvojni množilec! Zvečer so  bili ponovno 
zelo močni azijci, ki jih je bilo nekoliko lažje priklicati, 
kot v soboto. Nobenega problema z VK9AA, 
HS0ZDY, ZL4BR   je celo v prazno nabijal CQ. Proti 
koncu pa spet USA in karibski množilci na 3,5 in 7.  
Nekaj minut pred koncem me je na 7 poklical še 
TF3YH in nekako dodal jagodo na vrh torte. 
   Brez motilcev tudi v tem kontestu ni šlo. Ker sem 
TH6DXX uglasil za delo na celem bandu, je bil boljši 
SWR na *,100 MHz. Ker je tam tudi manjši drenj sem 
tam klical CQ. Pa se je našel nekdo, ki si je ravno mene 
izbral za izražanje nejevolje nad kontesti. Med mojimi 
intervali poslušanja je začel oddajati QSY. Po kakih 15 
minutah je ugotovil, da nekako nima uspeha, zato je 
oddajal samo takrat, ko je slišal, da me kdo kliče. Ker 
pa je bil preveč zagnan, sploh ni opazil, da mi dela 
probleme, čeprav tega nisem z ničemer pokazal. Po 
kake pol ure je le odnehal, verjetno je našel koga 
drugega. Ko sem klical na 7 MHz se mi je naenkrat 
»nalimal« SN5W in klical CQ na mojem »zero bitu«, 
pa se premaknil za 200 Hz gor ali dol in me poskušal 
spoditi s frekvence. Ob tem motenju sem vseeno 
naredil več zvez kot on, zato je po kakih 20 minutah 
odnehal. Enaka situacija se je ponovila malo pozneje, 
motilec pa je bil R7C. Lokalni »big guni« mi tokrat 
niso delali problemov s postavitvijo zelo blizu moje 
frekvence. So se pa seveda zelo na široko slišali na 
relativno praznih 21 in 28 MHz bandih. 
   Kako prijetno je bilo po koncu kontesta  zavrteti 
gumb in poslušati tišino na bandu. Nekateri pa so se 
tako vživeli, da kar niso mogli nehati. Tako je neka 
OK2 postaja še kar klicala CQ TEST. Pa so mu dajali 
END, ENDE, FIN, KONIEC itd, on pa še kar naprej 
CQ TEST.                             Kot sem povedal že na 
začetku, sem pričakoval veliko slabše pogoje, moja 
lokacija in tribanderji pa ne omogočajo visokih 
rezultatov. Zato sem ob koncu s svojim rezultatom zelo 
zadovoljen, čeprav bi bil lahko višji, če bi ves čas delal 
HP in veliko več klical CQ že v nedeljo. V HP 
kategoriji zagotovo ni konkurenčen, možnost bi 
mogoče imel le v že velikokrat omenjeni kategoriji 
srednjih moči. 
   Za postajo sem kljub angini zdržal neverjetnih 44 ur. 
Utrujenost proti koncu pa je pregnalo adrenalinsko 
prerivanje s tistimi, ki so me hoteli zriniti z moje 
frekvence.   
 
Še rezultat: 
 B     Q    PTS   PTS/Q     Z       C 
160  121  148     1.22        8       47 
80    507  746     1.47       16      67 
40    303  560     1.85       26      92 
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20    457  986     2.16       27      89 
15    402  958     2.38       33      93 
10     26    49      1.88       10      21 
 ---------------------------------------- 
 Tot: 1816  3447  1.90   120    409 
  =>  1,823,463 
 
Continent Statistics  
        160   80    40   20     15   10   ALL    %    
NA    5     78    68  185   176    0    512   28.2    
SA     0      5     12      9     22    0      48    2.6 
EU 107  387   174   191  123  14   996   54.8    
AS    6     26     33    57    56     1   179     9.9    
AF    3    11     10    13      23   11    71     3.9    
OC    0     0       6     2          3     0    11     0.6 
 
    Generalno na nobenem bandu nisem naredil niti 
slišal con 1, 30 in 31. Kljub relativno veliko delanih 
DXCC na posameznih bandih, sem naredil samo eno 
novo DXCC in sicer na 3,5  bandu. Sem pa  uspel 
poklofati večino najavljenih ekspedicij. 
 
S57UN SOSB(A) 80 HP 
 
   Že nekaj dni po ssb delu sem si uredil manj delovni 
teden v službi in dobra dva tedna pred tekmovanjem 
sva z Fredijem, s52zw postavila vse antene, ki sem jih 
mislil uporabiti za cq ww cw del. In sicer vertikalka, 
visoka 20 m  ter beveraga za JA in USA. V dneh do 
tekmovanja sem anteno tudi testiral, Evgen, s52ez  pa 
je naredil še sprejemni filter za 3,5 MHz področje ter 
predojačevalnik na beverage antenah. Na začetku 
tekmovanja odlični pogoji, saj sem ameriške postaje 
delal pogosteje kot evropske. Že v prvi uri tekmovanja 
mi na cq pridejo 3b8/om0c, vo2wl, ve3ne/2, čez noč pa 
oddelam še nekaj zanimivih postaj: 79z, yw4d, c6aqq, 
zf1a, a45xr, uk9aa, 3v6t, v31xx, v51as, a71em, vp2vvv, 
pz5zy, p40w, pj2t, vp2mdg, 6v7d, zy7c, v47nt, 8p5a, 
7x0ry , ti5n, hi3a, lu4dx, p49y. Potem sledi zaslužen 
spanec. V soboto popoldan slišim nekaj postaj long 
path  w6rj, kh7x a jih ne uspem narediti.Ob enakem 
času slišim tudi zl6qh in vk4eem a brez uspeha. 
Narediti uspem 8q7dv, 8j3yagi, tf8sm, jt1c, vr2bg, 
ah2r, tf3ma, ba4rf, st2a, tk5ep, tz5a ter nekaj Japoncev. 
Ob 22 h naredim prvega Amerikanca zato sem 
predvideval, da bodo tudi to noč dobri pogoji. Pa se 
nisem zmotil, naredim kar nekaj ua0, ua9, usa zona 3 
postaj ter nekaj zanimivih držav s9ss, 9n7jo, kp4us, 
5a1a, 5a7a, 3xd2z, vp5w, kp3z, hc8n, 9y4aa, 6y3r, 
v26k in zjutraj že po 8 uri še co6lp. Malce spanca pa 
nazaj na band v upanju da naredim kakšno postajo long 
path. Od 16 do 17 uspem narediti zl1kmn, 9h6a, ex2a, 
vk4eem, zl2st, b7p, pozneje pa mi na cq pride še nekaj 
novih multiplajerjev: vk6di iz 29 zone, hs0zdy, zs1el, 
ea9py, bd1drj, ki je delal low power, a se je kar lepo 
slišal, oy4m, jt1bv, tf3gb, d44ac, ki se po zvezi z mano 
postavi 2 kHz više od mene ter začne klicati cq. 
Evropski pile up mi pokvari odlično frekvenco na 3535. 

K sreči po nekaj minutah preneha jaz pa nadaljujem s 
cq in naredim še vr2px, ter nekaj usa postaj. Na koncu 
sem z rezultatom zelo zadovoljen.  
   Če bi mi v petek kdo rekel da bodo taki pogoji in da 
bom naredil z eno vertikalko toliko zvez, zon in držav 
mu tega sigurno ne bi verjel. To je bil res zanimiv 
contest. Hvala seveda Frediju, s52zw za lokacijo in 
postajo Kennwood TS 950 SDX, ki dela perfektno in 
Evgenu, s52ez za pomoč pri tehničnih rešitvah. Na 
koncu pa še nekaj številk: North America 375 qso, 
South America 9 qso, Europe 1197 qso, Asia 105 qso, 
Africa 28 qso, Oceania 6 qso. 
 
B        Q      Q/PTS    PTS/Q      Z      C             RESULT 
80    1673    2686       1.61        34     115           400.214 
 
S50A (MURPHYjeva plat zgodbe) 
 
