Predstavitvena vaja ARON – Obala 2017, 10. 6. 2017
ali dobri stari ''NNNP - Nič nas ne sme presenetiti'' ...
Namesto uvoda
Preden povemo nekaj več o dogodku, kakor smo ga poimenovali, predstavitveni vaji
ARON - Obala 2017, povejmo, kako se je tokratno sodelovanje na tem ozkem področju
naše radioamaterske dejavnosti na Obali pravzaprav začelo.
Vrniti se moramo na Ig in na lansko radioamatersko usposabljanje, ki je bilo izvedeno 2.
aprila 2016, ko smo se tam srečali mnogi, ki jim je ta tematika blizu, oziroma v njej
sodelujemo na tak ali drugačen način že leta in desetletja.
Tam se je takrat porodila zamisel, da bi bilo najprej potrebno dopolniti regijsko enoto
Obala v Kopru, S50AKP, takrat sestavljeno samo iz članov Radio kluba Jadran Koper –
S59CST še s člani Radiokluba Izola – S59DTN in Radiokluba Piran – S59HIJ, kar je bilo
že lansko jesen tudi izvedeno. Temu je novembra meseca sledil sestanek predstavnikov
vseh treh obalnih klubov, kjer smo se dogovorili o sodelovanju na tem področju in zastavili
program za leto 2017, v katerem smo opredelili usposabljanje prenovljene regijske ekipe
ter vzpostavitev, oziroma nadgradnjo in sodelovanje občinskih radioamaterskih ekip za
potrebe ARON-a na Obali. Za zaključek usposabljanja je bila predvidena predstavitvena
vaja teh ekip v juniju mesecu 2017.

Predstavitvena vaja ARON - Obala 2017
Ker smo zastavljene cilje usposabljanja regijske ekipe in občinskih ekip izvedli, kot je bilo
zastavljeno, v vseh treh klubih tudi pripravili opremo za delo teh ekip, smo sicer najtežje
uskladili za vse kolikor toliko sprejemljiv termin za izvedbo predstavitvene vaje, katere
osnovni namen in cilji so bili:






postavitev radioamaterske opreme izven poslovnih prostorov kluba, če je le možno
na popularnih javnih površinah;
vzpostavitev vseh oblik zvez med sodelujočimi, najprej analognih tako na
VHF/UHF območju kot tudi na KV;
vzpostavitev digitalnih Winlink povezav in prenos sporočil na vse možne načine:
o Telnet - preko interneta,
o Winmor - preko radijskih postaj sistema Winlink in še
o Winmor P2P - preko radijskih postaj direktno med sodelujočimi ekipami;
posredovanje ustreznih informacij javnosti:
o predstavnikom lokalnih skupnosti, pozdravno pismo županom;
o ustrezno obveščanje pristojnih posameznikov za zaščito in reševanje na
regijskem in občinskih nivojih;
o informacije in prispevki v lokalnih medijih.

Kakorkoli, 10. junija 2017 smo se člani vseh treh obalnih radio klubov med 10 in 12. uro,
vsak v svoji lokalni skupnosti postavili na odmevne javne površine, v Kopru pred Taverno,
v Izoli na začetek promenade na Sončnem nabrežju ter v Piranu na Punto (Svetilnik).
Postavili smo svojo opremo namenjeno delovanju radioamaterskih ekip v okviru akcij
ARON ob izrednih dogodkih in poizkušali doseči zastavljene cilje.
Kljub nekaterim manjšim težavicam, ki so se tu in tam pojavljale na posameznih lokacijah
(Murphy nikoli ne počiva), smo v predvidenem času vzpostavili najprej običajne analogne
pogovorne zveze. Te so glede na čas, izbrana frekvenčna območja na KV in VHF / UHF
ter nenazadnje tudi medsebojno bližino, delovale odlično.

Prav tako smo po prehodu na uporabo Winlinka brez težav vzpostavili potrebne povezave
in izmenjali sporočila. Prav tako smo poslali pozdravna pisma županom na običajne
elektronske naslove. Vse je delovalo odlično in v skladu z načrtovanim ter našimi željami
in pričakovanji.
Ob stojnicah so se ustavljali tudi zainteresirani občani in naši člani, ki sicer na vaji niso
sodelovali. Prav tako se je ob stojnicah ustavilo kar nekaj tujih gostov naše obale. Skozi
vprašanja in posredovane odgovore pa je čas hitro tekel in ker so bili vsi zastavljeni cilji v
predvidenem času doseženi, smo ob 12.00 uri lahko vajo tudi zaključili.
To je bila zanimiva izkušnja, ki nam daje tudi veliko izhodišč in možnosti nadaljnjega dela
ter nadgradnje doseženega na vseh področjih aktivnosti povezanih z ARON-om. Če
zaključimo v stilu s starejšim dobro znanim podnaslovom tega prispevka, dobro
pripravljene in usposobljene prostovoljce nobena težave ne preseneti in imajo za tovrstne
izzive vedno pripravljene ustrezne rešitve.
Tako je tudi z radioamaterji, člani obalnih radioklubov, kar je sobotna skupna uspešno
izvedena vaja potrdila.
73, Silvo – S51AO
Priloga: nekaj podatkov o sodelujočih, uporabljeni opremi.
Koper, S50AKP in S59CST
V Kopru je na vaji sodelovalo pet članov: Lojze Poberaj – S51JN (najstarejši član Radio
kluba Jadran Koper in verjetno ZRS, ki je ta dan slavil 93. rojstni dan – še enkrat iskrene
čestitke in najboljše želje), Milan – S52MD, Agara - S56RGA, Iztok – S57UHX, Simon –
S54MI in Maks – S53KP.
Uporabili smo naslednjo opremo:
- Kenwood TS-590 za KV,
- Icom IC-271 in nekaj osebnih ročnih postaj članov za VHF/UHF
- prenosni PC
- multiband žična antena W3DZZ za KV in
- GP anteno za VHF / UHF
Izola, S59DTN
V Izoli je v vaji sodelovalo devet članov: Bojan – S51CN, Ivan – S56WBI, Lojze – S51PC,
Aljoša – S56FGP + junior Klemen, Erik – S56FM, Mirko – S56FMZ, Janez S56WIZ, Darija
– S56DR in Silvo – S51AO.
Uporabili smo naslednjo opremo:
- IC-7100 za KV, delovala med 10 in 25 W izhodne moči
- FT-8900R in večje število osebnih ročnih postaj članov za VHF/UHF
- 2x prenosni PC
- multiband dipol za KV in
- vertikalno anteno za VHF / UHF
- v rezervi smo imeli agregat za primer izpada el. energije.
Vse, vključno s štantom in senčno zaščito – paviljonom, je bilo postavljeno in operativno v
roku slabih 45 minut, po zaključku vaje pa pospravljeno v pol krajšem času.

Piran, S59HIJ
V Piranu je na vaji sodelovalo pet članov: Gregor – S53RA, Matjaž – S53AU, Marsell –
S52ID, Franko – S57JEL in Brane – S57DM.
Uporabljena je bila naslednja oprema:
- YAESU FT-857D za KV, z zmanjšano močjo do 5 W, kjer je še vedno vse lepo
delovalo;
- več ročnih VHF / UHF radijskih postaj
- 2x prenosni PC
- žična inverted vee antena
- vertikalno anteno za VHF / UHF
- akumulator, s katerim smo nekaj časa napajali postajo in
- precej ostale drobne opreme in pripomočkov.

