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Pozdravljen-a, pred tabo so popočitniške NOVICE RK MOZIRJE.
Med poletjem sem nabral nekaj zadev, ki so se zgodile po izdaji zadnje številke novičk, seveda s
pomočjo »dopisnikov«. Največ časa in moči bomo po vročem poletju trenutno namenili pripravam na
FIELD DAY 2017.

SLOVO
V soboto 12.avgusta se je nekaj članov RK Mozirje S51DSW poslovilo od bivšega člana Francija
Dobravca iz Nazarja, ki je bil tudi eden od ustanoviteljev RK Mozirje. Žal že kar nekaj časa ni bil
aktiven na radioamaterskih valovih.

NOVA AKTIVNOST IN DISCIPLINA
Na pobudo posameznikov v klubu je nastala ideja za skupinsko klubsko kolesarjenje. Če se lotimo
vsega, kot je planinarjenje, zakaj se nebi lotili še kolesarjenja 
Negro je na praznični torek opravil ogledno turo, da je preveril prevoznost trase in morebitne
zanimive točke ob njej.
Datum kolesarjenja je bil v soboto 19.08.17, zbrali pa smo se v Nazarjah v bližini gasilnega doma ob
9:00 uri.
Dolžina proge je bila 25 km in ni bila pretežka. Glede na povprečno kondicijo, smo progo prevozili v
dobri uri in še malo zraven.
Potek proge je razviden iz priložene karte, na kateri se vidi da smo krenili iz Nazarja proti Sp. Rečici
- Rečica – Varpolje, kjer smo pobrali Negrota in Moniko, tako da smo se čimbolj izognili glavnim
cestam.
V Bočni na igrišču smo se na kratko ustavili in malo odpočili, kjer nas je čakal Ferdo z malico, nato
pa smo nadaljevali do cilja po zadrečki magistrali skozi Kokarje vse do cilja, ki je bil v Nazarjah.
Pri gostišču Vrbovec smo strnili vtise o našem skupnem podvigu ter sklenili, da bo sedaj tudi
kolesarjenje tradicionalno.
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Kolesarji pred začetkom nadaljevanja etape v Bočni

SESTANEK PRED FIELD DAY 2017
V ponedeljek se nas je kar lepo število članov zbralo v klubskih prostorih, kjer smo dorekli nekatere
stvari glede priprav na tekmovanje prvi vikend v septembru.
Večina zadev je že utečenih iz preteklih tekmovanj, tako da smo jih samo potrdili. Sprememba glede
letošnjega tekmovanja bo samo druga lokacija, ki pa bo vseeno v isti občini le malo prestavljena.
Na spodnji fotografiji je del ponedeljkove druščine.
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Ker je tekmovanje in druženje na že tradicionalnem FIELD DAYu pestro in zanimivo, ste vsi
vabljeni, da se pridružite udeležencem od sobote 2.9.17 do nedelje, ko bo tekmovanje končano.
Lokacija je razvidna na spodnjem zemljevidu, glede morebitnega vodenja in usmerjenja pa bo
sigurno kakšna postaja vedno dosegljiva.

Uredil:
Robi - S56VHR
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