   Rezultat SSB dela je bil kar dober in tako za CW del 
ni bilo potrebnih veliko priprav. Tako sem vsaj mislil 
kakih 14 dni pred tekmovanjem, ko sem imel v 
glavnem vse pripravljeno. En problem se mi je sicer 
vlekel od SSB dela in sicer mi rotor za tribander in 2 el. 
7 MHz beam ni hotel vrteti v desno stran, vendar si s 
tem nisem preveč belil glave. Tako sem nekajkrat 
splezal na stolp in preverjal kablažo, spoje na spojkah, 
ipd. toda, ker ni bilo rezultatov sem končno rotor snel 
in ga odnesel v delavnico na pregled in možno potrebno 
popravilo. Izkazalo se je, da je rotor potreboval kar 
dober servis, vendar osnovne napake še vedno nismo 
našli. Torej potreben je bil nov potenciometer, ki sem 
ga takoj naročil in upal, da bo prispel pred 
tekmovanjem. Ker sem bil vikend pred tekmovanjem v 
Črni gori (med drugim na praznovanju 60-letnice 
OH2BH, ki jo je praznoval v Hercegnovem) in sem se 
vrnil šele v torek pred tekmovanjem, je rešitev vrtenja 
čakala na zadnje dni pred tekmovanjem. Potenciometer 
je prinesel poštar v sredo in rotor je bil v sredo zvečer 
sestavljen in preizkušen. V četrtek je bil rotor  montiran 
nazaj na stolp in -  razočaranje. Še vedno ne vrti v 
desno. Torej problem napajalnega kabla. Dnevi so v 
pozni jeseni že zelo kratki in popoldanski čas po službi 
ne daje prav dosti časa za telovadbe po stolpih. Torej v 
petek provizorna postavitev in vključevanje novega 
kabla ki je rotor oživel. S tem naj bi bile priprave na 
tekmovanje končane in ker je CW moja ljubša vrsta 
dela, sem pričakoval prijeten tekmovalni vikend. Imel 
sem postavitev SO2R in upal, da bom lahko več 
uporabljal drugi radio, kot sem ga v SSB delu. 
   Zvečer sem bil pripravljen na krajši počitek pred 
pričetkom tekmovanja in ko sem že skoraj izkjučil vse 
naprave sem sklenil še enkrat končno nastaviti vse 
uglasitve postaj in anten. Poskušam na 3,5  in namesto 
normalnega uglaševanja pričnejo kazalci na 
instrumentih plesati svoj ples. Kaj hudiča pa je lahko 
kar naenkrat narobe?! Preverim vse povezave, antenske 
preklope… vse v redu. Tudi slišim signale na 3,5 
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normalno. Torej nekaj z oddajo ne bo »štimalo«. Ura je 
že pol devetih zvečer in tema je zunaj že zelo trda. 
»Trk, trk, trk« zaslišim trkanje na okno. Sosed na drugi 
strani me, ko odprem okno, povabi na preizkušnjo 
novega šnopsa, ki ga je ravnokar skuhal. Seveda se mu 
zahvalim in mu povem, da sem do ponedeljka popoln 
abstinent. »Prav, pa drugi teden … aja, pa še to, mislim, 
da ti moram povedati, saj veš, da ne bi kaj zagorelo ali 
kaj bilo narobe, tam gori na stolpu se kar dobro nekaj 
iskri in gori.« Ja, hvala, opažam, da mi kazalci ne 
kažejo pravih vrednosti pri oddaji. In nato, pajaca, pas, 
baterijo v roke in pogledati, kaj se bo dalo ugotoviti. 
Rezultat plezarije na 40 m višine ponoči je bil samo ta, 
da mi je na poti nazaj baterija padla iz 30 m višine in od 
tedaj dalje ostala pokojna v koščkih, na kablih, spojih, 
balunu, napajalni točki, nikjer pa nobenega sledu o 
kakšnih črnih packah ali sajah ali prežganin. O 
občutkih je seveda nemogoče govoriti toda, verjetno vsi 
verjamete, da mi je navdušenje za tekmovanje padlo na 
minimum. Sklenil sem, da bom še enkrat poskusil z 
uglaševanjem. In seveda ni bilo spremembe. OK, pa naj 
bo… Postavil sem TX na oddajo in pustil kakih 20 
sekund v želji, da bi se ja nekaj konkretnega zgodilo. 
Pa nič, le »šmelcalo« je še kar naprej. V tem času sem 
si šel to iskrenje tudi ven pogledat in verjetno so 
sosednje menili, da že praznujem novo leto na tako 
impozanten način. Bengalski ogenj je namreč v obliki 
kot pri spuščanju raket osvetljeval okolico nekje na 
vrhu stolpa – nekje pri napajanju 3,5 MHz antene. Ob 
23h sem sklenil, da se ne bom več ukvarjal s tem 
problemom. Ne glede na to iskrenje so mi namreč 
postaje odgovarjale na moj CQ in sprejem se je zdel 
skoraj normalen. Verjamem, da bi razumen človek 
opustil misel na klofarijo v takem primeru, toda jaz sem 
sklenil, da bom vseeno poskušal in če bo v toku prve 
noči zadeva dokončno »crknila«, bom pa nadaljeval 
single 21 MHz. No, zadeva ni hotela dokončno 
»crkniti« in odklofal sem vse tekmovanje. Motivacija je 
bila seveda zelo slaba in rezultat tega je bilo precej 
časovnih vrzeli v dnevniku v času tekmovanja in 
precejšnja psihična izčrpanost v zadnjih urah, ko sem 
haluciniral, da mi nekdo sedi za hrbtom in mi sugerira 
klicne znake ter jih pošilja v moje slušalke. Vendar sem 
po inerciji pritiskal F1 in se jezil, ker sem moral tudi 
odgovarjati, čeprav bi tisti nekdo lahko kar sam 
vpisoval podatke v log??!! Rezultat je seveda (po mojih 
predvidevanjih) precej manjši kot bi bil v normalnih 
pogojih, saj je bil prav 3,5 MHz obseg najboljši v tem 
tekmovanju. Bo pač drugič bolje….. 
 
EPILOG: V torek po tekmovanju sem splezal na stolp, 
da poskušam ugotoviti za kakšen problem gre. Ko sem 
prišel do radiatorja 3,5 MHz beama sem takoj opazil 
prežgano PVC cev, ki služi za izolacijo med 
radiatorjem in U objemkami, ki pritrjujejo radiator na 
nosilno ploščo elementa. Tega seveda nisem opazil v 
temi v petek zvečer.  

Opravičujem se,  če sem koga motil na ostalih obsegih 
v času, ko sem na 3,5 oddajal nekaj malega energije na 
delovni frekvenci in istočasno oddajal precej energije v 
iskrenje, ki je širilo signale na vsem ostalem 
frekvenčnem spektru.  
 

ARRL 10m Contest 2006 S57S  SO/MIX HP 
 
   Ten meters. Band, za katerega bi lahko rekel, da 
živim. Band, ki mi je od nekdaj bil najbolj všeč, pa še 
sam ne vem zakaj? Morda zaradi presenečenj, ki jih 
ponuja in ki te, ko se zgodijo, v hipu spravijo v 
drugačen ''režim dela''? Kdo bi vedel? 
   Band se je letos odprl nekaj pred sedmo uro zjutraj. 
Kot prvega pravega DX-a uspem doklicati ZL6QH. 
Skoraj eno uro pred naslednjim Novozelandcem, 
ZL4BR. Ali imajo prvi toliko boljše antene, ali pa 
toliko boljšo lokacijo. Za hip pogledam v memorijo, 
kjer imam spravljene 28 MHz svetilnike in v slušalkah 
zaslišim znane VK svetilnike. Hitro preklopim na SSB, 
pokličem CQ in že priletijo VK3ASX, VK8AA, 
VK3VSW ter VK6LK. Za čuda vmes ni niti enega 
Rusa, slišita se le dva Ukrajinca. ''Joj, to bo spet še en 
mukotrpen kontest'', si rečem. Sicer pa, saj veste, če ne 
''laufa'' nam, verjetno tudi drugim (konkurenci) ne. In 
tokrat je bilo večinoma tako. Kontest poteka dalje po že 
ustaljenem ključu – pobiraj telegrafski del, poberi po 
SSB delu in ko ne najdeš več novih postaj, udari CQ. 
Tako nekako je potekal cel kontest, razen svetle izjeme 
v soboto zvečer, ko se je prav neverjetno močno in 
naenkrat pojavil E-sporadik proti Angliji, Nizozemski 
in Franciji, vmes pa so se odprli še Ukrajinci in 
severno-vzhodni (UA3) Rusi. Tedaj bi moral imeti vsaj 
dve anteni, vsako v svojo smer, a žal imam le eno. Ta 
magični sporadik pa je bil tudi edino, kar je v 
pozitivnem smislu omembe vreden dogodek tega 
tekmovanja. Zvečer, ko se je band zaprl, je CT kazal 
395 QSO. Veliko bolje, kot lani. Solidno za te 
katastrofalne pogoje. Žal se Amerikanci niso odprli niti 
za vzorec. Tudi Karibi in Srednja Amerika ne. Proti 
vzhodu sem zamudil edinega Japonca, ki pa ga je uspel 
poklofati S51DX. Še sem ne vem, kako mu je to 
uspelo, saj se niso slišali niti UA9, kaj šele UA0? Se je 
pa v kontestu zgodilo kar nekaj zanimivih stvari. 
Recimo VU7LD/VU2NXM in VU7LD/VU2PAI. Prvi 
je baje na začetku še dajal zaporedne številke, nato pa 
nič več. Kljub temu ga je ''poklofala'' verjetno večina, 
vsaj kolikor-toliko resno sodelujočih v kontestu. Za 
njegovo zaporedno številko sem vpisal  000. No, teh 
000 sem tokrat vpisal kar nekaj, saj je takšnih 
''pacientov'' bilo precej. Najprej so me poklicali in 
potem ''rotili'', da ne delajo v kontestu. Res ne vem, 
zakaj je tako težko dati tisto 001, saj to ne spremeni 
ničesar? Najbolj sem se razveselil klica, sedaj že kar 
''prijatelja'' z 28 MHz, Kima, VK6TQ, ki se mi je 
oglasil iz mobila, 200 metrov oddaljenega od 
Indijskega Oceana. S kratko vertikalo na avtomobilu in 
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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. 

