4/17
UVOD
Pozdravljen-a, pred tabo so spet nove, že kar tople NOVICE RK MOZIRJE.
Včasih mi že kar zmanjka idej, kaj napisati v uvodu, mogoče bi rabil kakšnega, ki piše kolumne .
Kaj bi še napisal, včasih ni kaj veliko gradiva ampak na koncu se pa na srečo vedno najde za vsaj
kakšne štiri strani gradiva ali pa slikice povečam in tako rešim zadevo in izdam svežo novičko.

»14. TEDEN ANTARKTIČNIH DEJAVNOSTI«
V spomin na 14. mednarodni teden aktivnosti na Antarktiki je bilo pretekli mesec tekmovanje. Vsi
radioamaterje po svetu, ki so vzpostavili zvezo s posebnimi postajami, ki so bile dejavne v času od
18. do 26. februarja na KV obsegih so pripravili posebne diplome, ki so jih poslali brezplačno v PDF
formatu vsem udeležencem, ki so izpolnili zahtevano število vez v posamezni kategoriji.

Tega tekmovanja se je udeležila tudi naša članica Barbara S55BA, iskrene čestitke za dosežek.
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46. KONFERENCA ZRS IN PODELITEV POKALOV IN DIPLOM S5
MARATONA 2016
Prejšnjo soboto je na sedežu ZRS v dopoldanskem času potekal sejem radioamaterske opreme,
popoldan pa se je odvijala letna konferenca in podelitev pokalov in priznanj za tekmovanja iz
preteklega leta. Sejma in konference se je udeležilo tudi nekaj naših članov, ki so bili aktivni v
lanskih tekmovanjih. Skupni izkupiček diplom je bil kar lep, za povrh pa smo dobili tudi državnega
prvaka med novinci in to je Andrej S57FA. Njegov celoletni trud in rezultat je lahko vzpodbuda za
naše novince, ki so lansko leto opravili izpit. Od zadnjega takšnega rezultata, ko sta Negro S55KM in
Amadej S56AHP osvojila prvo mesto vsak v svoji kategoriji so minila tri leta. Andreju iskrene
čestitke.

Podelitev pokala
Ker je že ravno govor o S5 maratonu bi spomnil, da je ta vikend prvi termin omenjenega
tekmovanja, vremenska napoved je zaenkrat lepa, temperature prijetne, tako da bi se dalo narediti
kakšno vezo tudi iz terena.

letni koledar terminov
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STATISTIKA KLUBA
Ker urejam poleg našega časopisa tudi nekaj ostalih zadev, bom podal še nekaj podatkov s katerimi
razpolagam:
Število članov: 61 po spisku
Plačala članarina 2017: 94 % od 54, kolikor jih zadnje čase poravna klubske obveznost

50 DNI OD….
Te dni je minilo 50 dni od postavitve mlaja naši članici Janji zato smo ga morali pospraviti, kot to
veleva tradicija in bili smo uspešni 

Uredil:
Robi - S56VHR
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