PD 2016 Šlahorka

PD sme sa rozhodli, že pôjdeme s nášho stáleho QTH Šlahorka, nakoľko nás bolo málo, aby
sme išli na kopec. Účasť prisľúbil Mišo OK2MJF - náš stály a spoľahlivý operátor a Dominik
OM6ADN. V strede týždňa mi zavolal Števo OM1TF, že bude doma, či môže prísť
a vyskúšať nové zariadenie na 10GHz.Taktiež volal Peter OM6TY, že je v SK, ale že je chorý
a musí ležať, nemôže prísť. Ja, Mišo a Števo sme sa stretli už v piatok večer na chate. Ráno
prišiel Dominik a mohli vyraziť na drevo do blízkeho lesa, lebo sa nám podozrivo stenčili
zásoby na zimu. Ja som začal variť obed. Drevo chalani nachystali do obeda, aj ho poštiepali
a uložili. Po obede Števo poskladal 10GHz a mohli začať testy. Myslím, že prvé spojenie
urobil s OM3KII a nasledovne s OM6A. Nakoľko nemá zmerané prispôsobenie, tak mohol
vysielať iba 50mW. Dnes mu Mišo OK2MJF zobral zariadenie k nášmu doktorovi Romanovi
OK2UKG, ktorý sľúbil, že to zmeria, nastaví a zapojí aj 10W PA, ktorý má Števo OM1TF
nachystaný. Ak to dobre pôjde, tak v UHF by sme mohli byť na pásme na 10GHz. Na obed
nás prišiel pozrieť Vilo OM3CV. Po obede Dominik OM6ADN sadol k rádiu a pod svojou
značkou OM6ADN odvysielal PD mládeže, kde sa mu celkom darilo. Po krátkej prestávke
začal PD a Dominik za Mišovej asistencie začal robiť spojenia. Domino vydržal za rádiom až
do neskorého večera s tým, že ho na CW vystriedal Števo, ktorý sedel u rádia celú noc. Večer
sa strhla búrka, ale nebolo to také zlé, že by sme nemohli závodiť. Ja a Števo sme pozerali
futbal, ja som to nevydržal a po prvom polčase išiel spať. Ráno to opäť prevzal Dominik
a Michal a vydržali do konca závodu. Urobili sme štandardný výsledok 109 000 bodov a 350
spojení.

Za OM6W Rudo OM6BB