100W je bil solidnih, povsem razumljivih 57. Vprašal 
sem ga, če sliši na moji frekvenci še kaj, pa je dejal, da 
sliši neko tiho govorjenje drugih postaj, vendar ničesar 
ne razbere, jaz pa, da sem ''Booming''. Njegov brat, ki 
je bil lani na obisku pri meni, pa mi je po elektronski 
pošti poslal tole: 
'' Hi Alexander, I hear you again yesterday calling CQ 
contest. 5 x 2 on my handheld radio with dipole in tree. 
In desert now but going home in a few days. Maybe 
conditions will be good enough for a contact. Start new 
job in January - will be mobile a lot.''  
Hvala Wayne, za prisrčen SWL raport, nekje iz 
avstralske puščave. Očitno antena res deluje. Ali pa 
lokacija. Kakorkoli, lep je občutek, ko ti nekaj takšnega 
uspe. Ko praksa potrdi napor. Denar, ki si ga vložil v 
lokacijo in antene, čas, ki si ga porabil za vse skupaj 
dobijo ob takih stvareh nek drugačen, poseben smisel. 
Znan vsem nam, ki pričakujemo in si želimo nekaj 
magičnega v tem hobiju. Kontest, katerega rezultat je 
na koncu pokazal 532 zvez mi v spominu ne bo ostal 
zaradi nekega odmevnega rezultata, ampak po teh 
malenkostih, ki sem jih poskušal opisati. No, bile so 
tudi, kot vedno tiste neke negativnosti, ki pa jih raje ne 
bi opisoval. Morda samo delček: Dobri dve uri sem 
klical postajo iz Balkana (ne bom je imenoval), ki je 
prihajala konstantnih 559 v telegrafiji, in z MS odboji 
preko 599. Klical sem jo z 800 W in mojim 4 el. 
monobanderjem, pa razen enega vprašaja nisem dobil 
nazaj nič. Nikakor mi ni jasno, da ga, s toliko energije 
(800 W) nisem mogel doklicati. Klicali so ga tudi drugi 

iz bližnje okolice. Brez uspeha. Nekako sem ga po dveh 
urah muke le doklical, v enem od daljših MS burstov. 
Torej nas, tako kot smo ga ostali slišali, tropo namreč, 
on niti približno ni. ''Trzal'' je le na Meteor-Scatter 599 
odboje. Na 3830 reflektorju je prijavil Low-Power! 
 

 
 
   Hvala vsem, ki niste resno sodelovali in ste me 
poklicali in upam, da vam kdaj vrnem QSO. V 
kontestu, v katerem takšne zveze prinašajo pike, 
seveda. 
   Vsem želim veliko tekmovalnih, magičnih uspehov v 
letu 2007, 
 
Aleksander, S57S 

 
 

Kako do DXCC diplom s sistemom LoTW 
Janez Červek, S57J 

 
 
    Že pred skoraj letom dni je bilo veliko vprašanj v 
zvezi s tem. Nihče pa se ni odzval in poskusil prevesti 
navodil, ki jih sicer najdemo na LoTW spletni strani. 
Tudi sam sem ta sistem uporabil za pridobitev moje 
DXCC na 1,8 MHz. Ker so me nekateri spet spraševali 
o tej temi, sem se odločil, da prevedem navodila. 
Izpolnjevanje zahtevkov za diplome sploh ni 
komplicirana zadeva, kompletiramo jo lahko v cca 10 
minutah. Seveda pa je vseeno potrebno vsaj osnovno 
znanje angleškega jezika. 
 
    Če se hočete pridružiti zanimivemu svetu DXCC in 
LoTW morate narediti le nekaj preprostih korakov:  

− navesti, katere pozivne znake želite kombinirati 
za vaše DXCC namene, 

− navesti, kateri pozivni znak uporabljate sedaj, 
− izbrati katere DXCC entitete želite uveljavljati 

za svoje DXCC diplome in 
− povedati, kako boste plačali. 

Ko boste združili vaše stare DXCC diplome z vašim 
LoTW računom, boste videli, kako uporaben je sistem 
LoTW, ki vam pomaga na enostaven način potrditi vaše 
QSO-je, primerja potrditve in jih dodaja v baze za 
različne ARRL diplome, kar si lahko kadarkoli 
ogledate z vašim računalnikom in internetom. Vsaka 
nova stran, ki jo boste našli pod menijem AWARDS 
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ima določeno informacijo v okenčku na desni strani. Ta 
informacija vsebuje navodila in razlage opcij, ki jih 
imate na dotični strani. Več korakov boste izpolnili, več 
informacij se bo pojavilo v okenčku, kar bo kazalo vaš 
napredek. 
    Da bi lahko karkoli počeli, morate biti logirani na 
LoTW User site. 
 

1. Klikni na Awards. 
 
V okvirčku Your LoTW ARRL DXCC Acount(s) bo 
okence v katerem je tvoj znak in puščica da odprtje 
visečega menija. V tem meniju se prikažejo vsi znaki 
za katere si zahteval certifikate (S57JZ, S7J). Izbrati 
moraš svoj sedanji ali glavni znak, ki ga uporabljaš. 
Meni se bo zaprl, ti pa klikneš na Select DXCC Award 
Acount.  
 

2. Account Status 
 
LoTW te bo premaknil na stran Account Status. Na 
desni strani se pojavi tvoj znak in sporočila o naslednjih 
korakih, ki jih lahko narediš na tej stopnji. Zdaj lahko 
združiš podatke od večih znakov, ki si jih uporabljal. 
To je zelo pomemben korak! Ko enkrat združiš 
podatke, tega ne moreš več preklicati! 
Pazi, da združiš  samo podatke različnih znakov, ki so v 
eni DXCC entiteti! Ne združuj tudi osebnih in klubskih 
znakov! Če nisi prepričan katere podatke lahko združiš 
se obrni na lotw-help@arrl.org za pomoč. Pri 
izpolnjevanju stopenj in korakov ne hiti! Vzemi si čas 
in natančno preberi, kaj se zahteva. 
 

3. Modify Account 
 
Pritisni gumb Modify Account, ko hočeš združiti 
podatke večih znakov. Prikaže se seznam znakov, ki 
veljajo za isto DXCC entiteto kot na začetku  izbrani 
znak. Ko si opravil selekcijo klikni na Submit 
Modifications. Program te še enkrat vpraša, če si 
prepričan, da hočeš to narediti in, če si, pritisni Merge 
Accounts. Če pa dvomiš, lahko vedno pritisneš 
Cancel. 
Po združitvi se ti izpiše sporočilo: 
DXCC: merged S57JZ - Slovenia account into S57J – 
Slovenia account.  
Credits added: 278 
Duplicate credits: 322 
Errors: 0 
Na desni strani se ti bo spet izpisalo več sporočil. 
Naslednje pomembno zate je Link Account. To dovoli 
LoTW sistemu, da sledi tistim potrditvam, ki so nove 
za DXCC. Omogoča pa tudi tebi, da lahko pogledaš 
svojo DXCC statistiko na LoTW domači strani. 

 
4. Link Account 

 

Če že imaš DXCC diplomo, lahko povežeš podatke, ki 
so že v računalniku DXCC programa direktno v LoTW. 
Klikni na Link Account in prikaže se nova stran. 
Zahteva tvoj sedanji znak, ki je v spisku za tvoje 
DXCC diplome, potem pa še starejše znake, ki si jih 
uporabljal. To funkcijo odobrijo v ARRL HQ ročno. V 
normalni situaciji je ta odobritev v enem delovnem 
dnevu. Več znakov lahko našteješ tako, da pustiš 
presledek med znaki (YU3JZ S57JZ S57J). Nato 
pritisneš Request Linking in počakaš, da dobiš 
sporočilo, da je tvoja zahteva za združevanje podatkov 
odobrena. Zahtevo bo pregledalo osebje na LoTW, 
dobil pa boš obvestilo, da je tvoja zahteva v postopku. 
Zdaj lahko zapustiš LoTW stran in se vrneš kasneje, da 
preveriš ali si že dobil obvestilo o odobritvi. Sporočilo 
o tem te bo čakalo na USER SITE. Na tej strani klikni 
Awards in potem Select DXCC award Account ki te 
postavi na Account Status stran. Če so bili tvoji 
podatki združeni, se bodo pojavili tvoji dodatni znaki v 
spisku na desni strani nad Notes Section. Če se 
funkcija združitve ni opravila v treh delovnih dneh 
pošlji sporočilo o tem na lotw-help@arrl.org . Če 
DXCC diplome še nimaš, ti tudi v prihodnosti ne bo 
treba skrbeti o povezovanju podatkov vse dokler boš 
 zahtevke za diplome delal v sistemu LoTW. 
   Če so se podatki povezali, je zdaj čas za malo zabave. 
V stolpcu Awards se bodo pojavile neke številke. Te 
predstavljajo število DXCC entitet, ki jih imaš potrjene 
pri ARRL-u. Vsaka diploma, za katero imaš vsaj kak 
vnos se bo prikazala na levi strani tabele. Če klikneš na 
ime diplome, se bo pokazala tabela s številom entitet za 
to določeno diplomo. Če klikneš na Challenge boš 
videl vsakega od desetih bandov razvrščenih na vrhu.V 
tabeli lahko pogledaš Pending Credits, da vidiš katere 
entitete je LoTW našel zate. Če izbereš All Credits se 
pokaže kompletna lista. LoTW credits, za katere še nisi 
zahteval diplome, se ne pokažejo v fontu bold. Znaki, 
označeni z okrepljeno pisavo predstavljajo znake, ki so 
že bili zahtevani (plačani) v DXCC programu. Lahko 
klikneš tudi All Entities, ki vključuje tudi brisane 
entitete. Pogledaš lahko podatke za katerokoli DXCC 
diplomo v teh treh kategorijah.  
  V tabeli Awards je v zadnjem stolpcu pod 
Total/Current prikazano skupno število entitet, ki si jih 
zahteval za DXCC (tudi izbrisane) in skupno število 
živih entitet, ki si jih zahteval za DXCC. Skupno 
število živih entitet se upošteva za Challenge, 5 band 
DXCC in Honor Roll. 
    Seveda so upoštevani samo podatki, ki jih ima 
DXCC Desk v računalniku. V moji bazi so samo 
podatki od leta 2003 naprej, kar pomeni, da na tem 
spisku nimam niti 5B DXCC, niti nekaj drugih diplom. 
Tudi za Challenge bi moralo biti veliko več, če bi bili 
upoštevani tudi podatki, ki so jih včasih imeli na 
papirju. Teh pa nočejo vnašati v novi sistem, raje 
vidijo, da jih še enkrat pošlješ in ti to ponovno 
zaračunajo.
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 Your Logbook DXCC Account (S57J - SLOVENIA) 

