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Pozdravljen-a, pred tabo so zadnje predpočitniške NOVICE RK MOZIRJE.
Nabral sem spet nekaj zadev, ki so se zgodile po izdaji zadnje številke novičk, seveda s pomočjo
»dopisnikov«. Zaenkrat si bom vzel malo dopusta, tako da se slišimo kaj med poletjem brali pa se
bomo spet jeseni, ko bomo pričeli s pripravami na FIELD DAY 2017.

SODELOVANJE RK MOZIRJE IN ŠD MOZIRJE
V nedeljo 8. junija smo člani RK Mozirje S51DSW sodelovali pri organizaciji tekaškega tekmovanja
Maraton Savinja.
Na prošnjo organizatorja smo skrbeli za komunikacijo na različnih točkah na tekaški trasi.
Tekmovalci vseh kategorij so štartali na parkirišču pred Mozirskim gajem, pot pa jih je preko ločkega
mostu vodila na sejmišče, od tod pa naprej po pešpoti proti Nazarjam. Pot se je nadaljevala po poti
"Pod krajem" nazaj v Loke, tekmovalci na 5,5 km so nato pri hotelu Benda zavili levo nazaj proti
vhodu v gaj, tekmovalci na 10,5 in 21 km pa so nadaljevali pot do Gozdne šole, in nato mimo čistilne
naprave nazaj do štarta/cilja, tekmovalci na 21km so ta krog morali premagati dvakrat.
Iz RK Mozirje S51DSW smo sodelovali: S51TS, S52OA, S52WG, S55K, S55X, S57SR ter S58TSC.
Uroš S55K, je bil upravna postaja lociran na startu/cilju, Roman S57SR je deloval iz lokacije pri
gasilskem domu v Nazarjah, Toni S51TS je bil lociran pri Hotelu Benda, Tomi S52WG pri ločki
kapeli, Tomaž S58TSC nekaj metrov naprej pri kmetiji Hišovc, Ferdo S52OA pri kužnem znamenju
na poti proti gozdni šoli, jaz, Jaka S55X, pa sem bil v gozdni šoli.
Priložnost pomoči pri izvedbi tekmovanja, je bila tudi priložnost preizkusit našo tehniko, predvsem
pa komunikacijo iz različnih lokacij v občinah Mozirje in Nazarje preko simplexnih kanalov ter
preko repetitorja Kraše.
Pokazalo se je, da je repetitor ni deloval najbolje in smo zato vztrajali na Simplex kanalu 145.500
FM.
V prilogi je skupinska slika (manjka Tomaž S58TSC) ki je nastala pred pričetkom tekmovanja, ter
ena slika z lokacije v Gozdni šoli kjer sem deloval S55X.
Glede na besede organizatorja, ki je mimogrede bil zelo vesel da smo ponudili pomoč na področju
komunikacije, se lahko nadejamo povabila k sodelovanju tudi v prihodnjem letu na 2. maratonu
Savinja ki naj bi bil 17.6.2017.
Ob tem pa moram čestitati tudi našemu članu Tomažu S57KO, ki se je tekmovanja udeležil kot
tekmovalec in na 21km v svoji kategoriji zasedel 2. mesto ki pa je bilo tudi dovolj za absolutno 3.
mesto na 21km med moškimi. Čestitke.
Hvala, še tudi v mojem imenu vsem ki ste se udeležili akcije in pripomogli en del k uspešnosti
izvedbe takega tekmovanja.
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VODENJE SKEDOV RK MOZIRJE
Miro je spet pripravil tabelo vodenja skedov, ki še vedno poteka po ustaljenem redu.
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NEKAJ IZ KLUBSKEGA ARHIVA
Med staro literaturo hranimo v klubu tudi stare izvode CALLBOOK, spodaj pa je novejša verzija
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NEKAJ STAREGA
Pri urejanju in sortiranju gradiva v klubskih prostorih smo našli nekaj starega radioamaterskega
gradiva. V kolikor bi kdo želel kakšen izvod revije, ki je na fotografiji se naj oglasi na klubskih
večerih ob ponedeljkih zvečer okrog 20 ure v klubu.

Uredil:
Robi - S56VHR
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