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Pozdravljen-a, pred tabo so prve jesenske NOVICE RK MOZIRJE.
Med poletjem sem spet nabral nekaj zadev, ki so se zgodile po izdaji zadnje številke novičk, seveda s
pomočjo »dopisnikov«. Največ pozornosti se je posvetilo FIELD DAY-u 2017, s pomočjo Jaka sem
pripravil novice, ampak ker je med tekmovanjem in mojim časom za pripravo minilo že nekaj časa so
v novicah zajeti že neuradni rezultati. Prvo pa nekaj za nazaj.

CQ WPX SSB TEKMOVANJE 2017
Pred kratkim so bili objavljeni uradni rezultati marčevskega tekmovanja CQ WPX SSB.
Kot je bilo nakazano v RAW rezultatih je naš rezultat odličen.
S contest klicnim znakom S54I smo med 106 postajami na svetu dosegli 14. mesto, na stari celini pa
smo med 48 postajami bili najboljši in z lepim naskokom (cca 80 000 točk) osvojili prvo mesto s 1045
priznanimi QSO, 540 WPX-i, kar skupaj znese 1 229 040 točk.

Bravo mi!
Konec oktobra pa napademo v CQ WW SSB 2017.
S55X Jaka
Na koncu bi jaz omenil in se zahvalil še gostitelju opreme in tekmovalcev Uroša-S55K za gostoljubje.
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FIELD DAY 2.-3. SEPTEMBER 2017
UŽITEK JE DELATI S TAKŠNO EKIPO!
Pozdravljeni,
Tekmovanje Field day je za nami. Kaj naj rečem, bilo je zelo prijetno. Malo nam je sicer nagajalo
vreme, ampak mi se ne damo.
Po nekajdnevnih pripravah je konec prejšnjega tedna bil čas za postavitev šotora. Glede na napoved
vremena, ki ni bila obetavna, smo v petek poizkusili postoriti čim več. Postavili smo dva šotora
(PPS - Primo Predajna Sekcija ter Kantina), postavili smo tudi streho za agregat ter postavili stolp za
anteno SpiderBeam.
V soboto dopoldne se nas je kljub slabi napovedi vremena zbralo lepo število. Postavili smo antene ter
pripravili PPS.
Ob pričetku tekmovanja smo imeli klasično postrojenje anten:
Dipoli za: 1,8MHz, 3,5MHz in 7MHz
2x Vertikal za 7MHz
Spiderbeam (14MHz, 21MHz in 28MHz)
V PPSju pa smo imeli radio IC-7300 od S50SL, antenski rotor G450C, antenski preklopnik, klasični
računalnik ter vso pripadajočo opremo.
Ob pričetku tekmovanja ob 1300 je bilo vse "parajt" za akcijo.
Prvi sem za postajo sedel jaz S55X in v uri in pol naredil komaj 19 QSO na 14MHz. To je bil znak za
alarm, da nekaj ni najboljše. Kasneje se je izkazalo, da tehnika deluje BP, da pa so le pogoji na bandih
ne slabi, temveč KATASTROFALNI.
Za postajo sta me zamenjala Barbara in Jože, zamenjala sta še band in število zvez je začelo zelo
vzpodbudno naraščati. Kmalu smo bili čez 100 QSO in veselili smo se, da bomo zopet dosegli lep
rezultat.
Kljub slabim pogojem na višjih bandih, je rezultat dokaz dobrega dela. Vidi se, da ob slabših pogojih
bolje gre na nižjih bandih (7MHz in niže) kar bomo morali izpiliti do CQ WW SSB konec oktobra.
Za postajo so skozi tekmovanje zvrstili operaterji S50SL, S51TS, S55BA, S55JJ, S55K, S55KM ter
S55X.
Končni rezultat 600 QSO (6 podvojenih torej 594 QSO) v 24 urah aktivnosti. Glede na pogoje na
bandu je rezultat odličen. Tudi zaporedne številke, ki smo jih dobivali od drugih postaj so nakazovale,
da je naš rezultat zelo dober.
Kaj naj rečem na koncu. Užitek je delati s tako ekipo ljudi, ki se trudi za skupen uspeh.
Vidi se volja in angažiranost za skupen uspeh.
Hvala vsakemu posebej za kakršen koli doprinos k uspešnosti projekta.
Pa naj gre za nekoga, ki je zabil samo en klin ali pa za nekoga, ki je bil prisoten od začetka do konca in
bil aktiven na vseh področjih.
CU in FD REG1 SSB 2018 (1.9. in 2.9.2018)
S55X Jaka
Jaz bi dopisal še nekaj podrobnosti, ki so se dogajale sočasno in so prav tako pomembna.
Pred izbiro lokacije za tekmovalni tabor smo imeli kar nekaj možnih lokacij, na koncu pa smo se
odločili za lokacijo v Lokah, ki je malo oddaljena od lanske in je bližje Ljubijski cerkvi. Tako smo
malo računali na pomoč od zgoraj, zato smo postavili en del anten v smeri zvonika .
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Pri pripravi tabora je pomagalo kar lepo število članov, okoli kuharskega kotla pa se je sukal Negro,
pomagala pa mu je Barbara. Problem je nastal, ko je nekaj mesa zmanjkalo, zelje pa se je Negrotu
močno vsulo v kotel in smo po kakšni uri kuhanja imeli lov na zaklade, oziroma koščke mesa .
Vreme je letos bilo spet standardno, to pomeni večinoma deževno, tako da smo lahko preverjali
nepropustnost streh na šotorih. Tekom tekmovanja se je vabilu za obisk odzvalo kar nekaj naših
članov, tako da je bila druščina vseskozi pisana in raznolika. Za sladki, črni-kava in cvetlični aranžma
je kot vedno poskrbela Zdenka, nekaj stvari pa so prinesli tudi ostali obiskovalci. Zaradi vsega
omenjenega nismo trpeli nobenega pomanjkanja.
Med drugim nas je obiskal tudi zastopnik Splavar iz Letuša, ki ponuja postaje Hytera. Mi smo ga malo
pogostili, on pa nam je razdelil promocijske kape in nas pofotografiral. Letos je Blaž poskrbel za
oddajanje v živo na facebook, da so lahko nekateri zadevo spremljali tudi od doma.
Vse dogajanje in prijetno druženje se je kar prehitro končalo, tako da smo v nedeljo zbrani proslavili
uspešen zaključek, nakar smo pospravili opremo. Šotore smo zaradi namočenosti pustili do srede, ko
so bili primerno suhi za pospravljanje.
Dodal bi še, da je važno sodelovati in se družiti, prav tako hvala Jaku za vedno izčrpno poročilo,
Toniju ter seveda Zdenki za gostoljubje in vso postrežbo pred, med in po tekmovanju.
Poskušal sem na kratko opisati kako smo se imeli, najboljše pa je da se drugič pridružite kar sami in
občutite utrip tabora, ne bo vam žal.
Prilagam še nekaj mojih in Jakovih utrinkov tekmovanja, ki sva jih zabeležila med tekmovanjem.