Account Status 
Award Selected Applied Awarded Total / Current
Mixed * 0 0 343 343 / 337 
CW 14 0 289 303 / 297 
Phone 91 0 158 249 / 249 
RTTY 44 0 5 49 / 49 
160M * 1 0 108 109 / 107 
80M 71 0 28 99 / 99 
40M 93 0 57 150 / 148 
30M * 29 0 107 136 / 133 
20M 90 0 120 210 / 208 
17M 33 0 120 153 / 151 
15M 110 0 87 197 / 196 
12M 27 0 103 130 / 130 
10M 99 0 72 171 / 169 
Challenge 552 0 789 --- / 1341 
* = Award has been issued  

This account includes credits for the following:  
S57J – SLOVENIA 
S57JZ - SLOVENIA 
This account is linked with DXCC record:  
JANEZ CERVEK, S57J  
Notes 
•  Click on the Awards item in the menu at the top of 
the page to select a different LoTW award account.  
•  You can click on the links in the Account Status table 
to view the credit list for an individual award.  
•  When you are ready to apply your LoTW credits to 
your DXCC record, use Application  
•  To view the present and past applications you have 
submitted, use Application History.  

DXCC Award Credit Report
JANEZ CERVEK, S57J 
(Sorted 
by) 
Prefix 

(Sort by)
Entity Deleted Mix Ph CW RT SAT 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6 2

  ABU AIL IS. (DELETED) Yes X   X         X               
  BLENHEIM REEF (DELETED) Yes                               
  GEYSER REEF (DELETED) Yes                               
  SPRATLY ISLANDS   X X X       X X X X X X   X   
1A0KM SOV MILITARY ORDER OF MALTA   X X         X X               
1M MINERVA REEF (DELETED) Yes                               
3A MONACO   X X X     X X X X   X   X     
3B7 AGALEGA & ST BRANDON 

ISLANDS 
  X X               X           

3B8 MAURITIUS ISLAND   X   X     X X X X   X   X     
3B9 RODRIGUEZ ISLAND   X X X     X       X       X   
3C EQUATORIAL GUINEA   X X X         X   X           
3C0 ANNOBON   X   X         X               
3D2 CONWAY REEF   X   X             X       X   
3D2 FIJI ISLANDS   X   X             X           
3D2 ROTUMA   X   X                     X    

 
  Ko se sprehajaš po menijih LoTW sistema in kaj 
spreminjaš, lahko kadarkoli klikneš Home ali Awards 
in začneš znova od začetka. 

 
5. The Application 

 
   Naslednji korak je klik na gumb Application. Ta 
stran, DXCC Application Part 1, je »papirologija« 
DXCC programa, ki pove ARRL-u, kaj žališ storiti s 
svojimi »Credits«.  To je enostaven proces, saj je 
 

zagotovljeno veliko načinov, na katere lahko izbereš 
katere potrditve boš uporabil za določeno diplomo. Na 
vsaki strani lahko greš Back ali Cancel ali enostavno  
klikneš Awards na vrhu strani in ustaviš svoje delo, ali 
 se vrneš, da karkoli spremeniš. 
   Najbolj enostavna in učinkovita  metoda za uporabo 
LoTW potrditev je, da klikneš Check All v tretjem 
stolpcu. Vsaka  potrditev, ki jo imaš v LoTW sistemu 
bo tako pripravljena za zahtevek za DXCC program. 
Ali, če hočeš porabiti nekaj denarja za dokončanje 
RTTY diplome, klikni na RTTY in LoTW bo 
avtomatično izbral samo RTTY potrditve. Enak 
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postopek je tudi za CW, Mixed ali 20 M band, ali 
katerokoli diplomo prikazano v prvi vrstici tabele. Če 
določenega banda ali mode-a ni navedenega v prvi 

vrstici, to pomeni, da v LoTW sistemu trenutno nimaš 
nobene potrditve. Ko si se odločil, katere potrditve boš 
uporabil, klikni na Continue. 

 
 
Your Logbook DXCC Account (S57J - SLOVENIA) 
DXCC Award Application -- Part 1 
Use this form to apply for a new DXCC award or an endorsement.  

Awards 

Entity QSO 

 
Clear all 
Check 
all 

CW 
CW 

Phone
Phone

RTTY
RTTY

160M 
160M*

80M
80M

40M
40M

30M 
30M*

20M 
20M 

17M 
17M 

15M 
15M 

12M
12M

10M
10M

Challe
Challe 
 

AFGHANISTAN YA5T   X                       
AFGHANISTAN YA5T  X               X       X 
AFGHANISTAN YA5T             X           X 
ALAND OH0BBF     X                     
ALAND OH0/W9MAX  X             X         X 
ALAND OH0/W9MAX  X         X             X 
ALASKA KL7KJ  X       X               X 
ALASKA WL7VO  X         X             X 
ALASKA NL7G  X                 X     X 
ALASKA KL7RA  X X                       
ALASKA NL7G  X               X       X

 
 
   To te pripelje do DXCC Application Part 2, ki je 
enostavna forma, ki je nujna za ARRL, da pravilno 
procesira tvoj zahtevek. Ker lahko kombiniraš LoTW 
potrditve s tradicionalnimi papirnatimi QSL-kami, ki 
jih pošlješ na ARRL HQ, ti je na tej strani ponujena 
možnost, da to poveš. Ko odgovoriš na vsa polja na tej 
strani, klikni Continue.  
   Zdaj si na Application Part 3. Na tej strani je končna 
vsota potrditev, ki jih misliš tokrat uporabiti. S te strani 
lahko greš nazaj na začetek in dodaš ali odstraniš QSO-
je, če to želiš. Če si pripravljen iti naprej klikni 
Continue.  
   Zdaj bi moral biti na strani Application Part 4.  Tukaj 
ARRL-u poveš, kako misliš plačati za svoje zahtevke. 
Če izbereš plačilo s kreditno kartico, boš prestavljen v 
varni način dela. Lahko izbereš tudi plačilo po pošti ali 
celo Faxu. Če si vnaprej kupil LoTW Credits, boš to 
videl na tej strani. Lahko klikneš na Your Account in 
potem Payment Credits na levi strani zaslona. 
Pametno je kupiti večje število Credits vnaprej, kar ti 
zagotovi določen popust. Tukaj, na četrtem delu 
zahtevka boš tudi videl, koliko Purchase Credits 
potrebuješ za plačilo zahtevka. Če je število potrebnih 
credits manjše od 23 je cena posameznega 25 centov. 
Če potrebuješ 80 credits, je cena posameznega 22,5 
centa. Cenik lahko vidiš tudi na Payment Credits 
strani. 
   Če je tvoj zahtevek v redu končan, klikni na Submit 
Application in si končal! Videl boš »transaction« stran, 

kjer bo prikazano katere credits si kupil, končno ceno 
zahtevka, številko LoTW Aplication, tvojo ARRL 
člansko številko, če si član in nadalnja navodila, če 
misliš poslati tudi papirnate QSL-ke na ARRL HQ. 
 
DXCC Application for S57J, JANEZ CERVEK 
 
           LoTW Application # 5494 
                           Status Sent 
                         Timestamp 2006-10-17 10:53:15 
                                 Name JANEZ CERVEK 

   Call sign S57J 
                 ARRL Member 0007100834 EXPIRED 
       Diamond Club/Maxim no 
# LoTW QSO Credits Sent 50  
# Paper QSO Credits Sent 59 (via HQ) 
                       Payment by    Credit card 

Cards checked via          HQ     
              Return Cards Via Registered             
                     Applying for 160M 
              Certificate Name JANEZ CERVEK 
                                             OB GROSUPELJSCICI 17 
                              Address        GROSUPLJE 1290 

SLOVENIA 
                   E-mail janez.cervek@siol.net 
                 Application Fee $12.00 
LoTW Payment Credit Fee $11.25 
                  Certificates Fee $12.00 
                                  Total $35.25 
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6. Application History 

 
   Zdaj lahko klikneš na gumb Application History na 
skrajni levi strani zaslona in boš videl zapis svojega 
zahtevka, pa tudi vseh ostalih, če si jih naredil. 

Pod Account Status gumbom boš opazil, da so entitete, 
ki so vključene v tvoj zadnji zahtevek zdaj prikazane v 
Applied stolpcu. Ko jih bo DXCC dodal tvojemu 
stalnemu DXCC zapisu, bodo dodani v Awarded 
stolpec. Medtem bo LoTW nadaljeval z dodajanjem 
tvojih novih potrditev. 

 
Applications 
This shows the applications you have submitted from the Logbook of the World system.  

