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Moj prvi UKV CQ kontest 
 
 
 
 V soboto in nedeljo 7./8.6.03 se je odvijal junijski ZRS UKV kontest. Bil sem 
povabljen k sodelovanju. To je bil moj prvi kontest. In če vam po pravici povem, so ti, ki 
so sodelovali v tem kontestu iz Lisce-JN76PB-948m, pravi profesionalci v radioamaterski 
stroki. Odločil sem se, da vam prikažem svoje doživetje na tem tekmovanju. 
 V soboto sva z Janijem-S52CO po pionirski državni tekmi v ARG prišla na Lisco 
okoli osmih zvečer. Takoj, ko sva prispela, mi je Jani predstavil člane ekipe, s katero bom 
sodeloval.Ti pa so: Branko (S57C),Tone (S57Q), Adi (S55M), Jože (S57NAW), 
Bojan(S51QA). Ko me je seznanil z ekipo, so nama dodelili prostor za postajo, ki je se je 
oglašala na 2 metrih. Vsi smo tekmovali pod znakom S57C. Jaz sem dobil prostor poleg 
te čudežne zadeve z imenom Javornik 14/144. Dodelili so mi par slušalk, s katerimi sem 
bil povezan na radijsko postajo, da sem lahko »prisluškoval« zvezam. V roke sem vzel 
svinčnik in papir in si začel pridno zapisovati pozivne znake drugih radioamaterjev, s 
katerimi smo vzpostavili zveze. Presenečeno sem ugotovil, da se lahko na višjih 
frekvencah vzpostavlja zveze skoraj s celo Evropo. V hiški, v kateri je bila postaja za 144 
MHz je bila postavljena tudi postaja za 432 MHz. Zunaj pod šotorom so bile postavljene 
postaje za 1.2 GHz, 2.3 GHz, 3.4 GHz, 5.7 GHz in pa za 10 GHz.  

Na tem kontestu sem prvič videl tudi, toliko elektronike na enem mestu.               
( računalniki, vmesniki, postaje, predojačevalci, rotatorji anten, preklopniki anten, delilci 
moči, ojačevalci, transverterji ) Ter pa, tudi toliko veliko anten kot, da je Lisca poraščena 
z ogromnimi drevesi.HI Skoraj bi lahko rekel, da je bil tisti del Lisce za koga, kakor na 
primer zame, prava atrakcija. No, tako sem za postajo sedel nekaj ur. Prisluškoval sem 
zvezam, ki so bile vzpostavljene. Občudoval sem tudi spretnost radioamaterjev, ki so v 
še tako slabih slišnih razmerah slišali celoten pozivni znak, lokator in zaporedno številko, 
česar jaz nisem slišal. Ko se je ura že nagibala proti polnoči, se mi je začelo spati. Malo 
sem se mučil na stolu in se trudil ostati buden. V tem času je bila prosta postaja, ki je 
delovala v frekvenčnem območju 432 MHz. Takoj, ko je Jani to opazil, me je posadil za 
postajo in mi naročil, naj kličem CQ. Ko sem se usedel za postajo, kar na enkrat nisem 
bil več zaspan. Ko sem začel klicati CQ, me je začelo tresti kot, da se je ohladilo na 0°C. 
V takem primeru bi začetniku postalo vroče, saj prva zveza ni kar tako, kaj šele prva 
zveza v kontestu. Ker pa na frekvenci ni bilo nikogar, sem se kmalu odločil, da bom odšel 
spat. Zaspal sem ob zvokih klicanja cq-ja in se zbudil tudi ob zvokih cq-ja. Spet sem 
sedel k postaji in prisluškoval našim zvezam. Ker pa se brezdelja kmalu naveličaš, sem 
se odločil, da grem pogledat še k drugim operaterjem, kako jim gre. Bili so zelo uspešni. 
Proti koncu kontesta so se pripeljali zelo črni oblaki, ki so naznanjali prihajajoči dež. 
Kmalu za tem smo v antenah, na katerih smo delovali zaslišali rahlo pokanje. To je bila 
statika, ki je »sekala« po antenah. Iz preventive smo izklopili vse antene v hiški. Počakali 
smo nekaj časa. Takoj ko se je umirilo, smo priklopili in nabijali cq do konca kontesta. Po 
koncu smo se kar kmalu spravili pospravljati opremo in vse, kar so prinesli na Lisco. Ja 
kar zajeten kup opreme se je nabral. Če opremo zložiš 1m na široko, jo je bilo v dolžino 
za 12 m – brez anten. Tako smo se že ob šestih popoldne odpravili v dolino. 
 Zaključili smo kontest. Še naslednji dan mi je po glavi rojil naslednji stavek »cq 
contest s57c s57c s57c contest«. Upam da bom še kdaj povabljen na kak tak dogodek in 
da bom vzpostavil tudi sam kakšno zvezo. 
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