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Subject: [CCF] SM-Kalakukko 2011 oli "ISO JYTKY"
From: Pohjois-Karjalan Radiokerho <kalakukko@oh7ab.fi>
Date: Tue, 26 Apr 2011 18:56:36 +0300
To: ccf <ccf@contesting.com>, fin-ham@sral.fi, Sekalaista tarinointia hamien kesken
<ham-sauna@sral.fi>
*... ja jatkaaksemme poliittisilla termeillä ...*
.... aivan ensiksi haluamme kiittää kaikkia kotimaisen kilpailutoiminnan *1.
Suomen Mestaruuskilpailuun* osallistuneita suomalaisia radioamatöörejä!
Ilman Teidän tukeanne ja mukanaoloanne tästä kilpailusta ei olisi tullut
suurinta ja menestyksekkäintä OH-kilpailua vuosikymmeniin!
Toisena pääsiäispäivänä pidetty kilpailu oli "ISO JYTKY" kellistäen selvästi
edellisen, vuoden 2007 Kalakukon osallistujaluvut. Kyllä kansa tietää!
(Copyright Veikko
Vennamo)
Pohjois-Karjalan Radiokerho ry., OH7AB, kiittää suomalaista
radioamatöörikansaa workkimalla osoitetusta tuesta!
*Uusi osanottajaennätys miesmuistiin!*
Kun vuoden 2007 Kalakukossa päästiin kilpailun osanottajaluvussa 1990-luvun
alkuvuosien tasolle, tämän vuoden SM-Kalakukossa lyötiin varmaan jo
1980-luvun parhaiden vuosien lukuja.
Kun tähän mennessä on tullut loki 57 kilpailusuorituksesta, on niistä
löytynyt 133 SSB-osallistujan, 70 CW-osallistujan ja 28 RTTY-osallistujen
(tarkistetut) tunnukset.
Vuonna 2007 SSB-osanottajia oli 122 ja CW-osanottajiia 69.
Yhteensä SM-Kalakukon lokeista on tähän mennessä löytynyt siis yhteensä 231
kilpailusuoritusta, kun niitä vuonna 2007 oli 191. Ja lokeja on tullut siis
vasta n. 50! Uudet lokit varmaankin tulevat vielä kasvattamaan
osallistujamäärää jonkin verran!
RTTY-kilpailun osanottajamäärä lienee kaikkien aikojen ennätys!
Kusoja tarkistukseen toimitetuista lokeissa on tähän mennessö 4.284 kpl. Ja
kerhon sähköpostitili soittaa kelloa tasaisin väliajoin.
Mielenkiintoiseksi tulokset tekee kuitenkin se, että kärki ei päässyt ihan
samoihin lukuihin kuin 2007. Selityksenä paljon se, että nyt oltiin aiempaa
reilummin "single band" -luokissa, pikkutehoilla tai workittiin muuten vaan
kohtuullinen määrä kusoja.
*Hauskuus ja rentous on palannut kilpailutoimintaan - mukana paljon uusia
kasvoja! *
Uudistetut kilpailusäännöt tuntuvat toimineen! Poistimme lokipakon,
yksinkertaistimme säännöistä pois pöhöttyneet tärkkelykset ja halusimme
palauttaa kansalle kilpailuworkkimisen ilon! Lisäsimmme luokkia. Ja
onnistuimme!
Bandeillta löytyi paljon uusia tulokkaita, sekä vanhoja konkareita että
uusia tulokkaita! Vanhoin tunnistettu osanottaja on 81-vuotias ja nuorin
9-vuotias Second Operaattori! Kilpailutoimintako ei muka enää kiinnosta? ...
"Pöh", sanomme me täällä Pohjois-Karjalassa. Kysehän on vain kansan
toivomusten kuuntelemisesta!
Bandeja kuunnelleet havaitsivat sen rentouden ja vapauden, jolla yhteyksiä
pidettiin. Ei ollut tappeluita jaksoista eikä kylkeen kiilaamista.
Uudet säännöt innostivat mukaan sekä mobileasemia että portaabbeli-asemia
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pellon reunalle. Lokeja löytyy myös QRP-asemilta että uudesta,
lanseerastamme "Minun tuntini"-luokasta. Kaikki Suomen 19 maakuntaa olivat
äänessä ja Lapista oli mukana poikkeuksellisesti ainakin kolme eri asemaa!
