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Pozdravljeni, pred vami so že prve pomladne NOVICE RK MOZIRJE v letu 2018,
Kot sem že omenil v prejšnji številki, da bo skoraj pomlad je sedaj že skoraj tu. Neglede na letne čase
in vreme gredo aktivnosti v našem hobiju naprej.
Obletnica se nezadržno bliža, tako da je večina moči in časa namenjeno prav pripravam gradiva in
ostalih zadev glede tega.

DIPLOME
Komaj se je končalo leto 2017 in razna tekmovanja v tem letu, že je bilo tu novo leto polno
tekmovalnih izzivov za nekatere članice in člane.
V januarju je potekalo tekmovanje 20 različnih DXCC držav in Barbara se je potrudila ter nabrala v
kratkem času teh dvajset držav. Za dosežek je prejela tudi diplomo.

V soboto 10. marca je bila v Pekrah konferenca ZRS in podelitev priznanj za lanski S5 maraton.
Nekaj naših članov je pridno sodelovalo tudi v tem tekmovanju in za dosežke so prejeli zaslužene
pohvale. V tem tekmovanju je Barbara S55BA spet pometla s konkurenco v svoji kategoriji, tesno za
petami pa ji je bil Andrej S57FA. Med uvrščenimi se je pojavil tudi Toni S51TS.
Ker so podeljevali priznanja za preteklo leto je Miro prevzel tudi diplomo za Field Day 2017.
Spodaj so razvidni rezultati in dobitniki, tako da čestitke in motivacija še za ostale člane, ki imajo
opremo in vsaj malo časa.
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Zbrani dobitniki priznanj v Pekrah
LETNI OBČNI ZBOR ČLANOV
Na sestanku UO smo se dogovorili, da letošnji občni zbor članov izvedemo v soboto 24. februarja
2018, in tako smo tudi izpeljali naše vsakoletno srečanje. Pregledali smo dogodke preteklega leta in
seznanili navzoče z načrti za letošnje leto. Letošnji občni zbor je bil tudi volilni, tako da smo razrešili
staro vodstvo in upravni odbor. Naslednji korak je bil izvolitev novih članov, ki bodo svoj prosti čas
namenili za potrebe delovanja kluba.
Članstvo se je odločilo in potrdilo naslednjo postavo, ki bo opravljala delo in vodila potrebna klubska
opravila:
VODSTVO IN UPRAVNI ODBOR










predsednik:
podpredsednik:
tajnik:
vodja UKV sekcije:
vodja KV sekcije:
član:
član:
član:
član:

KRAJNER Uroš
PRAŠNIKAR Miro
HUDOLIN Robert
KOČAR Negro
STEBLOVNIK Jaka
SLUGA Jože
ROBIDA Tomaž
PRAZNIK Franci
STEBLOVNIK Toni

S55K
S52ON
S56VHR
S55KM
S55X
S50SL
S57KO
S57AZ
S51TS

NADZORNI ODBOR:




predsednik:
član:
član:

PETRIN Vili
S55PV
BEZOVŠEK Anton S56IBA
KLADNIK Matej
S56T

BLAGAJNIK: Knjigovodski servis Jana TRONTELJ-GOLOB s.p.
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Srečanja se je udeležilo 24 članov, ena predstavnica tiska in predstavnik Občine Rečica ob Savinji,
kar je 42 % vsega članstva. Tako je bila udeležba podobna, kot leta doslej, lepo pa bi bilo, da se takih
srečanj udeležujemo v čim večjem številu še posebej, če se moramo odločati o kakšni pomembni
odločitvi. Nekateri so lahko poravnali še letošnjo članarino, tako da imamo lahko potem točno število
aktivnih in aktualnih članov v klubu glede na vplačila. Trenutno število članov je 55, za ZRS pa je
vplačalo 25 članov, kar je tudi lep odstotek.
Po dobri uri uradnih zadev smo zbor članov pod vodstvom Tonija S56IBA speljali do konca, tako da
je lahko nastopil še Stojan s svojim delom zadolžitve. Občni zbor smo končali s prijetnim klepetom
in druženjem.
Nekaj utrinkov je na spodnjih fotografijah.

TEKMOVANJE CQ WPX SSB 2018
Za nami je zadnji vikend v marcu, ko smo nekateri člani radiokluba Mozirje preživeli popolnoma
radioamatersko. Priprave so se pričele že v sredo, nadaljevale pa so se vse do sobote.
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Potekalo je spet eno izmed dveh največjih svetovnih radioamaterskih tekmovanj CQ WPX SSB
tekmovanje. Lokacija je bila poznana, se pravi nekje visoko v Cirkovcah. Vremenske so bile ugodne,
kljub še kar malo zimskim razmeram na tisti višini.
Tekmovanje je potekalo 48 ur, izmenjevali pa so se raport ter zaporedna številka zveze v dnevniku.
Lansko leto smo dosegli 1 mesto v Sloveniji, 1 mesto v Evropi ter 14 na Svetu, tako da smo letos
branili zelo lepe rezultate.
Več o tekmovanju v naslednji izdaji novičk.
Prijetno preživljanje praznikov in podaljšanega vikenda.

Uredil:
Robi - S56VHR
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