Date/Time Status 
# QSLs 
Sent 

# QSLs 
Accepted Reason

2006-10-17 10:53:15 Finished 50 50   
 

Na tem mestu še nekaj besed o cenah 
 
   LoTW sistem je zamišljen kot alternativa 
tradicionalni metodi zbiranja potrditev za DXCC 
diplome. Lahko zagotovi tudi alternativo za pošiljanje 
papirnatih QSL-k, ki jih že imamo. Glavni namen 
sistema pa je znižanje stroškov povezanih s 
tradicionalnim pošiljanjem papirnatih QSL-k (tiskanje, 
iskanje po dnevniku, izpolnjevanje, pakiranje, 
poštnine). LoTW je samostojen sistem s svojim 
cenikom. LoTW je sestavni del DXCC programa, cena 
LoTW credita pa nadomešča običajno ceno za DXCC. 
Delni razlog za to je, da LoTW sistem dovoljuje vnos 
starih dnevnikov, ki vsebujejo veliko število QSO-jev, 
ki so že bili potrjeni. Napačno mišljenje je tudi, da bo 
LoTW spojen le z DXCC programom. Kaj pa se bi 
zgodilo, če bi sistem povezali tudi z drugimi diplomami 
izven ARRL-a? Sistem bo v najkrajšem času ponujen 
tudi tem ponudnikom diplom. Kako naj LoTW v tem 
primeru zaračuna svoje stroške? 
   V nekaterih situacijah je LoTW sistem v prednosti 
(ko je treba poslati in pregledati stotine papirnatih 
QSL-k). Skoraj v vseh primerih uporabniki LoTW 
nekaj prihranijo, če najprej uporabijo LoTW potrditve. 
Če večje število credits kupimo vnaprej, je lahko cena 
posameznega tudi do  samo 0,15 $. Pri LoTW 
prihranimo tudi sledeče: poštnino, pakiranje, 
zavarovanje, povratno poštnino, riziko, da se paket 
izgubi v poštnem sistemu ali, da se kartice poškodujejo 
in čas, potreben za vse te aktivnosti. 
 
   V nadaljevanju lahko DXCC software direktno 
sprejme podatke iz LoTW sistema, kar skrajša čas in 
stroške povezane s prenosom ali vtipkavanjem. Do 120 
kartic sedaj ni zaračunan pregled posamezne kartice. Že 
od začetka LoTW sistema lahko zahtevate neomejeno 
število LoTW credits brez dodatnega plačila 0,15 $ za 
vsako potrditev preko 120. To cena pa bo še vnaprej 
obračunana za kartice, poslane na ARRL HQ ali 
pregledovalcem na terenu. Za nameček bo mogoče še 
določen čas brez dodatnega plačila 10 $ uveljaviti tudi 
drugi zahtevek, če bodo v zahtevek vključeni tudi 
LoTW credits. 

 
   Primer cenika 1: 
NA7XXX:  
Ima 150 potrditev v LoTW sistemu. LoTW cena je 
22,50 do 37,50 $ odvisno od števila vnaprej kupljenih 
credits. 
Ima Mixed DXCC diplomo, ni pa še poslal nobenega 
zahtevka, zato je ta LoTW njegov prvi. DXCC desk mu 
bo zaračunal 10 $ za prvi zahtevek v letu. 
Skupaj = 32,50 do 47,50 $ 
   Primer cenika 2: 
NB9CCC 
Ima 120 papirnatih QSL potrditev. Uporabiti želi tudi 
17 LoTW potrditev. Svoj zahtevek začne na Web strani 
LoTW in pove, da pošilja tudi papirnat zahtevek, torej 
je to hibridni zahtevek. LoTW cena je 0,25 $ za vsako 
od 17 –ih potrditev = 4,25 $. 
Ima Mixed DXCC diplomo, to pa je prvi zahtevek v 
letu, zato mu DXCC zaračuna 10 $ za zahtevek, ki 
vključuje tudi pregled 120 papirnatih QSL-k. 
QSL-ke želi dobiti nazaj s priporočeno pošto, kar stane 
15 $. 
Skupaj = 29,25 $ 
Primer 3: 
XZ8RRR 
Ima Mixed DXCC diplomo. V LoTW sistemu ima 190 
potrditev, ki jih želi uporabiti v zahtevku. Ne želi 
vnaprej kupiti LoTW credits, zato plača 0,20 $ za 
vsakega = 38 $. 
Ni član ARRL-a, zato mu DXCC zaračuna normalno 
ceno 20 $. 
S papirnatim zahtevkom bi DXCC normalno zaračunal 
0,15 $ za vsak QSO preko 120. Ker pa je dotični 
zahtevalec uporabil LoTW potrditve, mu tega ne bodo 
zaračunali in prihrani 10,5 $ 
Skupaj = 58 $ 
 

Še nekaj mojih izkušenj 
 
   Gospodje in gospe na DXCC Desk –u so zelo 
neprilagodljivi. Povedati, označiti jim je potrebno prav 
vse, drugače enostavno dajo tvoj zahtevek na čakanje. 
Če si priložil svoj e-mail in imaš nekaj sreče, te 
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relativno kmalu obvestijo, da moraš kaj popraviti ali 
dopolniti. Mene so obvestili, ko so dobili papirnati 
zahtevek s karticami, da nisem priložil denarja. Billu, 
NC1L sem odgovoril, da je v LoTW delu zahtevka 
navedena številka kreditne kartice in vse ostalo. Ker mi 
nekaj dni ni odgovoril, sem mislil, da je sedaj vse v 
redu. Pa sem mu vseeno poslal še en emajl. V tem sem 
postavil še nekaj vprašanj. Za diplomi za 18 in 24 MHz 
sem dobil gravirani ploščici, ki sem ju prilepil na 5B 
DXCC plaketo. Za 10 MHz so mi že poslali samo 
nekakšno značko. Zato bi rad dobil gravirano ploščico 
tudi za ta band in po možnosti še za 1,8 MHz. Tako bi 
imel vse skupaj na 5B DXCC plaketi. Vprašal sem ga 
tudi o tem ali imajo kako statistiko o izdanih diplomah. 
Ugotavljam namreč, da po podatkih, dostopnih na 

ARRL spletnih straneh, sem prvi v S5, ki imam uradno 
DXCC na vseh 9 KV bandih. Želel sem, da mi DXCC 
Desk to potrdi ali posreduje drugačne podatke. V 
naslednjem sporočilu, ki sem ga dobil od NC1L pa je 
spet bilo samo vprašanje o tem, kako mislim plačati za 
diplomo. Še enkrat sem mu posredoval vse podatke in 
kopijo LoTW aplikacije. Tokrat sem še isti dan dobil 
odgovor, da je sedaj s plačilom vse v redu, kakega 
odgovora na moja vprašanja pa spet ne. Vseeno sem 
mu jih še enkrat poslal, vendar mi ne odgovarja več. 
Kot kaže, jim je važen samo denar. Ali pa ne znajo 
narediti ničesar, kar je izven standardiziranega 
postopka dela.  
   Veliko uspeha pri zbiranju DXCC držav in potrditev s 
papirnatimi karticami ali preko LoTW vam želim. 

 
Novi stolp 

Franci Gričar, S51F 
 

 
Tolk anten na začetku… 
 

 
                                   
Tak je prišel 

 
  5.7.2006 
 

    
22.7.2006 – betoniranje 
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Malo pomerjanja – zgornja cev paše 
 

     
Istočasno z zgornjo cevjo dodana tudi antena 

 
 

Bill  - KH6/N0CO 
Janez, S57J 

 
Billu sem kljub temu, da mi je zvezo potrdil preko 
sistema LoTW, direktno poslal tudi papirnato QSL-ko, 
ker jo rabim za WAZ diplomo na 10 MHz. Z njegovo 
kartico je prišlo tudi pisemce s slikama njegovega 
shacka in anten. Ker se mi je zadeva zdela zanimiva, 
sem mu poslal e-mail in ga prosil, da mi sliki pošlje v 
elektronski obliki in napiše kaj več o sebi in svojem 
QTH-ju. Povedal sem mu, da bi rad napisal nekaj vrstic 
o njem v našem glasilu SCC Novice. Napotil sem ga 
tudi na našo domačo spletno stran. Že po enem dnevu 
je prišel odgovor, ki sem ga prevedenega zapisal v 
nadaljevanju. 
 

 
 
Dear Janez, 
   Zelo sem bil vesel, ko sem slišal tvoj signal. Upam, 
da se bova kmalu še slišala. Propagacije so zdaj res 
slabe. Upamo, da bo Sonce spet kmalu postalo 
aktivnejše! 100% potrdim vsako zvezo, ki je prva na 

bandu ali načinu dela. Vse zveze tudi pošljem na 
LoTW in e- qsl. Važno pa je, da tam zapišeš moj znak 
točno tako, kot ga oddajam, drugače se ne bo ujemal. 
Vesel sem, da ti lahko pomagam pri WAZ diplomi in 
upam, da se bova srečala tudi na 18 MHz in drugih 
bandih, ko se propagacije malo popravijo. 
   Dodajam fotografiji za kateri si prosil.   
 

 
 
   To je moja mala magnetna loop antena, ki ima premer 
samo 1 m!  Drugi dve antenici sta za 28 in 24 MHz.  
   Zelo sem počaščen, da hočeš zapisati nekaj vrstic o 
meni v vašem časopisu. Opravičujem se, ker je moj 
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pozivni znak tako dolg, ha, ha, ha. Radioamater sem že 
50 let in vseskozi uporabljam isti znak. Moj dom je 
Minnesota, na Havajih pa živim zadnja tri leta. 
Poklicno sem bil radio inženir, zdaj pa sem upokojen v 
65 letu starosti. 
   Če živiš na ozemlju, ki je pod upravo dveh dežel, je 
postavitev anten lahko velik problem. Poskusil sem z 
več antenami, vendar se je magnetni loop izkazal kot 
najboljša rešitev. Ko preklopim med vertikalko in 
loopom, je na zadnjem za 10 – 15 db manj šuma. Zanj 
tudi ne potrebujem drugega pola v obliki radialov ali 
ozemljitve. Loop antene niso ravno popularne, ker jih 
je potrebno ponovno uglasiti na vsak 1-2 KHz. Imajo 
pa zelo visok »Q« faktor. Jaz svojo anteno poglasim s 
preklopnikom v antena analyzerju. Na tak način 
zmanjšam motnje, saj za uglaševanje ne uporabljam 
signala iz postaje. Na katero koli frekvenco se lahko 
uglasim v 5-10 sekundah. V tem sem s prakso postal 
zelo dober, ha, ha. Loop antena montirana horizontalno 
seva v vseh smereh. 

