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Pozdravljen-a, pred tabo so spet ene jesenske NOVICE RK MOZIRJE.
Narava se je počasi umirila, prav tako pa se umirjajo tudi aktivnosti glede naših aktivnosti. Med
novice, ki jih bom delil med vas je še nekaj informacij o tradicionalnem kostanjevem pikniku oktobra
in pa postavitev klubske jubilejne antene za našega člana, pa še kaj se bo našlo.

JESENSKI KOSTANJEV PIKNIK ČLANOV RADIOKLUBA
Kot vsako leto, sta tudi letos Janja in Negro v mesecu oktobru nabrala kostanj za tradicionalni
kostanjev piknik. Na že znani lokaciji v Varpoljah, smo se zbrali v soboto 21. oktobra. Poleg kostanja
je bilo na mizah še veliko ostalih dobrot, ki so jih pripravile naše Y-ke. Letošnja dodatna aktivnost je
bilo umirjanje mobilne antene, ki je bila po vsakem krajšanju še krajša ampak vseeno predolga .
Kot vedno je bilo tudi letošnje druženje prijetno in zanimivo, poklepetali smo tudi o vsem mogočem,
nekaj pa še prihranili za prihodnja srečanja. Za zaključek bi dejal, da bomo to tradicijo sigurno
nadaljevali je pa škoda, da se teh srečanj ne udeleži več povabljenih članov.
Zbrani smo na spodnji fotografiji, vsi nasmejani, črne roke od kostanja se pa žal ne vidijo .

Vaja ARON november 2017 - Poplave Slovenija/Hrvaška
Zveza radioamaterjev Slovenije je skupaj s hrvaškimi kolegi organizirla vajo, ki se je odvijala
v nedeljo, 3.12.2017 med 9. in 11. uro. Vaja je bila napovedana.
Aktiviranje radioamaterskih EmComm ekip je bila izvedena v nedeljo dopoldan 3. decembra med 9. in
11. uro. Aktiviranje ekip ARON na regijskem in državnem nivoju so izvedli pristojni centri za
obveščanje s klicem na GSM vodje ekipe oz. njegovega namestnika.
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Vaja je zajemala celotno območje Republike Hrvaške in Slovenije, sodelovali pa so lahko tudi
radioamaterji iz sosednjih držav.
Cilji vaje:
- preveriti delovanja radioamaterskih zvez v izrednih razmerah v 9A in S5;
- preveriti razumevanja nivojev komunikacij;
- preveriti uporabnost digitalnih komunikacij - Winlink;
- preveriti uporabnost digitalnih komunikacij – DMR, D-STAR
- preveriti uporabnost HF SSB PHONE na 80 in 40 m.
Izvajalci vaje:
- vsi licencirani radioamaterji obeh sodelujočih držav;
- EmComm ekipe radioamaterjev obeh držav na vseh nivojih
Vodenje vaje:
Celotno vajo vodi koordinacijska skupina ARON in SRVKS.
Nadzor za Slovenijo je vršilo vodstvo ARON pri ZRS, za Hrvaško pa vodstvo SRVKS.
O vaji so obvestili člane kluba in aktivirali radioamaterske ekipe CZ, ki v klubu zbirajo podatke s
terena od svojih radioamaterjev. Razdelitev frekvenc je bilo določeno v elaboratu vaje, vse podatke, ki
jih je klubska ekipa zbrala pa se je posredovalo Regijski ekipi ARON Celje preko UKV omrežja.
Regijska ekipa je bila v ReCO Celje aktivna na KV Winlink in UKV omrežju z znakom S50ACE, med
to ekipo sta bila naša člana Jože S50SL in Blaž S50BS. Jože je bil za UKV postajo, Blaž pa mu je
asistiral pri zbiranju podatkov.
Na UKV omrežju se je delalo na 144 MHz repetitorju RV47 S55VCM na Maliču in simpleksni
frekvenci 145.525 MHz (rezerva 145.550 MHz).
Predpostavka vaje je bila, da so Slovenijo prizadele obsežne poplave vodotokov in hudournikov,
sprožijo se tudi številni zemeljski plazovi. Visok vodostaj rek v nekaj urah doseže Republiko Hrvaško,
kjer poplavi več mest in naselij.
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Elaborat za vajo je pripravil Tilen Cestnik/S56CT, namestnik koordinatorja ARON pri ZRS
Zaključek vaja ARON 2017 (Tilen)
Vaja ARON 2017 je za nami. Komunikacija preko Winlink omrežja je delovala brezhibno, žal pa
nekateri niso razumeli vseh navodil.
ARON vaja ni tekmovanje, kdo pobere več postaj, ampak predvsem kdo pobere prave postaje, neprave
pa preusmeri na pravo frekvenco in pridobi potrebne/zahtevane podatke ter jih posreduje kamor je
potrebno: (klicni znak, QTH, GSM, radioklub, oprema, možnost nudenja pomoči, javljanje stanja…).
Podrobnejša analiza za regijske in državno ekipo bo v kratkem. Za ostale sodelujoče pred samim
pričetkom konference ZRS 2018 v Pekrah ali v okviru Radioamaterskega izobraževalnega srečanja
2018 aprila na Igu.
Hvala vsem sodelujočim, da ste si vzeli čas za sodelovanje v nedeljo!
Tilen Cestnik/S56CT
S50ARO
Pojavila so se tudi vprašanja, kot so:
Ali so vasi družinski člani in delodajalec seznanjeni z vašo funkcijo v kviru ARON-a?
Kakšne so prioritete, družina, služba, aktiviranje v ARON. Čas, ki ga potrebujete za akcijo, osebna
oprema člana (primer poškodbe…), zavarovanje in še kaj bi se našlo.

