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Pozdravljeni, pred vami so že prve februarske NOVICE RK MOZIRJE v letu 2018,
Kot je bilo videti v prejšnji številki, da bo skoraj pomlad je sedaj stanje popolnoma drugačno. No
zaradi tega ni nič manj aktivnosti na našem področju.

OBČNI ZBOR ČLANOV KLUBA SOTA Slovenija
Nekateri člani našega kluba, ki smo sočasno tudi člani radiokluba S50AAA, smo se zadnjič udeležili
zbora članov na Vranskem. Skupna udeležba je bila kar številčna, tako da ni bilo težav s zadostnim
številom glede potrditve sklepov. Glavna tema zbora je bila 10 obletnica kluba, tako da smo dorekli
glede glavnih aktivnosti in izdajo diplom za aktivatorje in lovce. Za pripravo in izgleda diplome je bil
izbran naš član Toni S51TS, nekaj zadev pa bo lahko urejal tudi Jože S50SL. Pojavila se je tudi ideja
o skupnem druženju, tako da se bomo očitno družili.
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RADIOAMATERSKO IZOBRAŽEVALNO SREČANJE »RIS« 2018
V soboto 3. februarja 2018 je bilo v Ljubljani tradicionalno srečanje ljubiteljev novih stvari, ki
jih predavajo predavatelji na omenjenem srečanju. Po jutranjem vpisu in kavi je predsednik
Bojan pozdravil vse prisotne ter napovedal predavatelje.
Pričel je prof. dr. Janez Bešter, S51OA z temo Inovacije in kadri na področju IKT, nadaljevali pa so
še ostali predavatelji o doma izdelanih postajah, antenskem analizatorju, akumulatorjih, zvezah preko
Meseca, delo v klubu Ptuj. Predavanje se je potegnilo kar pozno v popoldne, tako da smo sneženo
Ljubljano zapustili skoraj v mraku. Na spodnji fotografiji smo udeleženci omenjenega izobraževanja.

STROKOVNE DELAVNICE RK MOZIRJE
Pred kratkim je bilo govora o strokovnih delavnicah, kjer bi se spoznali s programi, ki se uporabljajo
v radioamaterskem delu. V ponedeljek 5. februarja se nas je zbralo kar lepo število v dvorani
gasilskega doma, kjer smo pregledali program WINLINK za delo v sistemu ARON. Prvo smo se
seznanili, za kaj je namenjen, nakar pa smo ga namestili na računalnike in poskusno poslali kratke
tekstovna sporočila.
Drugi program je bil N1MMplus, ki je namenjen vodenju dnevnikov, še posebe se izkaže v
tekmovanjih, ker že ima v svojih bazah večina večjih tekmovanj.
Po razlagi delovanja in rokovanja s programom smo po dveh urah zaključili srečanje in se dogovorili,
da bo naslednje srečanje namenjeno sestavljanju in programiranju kit sistemov.
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ZBOR ČLANOV RK MOZIRJE
Ta vikend je šlo vabilo za vsakoletno srečanje članov-občni zbor po mailu med člane, takoo da še
tukaj vabim na sigurno udeležbo tega srečanja, na katerem bomo s skupnimi močmi izvolili
predsednika ter ostale člane, ki skrbijo za normalno delovanje kluba.

Uredil:
Robi - S56VHR
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