  Moj apartma je v 29 nadstropju in gleda proti zahodu, 
zato imam veliko problemov s postajami z vzhoda. V 
treh letih sem naredil preko 15.000 zvez, moj znak pa 
lahko najdeš v več tekmovanjih, tudi v vašem SCC 
RTTY. V kontestih ponavadi pobiram in ne kličem CQ, 
ker delam samo s 100 vati, antena pa tudi ni ravno 
najboljša za kaj takega. Najraje delam v telegrafiji. 
Havaji ležijo na prav posebnem koncu sveta v 
osrednjem Pacifiku, naša edina pot do Evrope je preko 
severnega pola. Nam najbližji kontinent pa je oddaljen 
približno 2.500 km. Vedno sem na preži za odprtji 
propagacij preko severnega pola!! 
   Na koncu še nekaj besed tebi, Janez. Všeč mi je slika 
tvoje postaje in anten. Mislim, da so tvoje antene zelo 
dobre, jaz si takih ne morem privoščiti. Tudi spletna 
stran SCC se mi zdi zelo v redu. 
   Upam, da se bova še večkrat slišala saj se bodo 
propagacije z novim sončnim ciklom spet popravile.  
   
Big ALOHA from Hawaii and 73's to you and 
everyone in your club!! 
Bill  KH6/N0CO 

 
S50XX: Zanimivosti 

 
 
Tokrat za začetek nekaj za dušo. Imate nezaseden 
kotiček v svojem PPSju? Ne želite čakati na 
ultimativni DX v vrsti? Bi bili radi prvi (kjerkoli 
že)? Najde se nekaj za vas… 
http://www.antenna.it/for%20sale.htm 
 
Indijski strokovnjaki poročajo o ohlajevanju in 
zniževanju ionosfere, kar lahko vpliva tudi na 
same propagacije: 
http://tinyurl.com/yxoked 
 
Na strani Radio Sport Canada, najdete zanimivo 
tabelo, ki vam pomaga izbrati band za željeno 
zvezo. Le CQ cono morate vedeti in odjadrati na 
spodnji naslov. Podatki se ažurirajo vsako uro, 
približno 20 minut po polni uri. 
http://www.radiosport.ca/zoneprop 
 
Felipe PY1NB je postavil zanimivo stran na kateri 
najdemo včasih precej koristnih podatkov: 
http://www.dxwatch.com/ 
 
Z večanjem popularnosti pretočnega videa, se 
najde vedno več tudi za radioamaterje. OZ1ADL 
se je predstavil takole: 
http://www.youtube.com/watch?v=fAOOd48j6W
A 

Za malo bolj špansko vešče se pa najde humorno 
obarvani: 
http://www.youtube.com/watch?v=P5LAOi5fZKc
&NR 
Stefan DL7AOS pa je dodal DP9I WPX 2006 
aktivnost: 
http://www.youtube.com/watch?v=qixA4vVDf-s 
Ko odprete te strani se vam kot nalašč ponudijo še 
številni drugi, tako da vam bo vsekakor prijetneje, 
sploh če je band prazen. 
 
V kolikor pa so vam ljubše slike, si lahko ogledat 
CN2ZR (Dick W7ZR) v SSB delu WW 
tekmovanja. 
http://www.w7zr.com 
 
Občasno je lepo tudi pogledati zbirko SO2R 
postaj, ki jih je zbral Jeff K8ND: 
http://www.k8nd.com/Radio/SO2R/K8ND_SO2R.
htm 
 
Nekaj mesecev nazaj se je v kanadski RAC reviji 
 "Canadian Amateur" našel priročen prispevek o 
novem Q-kodu ZL1AN: 
QHK - Koliko gumbov ima tvoja postaja? 
QHK 31 7 - Moja postaja ima 31 gumbov, od 
katerih jih samo 7 razumem 
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Laurent F6FVY nam je pa omogočil, da v kolikor 
ne vemo svojega WW lokatorja, uporabimo kar 
Google Earth in s klikom na posnetek dobimo 
željeno informacijo: 
http://f6fvy.free.fr/qthLocator/fullScreen.html 
 
Dolgčasa kar se radioamaterskih znakov pa 
vsekakor ni. V letu 2007 FMRE (mehiška 
radioamaterska zveza) praznuje 75-letnico in XE 
operaterji bodo uporabljali prefikse od 6E do 6J. 
 
Ken WM5R si je vzel nekaj časa in pogledal 
kakšno je sodelovanje v tekmovanjih. Članek 
najdete na: 
http://www.contesting.com/articles/736 
 
Rezultati IOTA 2006 kontesta so dosegljivi na 
naslovu: 
http://www.iotacontest.com/contest/iota/2006/final
Score.php 
 
Ste že poslušali sonce? To me sicer spominja na 
bolj tisto znano, če sem slišal travo rasti, ampak 
vseeno, kvalitetne stereo posnetke najdemo tukaj: 
http://www.heliotown.com/Radio_Sun_Introductio
n.html 
 
Če so vam poleg vsega všeč tudi znamke, pa ne 
zamudite strani, ki jo je pripravil AB0MV: 
http://www.qsl.net/ab0mv/stamps.htm 
 
PileUP! Glasilo CCF (Contest Club Finland) 
najdete na spodnjih naslovih: 
http://www.helsinki.fi/~korpela/PU/PU1_2006.pdf 
http://www.helsinki.fi/~korpela/PU/PU2_2006.pdf 
http://www.helsinki.fi/~korpela/PU/PU3_2006.pdf 
 
Vlado, ZA/Z35M je v štirih letih in pol aktivnosti 
iz Albanije naredil več kot 100.000 zvez, največ z 
multiband G5RV in 100W. Za QSL kartico 
sporoča da je najboljši naslov: Vladimir 
Kovaceski, Box 10, Struga 6330, Macedonia. 

Še ena ekspedicija je presegla 100.000 zvez. 
5A7A. Če ste jih delali se lahko poiščete na: 
http://www.df3cb.com/logsearch/5a7a/ 
Če vam pa ni uspelo, ampak vseeno vas Libija vsaj 
malo zanima:  http://5a7a.gmxhome.de/ 
 
Slike in loge iz Azorov, CU5X, CU6X in CU7X 
najdete pa na naslovu: 
http://www.geocities.com/carlesrapita 
 
ZL8R je bila lepa poživitev v oktobru. Slike pa 
lahko poživijo sedanje, hladnejše dni: 
http://www.vkcc.com/zl8r/ 
 
Ukrajinska zveza (UARL) bo praznovala 15-
letnico s posebno diplomo. Veljajo zveze s prefiksi 
EM15, EN15 in EO15, med 15. in 25. decembrom. 
Za diplomo EU postaje potrebujejo 15 postaj 
(dvojne zveze, veljajo na različnih bandih). 
EM15UARL velja kot tri zveze. Diplome bodo 
zastonj poslane preko nacionalne zveze, če pa 
hočete diplomo na domači naslov morate poslati 2 
USD. Rok za prijavo je 15. februar 2007 na 
naslov: Vlad Ageyev (UR5WCW), P.O.Box 1856, 
LVIV 79040, Ukraine. E-mail zahtevke morate 
poslati na naslov: LRU_award@ukr.net 
Seznam veljavnih postaj je sledeči: EM15F, 
EM15FHY, EM15P, EM15Q,  EM15UARL, 
EM15UD,  EM15UN, EM15V,  EM15W,  
EM15X, EM15Y, EM15Z, EN15U, EO15EK, 
EO15FA, EO15FF, EO15FT, EO15FW, EO15FY, 
EO15FAL, EO15IGF, EO15II, EO15IN, EO15IT, 
EO15MID, EO15NK, EO15NT , EO15PWC, 
EO15QA, EO15QWX, EO15QYY, EO15UA, 
EO15UAP,  EO15UN, EO15UQ, EO15UV, 
EO15WCW, EO15WZ, EO15WZA, EO15YA in 
EO15YW. 
 
Kanadski radioamaterji lahko v decembru 2006 in 
januarju 2007 uporabljajo posebni prefiks. CF za 
VA postaje, CG namesto VE, CH za VO, ter CI0 
za VY0, CI1 za VY1 in CI2 za VY2 postaje. 