PRAZNOVANJE, LETOS ŽE PETO IN ZADNJE V LETU 2017
V lanskem letu smo pričeli s prijetnimi druženji ob praznovanju srečanja z Abrahamom in ker se
aktivnost očitno obnese , smo letos zadevo nadaljevali. Sprememba je samo ta, da smo letos
nadaljevali tudi obeleževanje ostalih okroglih številk naših članov.
Tako lahko v letu, ki se počasi zaključuje naštejem kar pet naših članov, ki so zabeležili lepe okrogle
številke.
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Leto smo začeli pozimi z Janjo S55JM – 50, nadaljevali z Romanom S57SR – 60, Ferdo S52OA – 80,
Toni S56IBA – 40 in končali spet pozimi s Franciju S57AZ – 50 let.

Letos nas čaka še zaključni epilog, to je novoletno druženje, da malo osvežimo dogajanje v letu 2017.
Ker še zaenkrat iščemo primeren datum izvedbe bodite v pričakovanju, lokacija pa bo letos pri
Stojanu, verjetno, saj se nas še ni naveličal, nam pa je tudi dobro poznana .
Prihajajoči vikend je še zadnji termin letošnjega S5 tekmovanja v katerem smo nekateri bolj drugi pa
manj sodelovali. Letos si nekateri obetajo kar lepe rezultate, tako da tisti manj aktivni lahko
pripomoremo s kakšno točko, ki jo lahko podelimo sodelujočim.
Verjetno je tole moje oglašanje zadnje letos, za drugo leto bomo, oziroma pa boste videli, če bom še z
vami delil novice. Če mi bo čas in volja dopuščala se bom poskusil truditi še naprej.
Letos sem za CQ pripravil sedem prispevkov, tako da tudi drugi širom Slovenije vedo nekaj o našem
dogajanju. Prav tako sem za portal Moja občina pripravil dva prispevka, za glasilo Občine Mozirje pa
sem strnil povzetek dogajanj v letu 2017. Na koncu želim vse bralcem VSE NAJ V LETU 2018.
Uredil:
Robi - S56VHR
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