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Pozdravljen-a, pred tabo so spet NOVICE RK MOZIRJE, tako da gremo kar naprej z novo vsebino.
Spet se je v vmesnem času zgodilo kar nekaj dogodkov, večina tekmovalnih.
Rubrika namenjena S5 maratonu se nadaljuje tudi v tej številki, tako da gremo s vsebino in rezultati
naprej. Tako kot doslej bom jaz poskrbel za rezultate, tekmovalce pa bi prosil za vtise in kakšno
fotografijo iz tekmovalne lokacije.

KVP ZRS (kratkovalovni pokal ZRS)
Jaka S55X
Danes 17.4. je potekal spomladanski del KVP ZRS (Kratkovalovni pokal ZRS). Dvourno tekmovanje
na 80m območju (3,5mhz) je prijetno tekmovanje ravno primerno za nedeljske dopoldneve.
Kljub planom, da se bom za KVP odpravil nekam na prosto se mi žal ni izšlo. Vendar pa sem se
odločil, da tekmovanje oddelam od doma. Antenski stolp sem si sicer pripravil že dan prej, ampak
zaradi časovne stiske sem dipol dvignil na cca 7 m višine šele dobrih 15 minut pred samim
tekmovanjem, pa še to je bilo precej površno postavljen :) SWR meter je na postaji sicer kazal da je
vse OK, malo pa sem si pomagal tudi s tunerjem :)
Delal sem v kategoriji mala moč samo SSB.
V dveh urah sem s precej skromno opremo naredil 83 QSO, z rezultatom sem zadovoljen saj je bil
zastavljen cilj vsaj 70 QSO.
Po končanem tekmovanju sem dipol hitro spustil na tla, pospravil in nadaljeval z "družinskimi
obveznostmi" zato se ta termin v ZRS maratonu žal nisem oglasil.
Hvala vsem ki ste se mi javli. :)
Miro S52ON
Najprej sem mislil delati samo S5 maraton, pa sem si potem ob pol 10 ih premislil in rekel, da kakšno
piko vseeno v KVP podelim. Začuda mi je program N1MM delal že od prve posodobitvene verzije,
HI kar je vzelo še 5 min :). Pogoji za delo so bili kar v redu tako, da so zveze šle kar v redu, na koncu
se je tako nabralo v logu kar 70 zvez, čeprav je bil moj cilj nekje okrog 50 zvez. Torej izgovori na
slabo anteno ne " palijo" HI, samo bilj resno je treba pristopiti. Kljub temu da je dolga samo 23 m in
zelo nizko - samo ene 6 ali 7 m nad zemljo - je kupler dobro opravil svoje delo in sem z rezultatom
zelo zadovoljen. Tudi jaz sem delal v kategoriji mala moč SSB.
Tudi Negro je naredil lepo število zvez, prav tako sem delal tudi s Ferdotom. Drugega od naših nisem
slišal.
Postaja: FT 897, moč - cca 60 W, N1MM+ vodenje loga, Antena : 5 band Hyendfed - dolžina 23 m
Vsekakor je antena glede na kompromisno dolžino zelo uporabna tudi na 80 m.
Za konec sem podelil še pike na 144 in 432 Mhz v maratonu .

S5 maraton S54I »drugi termin« Jože S50SL in Blaž S5øSB
Z Blažom S50SB sva imela dodeljen 2. termin S5 ZRS Maratona, ki je bil 17.4.2016. Odločila sva se,
da se podava na najbližji visok hrib, na vrh Paškega Kozjaka
https://www.google.si/maps/place/46%C2%B023'11.1%22N+15%C2%B011'38.2%22E/@46.38641
27,15.1917653,575m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0
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Skompletirala in umerila sva 2 lahki yagi anteni, (4
element za 2 m, in 9 elemnt za 2 m in 70 cm design
by DK7ZB), ki smo jih v klubu skupinsko kupili pred
3 leti. Zadnji čas sva se odločila še za nakup tankih
vrvic, ker je bil napovedan veter, kar se je proti
koncu tekmovanja izkazalo za dobro odločitev.
Delala sva iz "AVTO PPS-a", kar se je izkazalo za
dobro in udobno odločitev. V pomoč nama je bil
prenosni računalnik, program ZRS Maraton,
razsmernik 220V za napajanje prenosnika ter deci ali
2 nafte, da sva imela dovolj štroma, ter 2 sendviča in
radlerja.........
Za FM delo sva uporabila Kenwood TMD-710E 50W z Visual funkcijo (enostavni band scope), ki
pokaže promet na sosednjih kanalih, za SSB pa sva uporabila staro klubsko postajo Yaesu FT-480 R.
Tako sva naredila 30 zvez na 2 m FM, 27 zvez na 2 m SSB in 5 zvez na 70 cm FM.
Max QRB je bil 344 km 9A0V.
Bilo je zanimivo od prve do zadnje minute, ko nama je veter posukal in skoraj podrl anteno v
trenutku, ko je v zadnji minutki Blaž naredil E71ETC.
Potrebno bo torej narediti še boljše antene odporne na veter ter privarčevati za SSB postajo na 2 m.
Še bo zanimivo, 73 de S50SB Blaž in S50SL Jože

Avto PPS od zunaj in znotraj
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S5 maraton S54I SKUPAJ 2016
Kot je že bilo omenjeno v prejšnji izdaji novic, smo letos pričeli sodelovati v naslovu omenjenem
tekmovanju. Rezultati so razvidni iz spodnjih tabel. Opaziti je bilo, da je ta termin bila kar večja
konkurenca, kot pa v prejšnjem terminu, bo še kar zanimivo, kot je omenil Jože S50SL.
Skupni rezultati:
BAND/term marec april maj junij julij avgust september oktober november december
50 MHz
3
/
144 MHz
3
4
433 MHZ
/
4
50 MHz – multi operators
/
145 MHz – multi operators

433 MHz – multi operators

Rezultati posamezno:
145 MHz
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433 MHz

145 MHz – novinci

S5 QRP CW spominsko tekmovanje »AR Memorial«

http://www.s5qrp.com/arm/

26. aprila pred 30 leti
Leta 1986 se je v elektrarni Černobil 4 v Ukrajini zgodila najhujša jedrska nesreča do zdaj. Glavna
vzroka sta bila nevarna konstrukcija reaktorja in slaba varnost.

Na današnji dan, 27. april
Na današnji dan v Sloveniji praznujemo državni praznik dan upora proti okupatorju (včasih dan
Osvobodilne fronte (OF)).
Na ta dan leta 1941 je bila v Ljubljani ustanovljena Osvobodilna fronta slovenskega naroda (OF).
OF je bil sicer ustanovljen dan prej, 26. aprila 1941, in sicer v hiši književnika Josipa Vidmarja, kjer
so se sešli predstavniki nekaterih političnih strank in kulturni delavci.
Izid teh novičk sem načrtoval v mesecu maju, vendar je zadnji članek aktualen ravno v začetku
meseca, nabralo pa se je tudi dovolj gradiva za eno številko.
Vsem bralcem in njihovim družinskim članom želim prijetno praznovanje praznikov, ki so se začeli
danes kljub snegu, ki je malo pobelil naravo.
Uredil:
Robi - S56VHR
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