 
S50XX: Koledar tekmovanj 

 
 
16./17. december 2006 
OK DX RTTY Contest 
http://www.crk.cz/ENG/DXCONTE.HTM 
Croatian CW Contest 
http://www.hamradio.hr/modules.php?name=Cont
ent&pa=showpage&pid=342 

 
30./31. december 2006 
Stew Perry Topband Distance Challenge 
http://jzap.com/k7rat/stew.rules.txt 
RAC Canada Winter Contest 
http://www.rac.ca/service/infocont.htm 
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6./7. januar 
ARRL RTTY Roundup 
http://www.arrl.org/contests/rules/2007/rtty.html 
 
13./14. januar 
North American QSO Party, CW 
http://www.ncjweb.com/naqprules.php 
 
20./21. januar 
UK DX RTTY Contest 
http://www.ukdx.srars.org/ 
North American QSO Party, SSB 
http://www.ncjweb.com/naqprules.php 
 
27./28. januar 
CQ 160-Meter Contest, CW 
http://www.cq-amateur-
radio.com/160_Contest_Rules_2007101606.pdf 
REF Contest, CW 
http://www.ref-union.org/concours 
UBA DX Contest, SSB 
http://www.uba.be/ 
BARTG RTTY Sprint Contest 
http://www.bartg.demon.co.uk/ 
 

3./4. februar 
Mexico RTTY International Contest 
http://www.fmre.org.mx/ 
 
10./11. februar 
CQ WW RTTY WPX Contest 
http://www.cq-amateur-
radio.com/RTTY%20WPX%20Rules0512705USE
.pdf 
Dutch PACC Contest 
http://www.dutchpacc.com/ 
 
17./18. februar 
ARRL International DX Contest, CW 
http://www.arrl.org/contests/rules/2007/intldx.html 
 
24./25. februar 
CQ 160-Meter Contest, SSB 
http://www.cq-amateur-
radio.com/160_Contest_Rules_2007101606.pdf 
REF Contest, SSB 
http://www.ref-union.org/concours 
UBA DX Contest, CW 
http://www.uba.be/ 

 
S50XX: DX aktivnosti 

 
do  30/12      VU7LD: Lakshadweep Islands 
do  28/01     KC4/K2ARB: Patriot Hills (AA MN-    

01), Antarctica 
do  Jan         YI9KT: Iraq * [SP8HKT] 
do  Apr         V31JP: Belize * [K8JPg 
do  Jun         OX3PG: Greenland (NA-018) 
                     *  [KD4POJ] 
do  31/08      TU2/F5LDY: Ivory Coast 
do  Sep         ZD9BCB: Gough Island (AF-030) 
do  Nov        8Q7IM: Maldives (AS-013)  
                    * [IK5ZUI] 
od  18/11      HH2FJM: Haiti * [F1ABQ] 
21/11-Mar 2007   HS0ZFI, XU7ADI  
                     in  9M6/SM5GMZ 
11/12-22/12   8Q7AN: Maldives (AS-013)  
                      * [IZ6GJO] 
14/12-??/12 A3: Tongatapu Group (OC-049) *  
                       [JA7GAX] 
15/12-25/12 EM15UARL: special event station 

(Ukraine) 
18/12-19/12 N1DL/HI9: Dominican Republic 

(NA-096) 
21/12-27/12      J6/KD7WPJ: St. Lucia (NA-108) 

25/12-03/01/2007 A35GN: Tonga (OC-049) * 
[VK2GND] 

29/12-30/12      VE2IDX: Bizard Island * 
[VA3YDX] 

29/12-02/01/2007 W4/DL3OCH in W4/DL2JRM: 
Key West (NA-062) 

29/12-02/01/2007 W4/DL5SE in W4/DL5YWM: 
Key West (NA-062) 

01/01-29/02/2007 9M2MRS: Penang Island (AS-
015) * [PA0RRS] 

01/01-31/12/2007 SX100VAR: special event 
station (Greece) 

03/01-09/01/2007 C6ARI: Elbow Cay (NA-219) * 
[DLs] 

od 05/01/2007 V73NS: Kwajalein (OC-028) * 
[WD8CRT] 

06/01-20/01/2007 XT2C: Burkina-Faso 
09/01-11/01/2007 3D2: Fiji (OC-016) * 

[JA7GAX] 
10/01-16/01/2007 S21XA: Bangladesh * [EAs] 
15/01-25/01/2007 VU7RG: Lakshadweep Islands 
01/02-15/02/2007 J20M in J20R: Moucha Island 
                    (AF-053) [Is] 
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21/02-28/02/2007 VP2M: Montserrat (NA-103) * 
[G3SWH in G3RTE] 

 
Pacifiško potovanje 
Nag [JA7GAX] je do 12. januarja po Pacifiku. 
Oglašal se bo še iz A3 Tongatapu (OC-049), 
Ha'apai (OC-169), Vava'u (OC-064), v zadnjih 
nekaj dneh pa iz 3D2: Viti Levu & Vanua Levu 
(OC-016) 
 
Pete [SM5GMZ] je do marca v jugovzhodni Aziji. 
Skušal se bo čimveč aktivirati kot HS0ZFI, 
XU7ADI in 9M6/SM5GMZ. QSL HC 
 
Štirje ameriški radioamaterji načrtujejo precej 
hladen izlet. Obiskali bodo Antarctico, South 
Georgio in Falklande. Marc [K9PET] (VP8DJU), 
Jim [W3ASA] (VP8DJV), Bill [W3WKO] 
(VP8DKD) in David [W3WKP] (VP8DKG) 
nameravajo delati po naslednjem koledarju: 
 11. februar - Ushuaia, Argentina 
 14-17. februar - Antarctica (KC4) 
 19. februar - South Orkney (VP8) 
 22-25. februar - South Georgia (VP8) 
 28. februar - 2. marecd - Port Stanley, Falkland 
Islands (VP8) 
 4. marec - vrnitev v Ushuaio. 
Načrtujejo aktivnost 40/20/15m CW, SSB in PSK. 
Več informacij: http://www.casualdx.com/ 
 
1A - S.M.O.M. 
Med 2. in 8. januarjem pričakujemo aktivnost iz te 
redke entitete. Operaterji bodo IZ4AKS, IZ4DPV, 
I4UFH, IK4UPB in IW0DJB (HV5PUL). Aktivni 
bodo s tremi postajami 160m-2m SSB/CW/RTTY. 
QSL IZ4DPV  http://www.1a4a.org 
 
3B6 - AGALEGA 
Poljska zveza (PZK) in SP-DX-Club organizirajo 
ekspedicijo v marcu 2007. Operaterji, ki jih 
omenjajo so: Witek [SP9MRO], Wojtek [SP9PT], 
Marek [SP9BQJ], Bogdan [SP3IQ], Wojciech 
[SP5BFX] in Jozek [SP9-31029] Aktivnost bo 
trajala 12-14 dni, predvidevajo pa aktivnost na 
vseh področjih od 160-6m, 
CW/SSB/RTTY/PSK31 in JT6M na 6m. Mogoče 
bodo aktivni tudi iz S7, 3B8 in /MM iz indijskega 
oceana. 
8Q - MALDIVES (AS-013) 
Andrea [IZ6GJO] bo aktiven iz otoka Kihaad, kot 
8Q7AN do 22. decembra. Aktiven bo na področjih 
40/30/20/15, samo CW. QSL direct HC 

 
9M2 - EAST MALAYSIA 
Rich [PA0RRS, 9M2MRS] bo ponovno aktiven iz 
otoka Penang (AS-015) od 1. januarja do 28. 
februarja. QSL HC 
 
9N - NEPAL 
Stig [9N7JO] bo večkrat aktiven tekom leta 2007 
iz Nepala. Pričakujemo lahko vsa KV področja, 
SSB/CW/RTTY/PSK31. QSL na domači naslov na 
Tajskem: Stig Lindblom, Jum Changphimai 147/1  
- Moo 3,  Tambon Boot, Ban  Ta Bong, Phimai, 
TH-30110 Nakhon Ratchashima, Thailand. 
 
A6 - UNITED ARAB EMIRATES 
Michel [OD5TX], ki je do julija bil aktiven kot 
A6/OD5TX, ima sedaj dovoljenje A61TX, 
dovoljenje velja do 14. novembra 2007. QSL 
W4JS 
 
C6 - BAHAMAS (NA-219) 
Cay Sal Bank  (NA-219) je ena najredkejših IOTA 
skupin v severni Ameriki. Aktivnost bo potekala 
med 3. in 9. januarjem 2007, z znakom C6ARI z 
dvema postajama, CW in SSB. QSL DL3OCH. 
http://www.qslnet.de/na219 
 
FO - FRENCH POLYNESIA (OC-066) 
Alain [F2HE] bo od 10. januarja ponovno aktiven 
kot FO5RH iz Tatakoto (OC-066). QSL HC 
 
HI - DOMINICAN REPUBLIC 
Serge [HI8/ON4AA] bo QRV SSB/RTTY/PSK31 
na  40m/20m iz Hispaniole (NA-096) 
do 14. januarja. http://www.HAMwaves.com 
 
HQ9 - HONDURAS 
Ray [WQ7R] bo v času CQWW RTTY WPX 
 tekmovanja delal kot HQ9R v kategoriji SOAB. 
QSL N6FF 
 
JA - JAPAN 
Posebna postaja s klicnim znakom 8J1ANT je 
aktivna do 31. marca 2007, iz zgradbe JARL v 
Tokiju, ob praznovanju 50 obletnice japonskega 
antarktičnega raziskovalnega programa. 
 
JA - JAPAN 
Posebna postaja ob FIS Svetovnem prvenstvu v 
Sapporu (Hokkaido) med 22. februarjem in 4. 
marcem je aktivna do 4. marca 2007. 
http://www.sapporo2007.com/ 
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J2 - DJIBUTI 
Alfeo [I1HJT], Silvano [I2YSB], Carlo 
[IK1AOD], Vinicio [IK2CIO], Angelo [IK2CKR] 
in Marcello [IK2DIA] bodo aktivni kot J20M in 
J20R iz otoka Moucha (AF-053) med 1. in 15. 
februarjem. Imeli bodo tri postaje in delali bodo od 
160-10m, CW/SSB/RTTY. QSL I2YSB 
http://www.i2ysb.com/j2 
 
J5 - GUINEA BISSAU 
Oče Gianfranco Gottardi, J59OFM dela iz 
Caboxangue. Aktiven je ob nedeljah in sredah med 
1615 in 1645 UTC na +/- 14321 kHz. Odgovarja 
na klice v italijanščini, španščini in portugalščini. 
QSL I3LDP 
 
J6 - ST. LUCIA (NA-118) 
Oleh [KD7WPJ] bo med 21. in 27. decembrom 
aktiven kot J6/KG7WPJ, QSL HC 
 
OA - PERU 
Po končani ekspediciji C6ARI (NA-219), bo 
Daniel [DL5YWM] 12. januarja odpotoval v Limo 
in bo tam aktiven kot OA4/DL5YMM do 31. 
januarja. QSL HC 
 
OH0 - ALAND ISLANDS 
Juha [OH1JT], Jouko [OH1RX], Mika [OH2JA] in 
Ari [OH5DX] bodo v CQ 160m CW OH0Z Multi-
Single. QSL W0MM. 
 