posvet pred postavljanjem anten

kuhar Negro in veliko zelja  vmesna malica in omenjena kava v ospredju
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standardni sončnični aranžma
na »delovni« mizi

del tekmovalne ekipe v akciji
v novih majicah

Ekipa S54I/P, ki se je zbrala pod glavno anteno in pred šotoroma

FIELD DAY 2017; neuradno
20. septembra so bili objavljeni surovi rezultati tekmovanje Region1 Field day SSB 2017.
Naš klub je s pozivnim znakom S54I/p v kategoriji postaj izven DL (Nemčija) "Portable, več
operaterjev, mala moč, s pomočjo dx spiderjev in podobno" zasedel odlično 2. mesto.
Novice iz RK S51DSW 10 september 17

Stran 4

Še enkrat, to so neuradni rezultati pred temeljitim pregledom vseh prispelih dnevnikov.
PS: Zabeleženih imamo 588 QSO čeprav imamo v logu 600 QSO, to pa zato ker je bilo 6 QSO
brisanih zaradi podvajanja, po nemških pravilih pa tudi ni dela na 1,8MHz frekvenčnem območju kjer
pa smo tudi naredili 6 QSO.
Vsi rezultati: http://www.darc.de/der-club/referate/conteste/iaru-region-1-fieldday/ssb/

Na končne uradne rezultate pa bo, kot smo že navajeni, potrebno počakati nekje do začetka meseca
decembra.
Jaka S55X

Uredil:
Robi - S56VHR
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