YL-asemiakin on toistaiseksi tunnistettu neljä!
*
*
*Kelit kohtuulliset! *
Pohjois-Karjalan Radiokerhoa suuremmista voimista vain radiokelit olivat
vastaisella päällä. Pääsiäinen oli tänä vuonna useita viikkoja normaalia
myöhemmässä ja sen huomasi keleistä. Keskipäivän 80 m "black out" oli
toivottua suurempi mutta onneksi hyväkuntoinen 40 m korvasi tämän.
80 metrin kelit olivat muutenkin oudot. Kelit olivat sporaadiset
point-to-point -kelit, jatkuvasti vaihdellen. Kusot 20-40 km etäisyydellä
olivat välillä vaikeammat kuin yhteydet maan eteläkolkasta pohjoiseen.
Osanottajamäärää hieman tiputti toisen pääsiäispäivän loistava, aurinkoinen
ilma. "Olen kesämökillä" ja "Sri, vaimo ilmoitti että tänään haravoidaan
piha" olivat tavallisimmat syyt olla osallistumatta.
*
*
*Lokipakko poistunut - mutta lokin saa lähettää!*
Jos haluat nimesi tuloslistallle, mahdollisesti jakamaan SM-arvoja, tulee
sinun lähettää loki järjestäjille.
Laita lokisi osoitteella *kalakukko@oh7ab.fi* tai toimita paperiloki OH7AB:n
postilokeroon. Aikaakin sinulla on viikko yli vapun, 9.5.2011 saakka.
Kaikki formaatit kelpaavat! Emme ole nöpön nuukia siitä, miten lokisi
toimitat. Emme halua yhdenkään jäävän pois kilpailusta sen takia, että lokin
toimittaminen on vaikeaa. Tähän mennessä olemme saaneet suurimman osan
Cabrillo- ja adif-muodossa. Hyvä ja OK. Mutta kolme Exceliä, yksi Word ja
viisi sähköpostin tekstimuotoista lokia ovat nekin meille kelvanneet. Samoin
kuin se yksi, joka toimitti kaksi kusoaa tekstiviestillä! Tnx!
Ensimmäinen meille toimitettu loki tuli Mikolta, OH2FXD, uusien amatöörien
luokaan, toisena Olavilta, OH6GFI ja kolmantena Lylyn kerholta OI3V.
*
*
*Entä sitten voittajat? - Suomen Mestarit!*
Vielä on liian aikaista julkaista kärkisijoja. Mutta näytttäisi siltä, että
Ison tehon luokan SSB Suomen Mestaruus olisi menossa Poriin, Timolle
(OH1TM), tunnuksella OH1F. Kim, OH6KZP kepittää lähellä.
100 watin sarjassa on Ville, OH6QR, vahvassa johdossa Suomen Mestaruuteen.
CW:n ison tehon luokkaa johtaa myös Timo, OH1F, mutta tässä Kim, (OH6KZP)
nyt tunnuksella OH1WZ on niskakarvoissa kiinni.
100 watin CW-luokassa Reiska, OH5UFO, ja Ville, OH6QR, ovat kahden kuson
päässä toisistaan.
RTTY-mestaruus on menossa Jaskalle (OH1MA) joka workki tunnuksella OG4X.
Mutta huominen voi kaiken muuttaa .... Monessa palkintoluokassa on jo
osallistujia mutta muutama on vielä ihan tyhjänä ....
*Saapuneet lokit kuitataan!*
Olemme pikkaisen myöhässä saapuneiden lokien kuittaamisessa. Mutta
kuittaamme kaikki saapuneet lokit ja jahka pääsemme vauhtiin, kuittaus tulee
varmaankin korkeintaan vuorokauden kuluessa siitä, kun olemme lokin saaneet.
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Lähetämme tämän sähköpostin CCF-, Fin.Ham- ja Ham-Sauna-listojen lisäksi
myös kaikille niille, joilta on jo loki saatu!
Kiitos kaikille!
Pohjois-Karjalan Radiokerho ry., OH7AB
Kilpailutoimikunta
_______________________________________________
CCF mailing list
CCF@contesting.com
http://lists.contesting.com/mailman/listinfo/ccf
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