A1 Contest 2015 u OM6W

Tento telegrafný contest bol pre OM6W propagačnou akciou, nakoľko je nás málo - až
dvaja☺. Oslovil som Zdenka OK2ZB, či by nám neprišiel pomôcť a on pozvanie neodmietol,
čo si vážime. Boli sme teda traja, a tak sme mohli začať závodiť.
Ja som na kontestové QTH išiel už v piatok na obed, aby som pripravil niečo pod zub. Večer
dorazil Michal OK2MJF a už sa čakalo iba na Zdenka OK2ZB. Keď sme mu zatelefonovali,
povedal nám, že má doma menšie technické problémy a dorazí až v sobotu doobeda . Po
večeri sme sa išli riadne vyspať, aby sme boli oddýchnutí na contest. Ráno Mišo odskúšal
funkčnosť zariadení a počkali sme na Zdenka. Ten dorazil pred obedom, ako sľúbil. Tiež nás
prišli pozrieť Vlado OM6VN a Dominík OM6ADN, ktorý dostal tento týždeň koncesiu so
značkou OM6ADN, čím sa stal plnohodnotným rádioamatérom. Aj Vlado urobil skúšky na
triedu E a zmenil značku na OM6VN (ex OM6AVN). Napokon nás milo prekvapil svojou
návštevou aj Vilo OM3CV, ktorý bol dlhodobo chorý. Zdravotný stav sa mu zlepšil, a tak nás
mohol prísť pozrieť. Pretek začal Mišo, ale akosi to zo začiatku nechodilo, teda aspoň
z nášho QTH. Okolo 17 hod. sa podmienky zlepšili a spojenia do logu pomaly pribúdali.
Mišo sedel za rádiom do 19 hod. a my sme sa venovali návšteve. Po odchode Vila, vystriedal
Miša Zdenko ktorý vydržal za rádiom až do rána. Večer nám jeden PA začal hlásiť zlé SWR
na fixné antény smerom na juh. Keďže bolo tma, vypli sme ho a pokračovali iba do jedného
smeru. Po raňajkách Mišo začal hľadať chybu a zistil, že prepojovací kábel z relé nie je OK.
Provizórne to prepojil a mohli sme vysielať opäť aj do južného smeru, ale to už bol obed. Po
obede Zdenko odišiel, nakoľko musel po ceste vyzdvihnúť manželku. Závod dokončil už
Mišo sám s celkovým počtom spojení 211, čo je štandardný výsledok. Okolo 15 hodiny sme
sa rozlúčili s tým, že sa do konca roka ešte stretneme, nakoľko sa pohrávame s myšlienkou
spojiť sily s OL7Q a chodiť spoločne z Lysej Hory. Uvidíme ako to dopadne.

Za OM6W Rudo OM6BB

