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Asi nejvíc zajímavou akcí v prvním měsící 2019 byl
FUN Contest, SSB závod v pásmech 13cm a 23cm,
který organizuje Al K2UYH. Potěšitelná je účast
čtyř OK stanic.
Výborného výsledku dosáhl jako vždy Marek
OK2DL: Na třetí lednový víkend byl vyhlášen SSB
Funtest Alem K2UYH. 23 cm část byla od soboty
19.00 do neděle 19.00 UTC. Měsíc zapadal v neděli
kolem 7.00 a tak to byla zase "noční směna". Po
začátku závodu jsem vyjel s CQ na 1296.022 a za
první hodinu jsem udělal 16 spojení. Podmínky byly
výborné, signály protistanic krásně čitelné. Celkem
navázáno 45 spojení, loni bylo 37. Celkový letošní
výsledek je 1328 bodů. Z OK byli na pásmu
OK1KIR, OK2ULQ a OK1CS. Během závodu silně
mrzlo, nebyly problémy s chlazením PA a tak jsem
jel na plný výkon, maximální teplota chladiče se
vyšplhala na 4,8° C!

důležitějších úkolů. :-)) První QSO bylo v 16:51 a
poslední 18:14 takže hodina a kousek. Ale chodilo
to krásně. Udělal jsem 9 SSB spojení: OZ4MM,
PI9CAM, OK2DL, DL6SH, LX1DB, DL3EBJ,
SM6CKU, OZ6OL, DF3RU. Bezkonkurenčně
nejkrásnější signál měl Marek OK2DL. Ještě jsem
zaslechl OK1KIR a několik dalších stanic během
spojení, ale na mou výzvu se nechytily a já na ně
při volání výzvy také nenarazil. Měl jsem ze závodu
radost a potěšilo mě též, že má technika vyjímečně
nezklamala. :-) Přeji všem krásný rok 2019.
A o aktivitě OK1KIR mi poslal zprávu Tonda: Při
návštěvě na jednu orbitu 19./20.1. se na 70 cm
povedlo provozem JT udělat tyto nové stanice
UB4UAA, BD9BU jako 38.WAZ zónu, ON4CGX,
PA3DOL, 4X1AJ a nakonec random 9K2YM jako
# 234 a první 9K-OK spojení na 70 cm. Potom na
23 cm provozem JT RT6DH a DL1RPL #324. A
provozem CW RA2FGG a WX4F #441.V 23 cm
SSB kontestu mimo závod 9 QSO. Druhý den
Vláda zkoušel na 23 cm ZL2MQ ale pro stále
trvající rušení při východu měsíce ho nedekódoval.

Hamsack 9K2YM

Diplom OK2DL za vítězství v ročníku 2018
A že to jde i s parabolou 3,7m demonstroval Petr
OK2ULQ: Nový rok na EME jsem zahájil účastí v
FUNTESTu,tentokrát jen SSB. Výsledkem bylo 10
spojení. Česky jsem se pozdravil s OK2DL,
OK1KIR a DL6SH. Pracoval jsem s HB9Q,
LX1DB, G3LTF, I1NDP, SM6CKU, DL3EBJ a
DF3RU. QRV jsem byl pouze cca 3 hodiny v
sobotu. Podmínky byly výborné a tak jsem si ta
spojeni patřičně užil.
Jen chvilku byl též QRV Emil OK1CS: SSB závod
jsem jel jenom v neděli a to pouze chvíli, neboť
rodinou mi bylo určeno mnoho a mnohem

Koncem ledna uveřejnil Rick K1DS výsledky
ARRL EME Contestu 2018. Byl to ročník velmi
úspešný pro OK stanice. Celkem se závodu
zúčastnilo a poslalo deník 12 OK stanic, což je při
celkovém počtu 193 zaslaných deníků výborná
aktivita. Vynikajícího výsledku dosáhl Láďa
OK1DIX, který zvítězil v kategorii SO 144MHz
mezi 52 účastníky a dokončil tak úspešný rok 2018,
kdy dokázal zvítězit též v ARI Contestu a European
DUBUS Contestu. V katerogii SO 1,2GHz ALL
dominovali OK stanice, zvítězil Zdeněk OK1DFC
a na druhém místě se umístil Marek OK2DL. V
kategorii MO 2,3GHz ALL zvítězili OK1KIR a
cenná jsou též umístění Mirka OK2AQ na 3. místě
v kategorii SO 10GHz ALL a OK2D v kategorii
MO 432MHz ALL. I další OK stanice dosáhli
dobrých výsledků, kompletní výsledky naleznete
na: http://www.vhf.cz/vysl-arrleme/

