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Odprto KV prvenstvo radiokluba Amater, Sevnica
v amaterskem radiogoniometriranju

razaprav so bile ARG tekme v Sevnici že 
davno, kmalu po ustanovitvi radiokluba in tudi P v zaèetku 80-tih let, vendar nekako štejemo 

nov zaèetek od leta 1997. Tekmovanja so bila na Lisci, 
v Loki pri Zidanem Mostu, v Sevnici in zadnji dve leti 
v Zabukovju. Odzivi tekmovalcev na organizacijo so 
bili veèinoma pozitivni, tudi postavitev lova vam je 
bila ponavadi všeè, dovolj težka in selektivna, da so se 
pokazale vse kvalitete boljših tekmovalcev.

Obièajno smo imeli sreèo z vremenom, v letošnjem 
letu pa nam nekako ne gre  "na roke"! Škoda... ;-) 

Upamo, pravzaprav verjamemo, da nam bo tudi v 
naslednjih letih uspelo organizirati tekmovanja ARG. 
Oèitno je, da ARG druži veliko skupino radio-
amaterjev, ljubiteljev športa in tehnike. Posebej v 
zadnjih letih, letih krize èlanstva ZRS, se je pokazalo, 
da ima ravno ARG najveè privržencev med mladimi in 
upamo si trditi, da mu še vedno posveèamo premalo 
pozornosti.

Upamo, da ste bili kljub slabšemu vremenu tudi v 
letošnjem letu zadovoljni in da se vidimo v naslednjem 
letu.

1997-2007
e zgoraj smo omenili, da štejemo 
“novejšo zgodovino” sevniškega ARG-ja Ž od leta 1997 naprej. Takrat se je z vzgojo 

mladih lovcev na lisice zelo aktivno zaèel 
ukvarjati Jani, S52CO, seveda s pomoèjo Bise, 
S57BIS, ki še zdaj najdeta dovolj energije, da 
natrenirata tekmovalce in vzdržujeta to 
zanimivo vejo radioamaterizma. Mlajši èlani so 
tako predvsem na njuni skrbi - in najlepše je, da 
se tam tudi odlièno poèutijo...

Zgodovina našega radiokluba je sicer precej 
pisana. Prvo licenco smo dobili leta 1963, sam 
klub pa je bil pravzaprav ustanovljen že prej. Po 
veè selitvah so èlani dobili prostore v starih 
grajskih konjušnicah, kjer klub domuje še 
danes. Leta 1979 smo konèali z adaptacijo 
stavbe in postavitvijo antenskega stolpa, 
oziroma zakljuèili eno pomembnejših obdobij 
kluba.
Še vedno lahko tudi med tekmovalci ARG 
sreèamo prve èlane kluba, nekateri med njimi, 
ki pa niso veè "radioaktivni" pa nam radi 
pomagajo na druge naèine. Omenimo le Jožeta 
Teraža, ki vedno pripelje hrano in èaj za 
tekmovalce in se rad pozanima kako se ARG-ju 
streže v današnjih èasih.

http://lea.hamradio.si/s59dhp
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