SKED S50ZRS 6.6.2018
Na HAM radio Friedrichshafen 2018, ki je potekal od 1. – 3. junija 2018 je ZRS
zastopala ekipa : Kristjan S50XX, Miloš S53X, Herman S53NW, Rok S57LR in
Tadeja, ki še nima znaka. V imenu ZRS se jim zahvaljujem za uspešno opravljeno
zastopanje na sejmu.
Vlado S57KV je ZRS ju podaril vezana glasila Radioamater in CQ ZRS od leta 1948
naprej, ter nekaj knjig strokovne Radioamaterske literature. Vsa literatura je na voljo
članom ZRS, s predhodnim dogovorom z Mojco.
Za enkratno zgodovinsko darilo ZRS se Vladu S57KV javno zahvaljujemo.
Če ne bo kakšnih pripomb zainteresirane javnosti na predlog sprememb Splošnega
akta o Radioamaterski dejavnosti, ki je objavljen na spletni strani AKOS a, bodo le te
stopile v veljavo čez 30 dni od objave 29.5.2018.
50. obletnico delovanja sta proslavljala radioklub Radioklub Mozirje S51DSW in
radioklub Cirkulane S59DDR. Obema čestitke ob okroglem jubileju
Tekmovanja na UKV področju
9. in 10. junija 2018 poteka IARU R1 ATV tekmovanje
16. in 17. junija poteka ZRS 50 / 70 MHz tekmovanje, sočasno z IARU R1 50 / 70
MHz tekmovanjem
17. junija poteka Alpe Adria UHF/SHF tekmovanje
Še posebno vabljeni k sodelovanju v Alpe Adria tekmovanju, ZRS je
organizator letošnjega tekmovanja.
Tekmovanja na KV področju
14., 15. 7. IARU HF tekmovanje.
Začetek v soboto ob 12.00 UTC in trajanje do nedelje 12.00 UTC.
Slovenijo zastopa S50HQ ekipa, ki poziva vse slovenske amaterje, da
vzpostavijo čim več zvez z njimi in tako prispevajo skupnemu rezultatu.
Priprave ekipe potekajo že nekaj časa in so v polnem teku tako, da velja poziv k
vaši udeležbi.
Prav tako bo najhitrejšim posameznikom podeljene praktične nagrade in priznanja za
zveze na vseh bandih.

Repetitorji
Na Kumu od prejšnjega tedna ponovno deluje analogni repetitor S55UHF, ki ima
povezavo v Echolink konferenco Slovenija. S55DHF deluje na novi frekvenci 438.275
Mhz.
Na Nanosu je ekipa notranjskih in primorskih radioamaterjev zmontirala novo UHF
anteno ter postavila analogno/digitalni DMR repetitor, S55DKP katerega je pripravil
Janko/S57NK. Repetitor še nima povezave v omrežje BrandMeister.
Na Slavniku testno deluje repetitor Motorola SLR1000 v DMR načinu. Repetitor je na
frekvenci 439.225 MHz in lepo pokriva Obalo ter del Notranjske in Primorske.
V S5 DMR omrežju se uporabljata dva time slota (časovni okni) in sicer :
TS1, na katerem statično deluje slovenska govorna skupina 293 in skupina 293112 ARON ter
TS2, na katerem statično delujejo slovenske regijske skupine 2931, 2932, 2933
itd.TG293 je vpisana na vseh slovenskih repetitorjih kot statična, kar pomeni, da, ko
na repetitorju oddajamo na skupini 293 nas slišijo na vseh slovenskih DMR
repetitorjih. Povezovanje po drugih državah je zato potrebno opraviti na TS2. Dolgi
pogovori postaj v lokalu ne sodijo na TG293 ampak na TG9 na TS 2, če sta
uporabnika na istem repetitorju ali na katero izmed regijskih skupin.
Ker se sistem veča moramo vsi paziti na HAM SPRIT. Novi uporabnikom omrežja
svetujemo, da si prej preberejo pravila, kako sistem uporabljati.
SLO CONFERENCA :
Od ponedeljka 4.6.2018 dalje zopet deluje Echolink CONFERENCA SLOVENIJE, ki
je bila nekaj dni na OFF. Namreč potrebno je bilo poravnati vsakoletni prispevek, ki
ga zaračunajo v ZDA. Plačilo je uredil TOM S56G,hvala Tom.
Tako da vse nas uporabnike frekvenc apeliram, da se držimo HAM SPIRITA, ter da
se medsebojno ne žalimo, kajti že velikokrat smo dokazali da znamo stopiti v kriznih
situacijah skupaj.
ARON
Konec maja se je Tadej Tomšič/S56TT, član ARON ekipe Zasavje skupaj s
slovensko ekipo jamarskih reševalcev udeležil mednarodne vaje CSAR Modex v
Eisenerzu v Avstriji. Skupaj s pripadnikom Enote za hitre reševalne intervencije,
oddelka za IT podporo Markom Zaletetlom/S56WZM, ki je prav tako radioamater sta
na vaji zagotavljala radijske zveze, informacijsko podporo ter tudi pomagala vodstvu
slovenske ekipe.
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