S21 - BANGLADESH 
Josep [EA3BT] sporoča da so končno uskladili 
dovoljenja in bodo delali kot S21XA, med 
10. in 16. januarjem. 
 http://www.ea3bt.com/s21xa.htm 
 
V3 - BELIZE 
Joe [K8JP] bo ponovno aktiven z doma v Belizeju 
do  začetka aprila 2007, največ CW 160-10m. 
Poskušal bo biti aktiven v nekaterih kontestih. 
QSL KA9WON 
 
V7 - MARSHALL ISLANDS (OC-028) 
Neil [WD8CRT] bo ponovno aktiven kot V73NS 
 iz Kwajaleina. Začel naj bi okoli 5. januarja in 
ostal najmanj dve leti. Pričakujemo ga lahko 
največ na CW, 160-10m. QSL biro ali direktno na 
naslov: Neil Schwanitz, Box 8341, APO, AP 
96557, USA. 
 

VP2M - MONTSERRAT (NA-103) 
Phil [G3SWH] in Jim [G3RTE] bosta aktivna iz 
otoka med 21. in 28. februarjem. Aktivnost bo 
predvsem CW, možno tudi nekaj RTTY in PSK31, 
z dvema postajama, kar se da veliko časa. QSL 
G3SWH, email zahtevke za biro kartice lahko 
pošljete na phil@g3swh.demon.co.uk 
 
VP5 - TURKS AND CAICOS ISLANDS (NA-
002) 
Olav [LA9VFA] bo do 29. decembra aktiven iz 
lokacije VP5JM "Hamlet" na otoku Caicos, 
VP5/LA9VFA. QSL HC 
 
VP8 - SOUTH SHETLAND ISLANDS (AN-
010) 
Mitko [LZ1UQ], član bolgarskega contest kluba 
(LZ9W) bo do 1. marca na bolgarski antarktični 
bazi "St.Kliment Ohridski". Skupaj z Dannyjem 
[LZ2UU] bosta do 20. decembra aktivna kot 
LZ0A. Predvidena je tudi aktivnost v nekaterih 
tekmovanjih, kot VP8/LZ1UQ. 
 
VQ9 - CHAGOS ISLANDS 
Ash [WY8Q] in Sonja [KD4DZJ] sta dobila svoji 
VQ9 licenci [VQ9IE in VQ9BW]. Do kdaj bosta 
na otočju, ni znano. 
 
VU7 - LAKSHADWEEP ISLANDS 
VU7LD aktivnost je v polnem teku. Druga skupina 
 6 operaterjev Gopal [VU2GMN], Lakshman 
[VU2LX], Sunny [VU3SPQ], Sara [VU3RSB], 
Sashi [VU3ELR] and Sanjay [VU2SJD] se je 
pridružila ostalim, ki so na otoku Kavaratti že od 
30. novembra. QSL W3HNK 
http://www.arsi.info/vu7/ 
 
VU7 - LAKSHADWEEP ISLANDS 
Čeprav je bilo nekaj drugačnih informacij, 
mednarodna ekipa odhaja na otočje naslednje leto 
v januarju. 10 dnevna aktivnost se bo začela 15. 
januarja in vsebuje vrsto znanih DX imen. 
http://www.vu7.in 
 
W - USA (NA-062) 
Člani ekipe C6ARI, Rene [DL2JRM], Bodo 
 [DL3OCH], Dan [DL5SE] in Daniel [DL5YWM], 
se bodo pred glavno ekspedicijo oglasili tudi kot 
W4/homecall iz Key West med 29. decembrom in 
2. januarjem. QSL HC 
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XT2 - BURKINA FASO  
Klub (F6KOP) je napovedal da bo njihova 
naslednja ekspedicija uporabljala znak XT2C iz 
glavnega mesta, Ouagadougou. Slišali jih bomo 
med 6. in 20. januarjem. Več o njih pa lahko 
izvemo na naslovu: 
 http://xt2c.free.fr/home_uk.html 
 
 
YV0 - AVES ISLAND (NA-020) 
Po uspešni aktivnosti YX5IOTA (SA-044) je 
skupina 4M5DX sporočila da lahko pričakujemo 

novo aktivnost začenši v drugem tednu februarja, 
ki naj bi trajala predvidoma 10 dni. Operaterji, ki 
se jih omenja so Alex [YV5SSB], Jose [YV5TX], 
Julio [YV1RDX], Rafael [YV5RED], Martti 
[OH2BH], Tomas [YV1CTE], Jesus [YV5MSG], 
Jose [YV5ANT], Olli [YV5WW.OH0XX], Greg 
[YV5OHW], Ray [YV5EU,DL2GG],Pasquale 
[YV5KAJ], Franco [YV1FM], Felo [YV5GRV], 
Jig [AD6TF] and Conrad [IT9DAA,YV1CD]. 
http://yw0dx.4m5dx.org/ 

 
 

Vsebina letošnjih številk SCC Novic  
 

Vsebina 1. številke: 
 

S50A: Vprašanja   so   -   odgovorov   ni 
CQ 160 M CW – komentarji tekmovalcev 

S57J in S57U: Aktivna sprejemna antena za 1,8 MHz 
S59AA:  Sprejemna antena za 160 m 

S57U: Rang lista S5 tekmovalcev za leto 2005 
S57J: Enostavna vertikalka za 7, 3.5 in 1.8 MHz 

S57U in S57J:  Antenski predojačevalnik za 1,8 in 3,5 MHz 
S57U: S5 Challenge lista 

S50XX: Zanimivosti, Koledar tekmovanj, DX aktivnosti 
 

Vsebina 2. številke: 
 

S57J: Operatorji in tehnika – novi izzivi 
S57UN: Seminar na temo Logger 32 

CQ WPX SSB 2006 
S53MJ: Nekaj o radioamaterstvu 
S58R: Zgodba o mojih antenah 

S52OP: Uporabno dovoljenje za nosilni steber 
S57J: Sodoben GDO – Gate Dip Oscilator 

S50XX: Zanimivosti, Koledar tekmovanj, DX aktivnosti 
 

Vsebina 3. številke: 
 

S50A:  Stari časi, novi časi, želje in upanja 
S57AW:  SCC RTTY 2005 

S50A:  Radioamaterji v Združenih Arabskih Emiratih 
S57J :   Logbook of the World – kaj je to in kako priti zraven 

S50R:  Kure  island - K7C 
S57J :   Balun navit na 4 colski pvc cevi 
S50XX:  A61AJ CQ WW RTTY 2005 

S50XX: Koledar tekmovanj, zanimivosti, DX aktivnosti 
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Vsebina 4. številke: 
 

S57J: EUHFC 2006 
S57AW: SCC RTTY 2006 

S50A in S59AA: WRTC 2006 
S53MJ: DXCC diplome – birokracija 

S50R: Swain Island,  KH8SI 
S50XX: Zanimivosti, koledar tekmovanj, 

DX aktivnosti, kontest aktivnosti 
 

Vsebina 5. številke: 
 

S50A: DX, DXCC, dx-anje 
S57J: Prvo poročilo EUHFC 

S50XX: Prvo poročilo SCC RTTY 
S50XX: CQ WW RTTY YT6A - Multi Multi 

S50A: S50A v CQ WW RTTY 2006 
S53MJ, S57AW: Kritično o SCC RTTY 

S57U: Rang lista, Challenge liste 
S57J: Digitalni frekvencmeter 

S57J: Začetek novega sončnega cikla 
S50XX: Zanimivosti, koledar tekmovanj, DX aktivnosti 

 
Vsebina 6. številke: 

 
S50A: Naše novice in mi 

Zapisnik občnega zbora SCC 
CQWW - SSB 
CQWW - CW 

S57J: Kako do DXCC diplom s sistemom LoTW 
S57J: Bill  - KH6/N0CO 

S50XX: Zanimivosti, koledar tekmovanj, DX aktivnosti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vsem članom Slovenia contest cluba, vsem simpatizerjem kluba 
kakor tudi vsem slovenskim radiamaterjem želimo ob 
prihajajočih praznikih vse najboljše ter čimveč osebne sreče in 
uspehov v radioamaterskem življenju. Upamo, da boste tudi po 
novem letu ostali bralci naših Novic ter da boste prispevali k 
njihovi vsebini v dobrobit napredka slovenskega 
radioamaterskega gibanja in promocije ter ohranitve visokega 
položaja, ki ga slovenski radioamaterji uživamo v svetu. 
 
Uredniški odbor SCC Novic 
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Vsebina 6. številke 
 

S50A: Naše novice in mi 
 
 

Zapisnik občnega zbora SCC 
 

CQWW - SSB 
 

CQWW - CW 
 

S57J: Kako do DXCC diplom s sistemom LoTW 
 

S57J: Bill  - KH6/N0CO 
 

S50XX: Zanimivosti, koledar tekmovanj, DX aktivnosti 
 

Vsebina vseh številk letnika 10 
 
 


