KALAKUKKO-KILPAILU 2013
OSANOTTAJIEN KOMMENTTEJA

Ohessa ”Kalakukko 2013” -lokeista poimittuja tai osanottajilta tulleita kommentteja kilpailusta tai
järjestelyistä. Mukana myös muutama kilpailun järjestäjän vastaus.

Lokien vapaamuotoisuus madaltaa suuresti kynnystä osallistua kilpailuihin.
Gabrillo on varmaan kätevä kun sitä oppii käyttämään ja helpottaa tarkastusta.
Ajattelin vain antaa vähän pinnoja. Huomasin, että tämähän ihan mukava kisa!
- Liisa, OH6LC



Moro
QSOt olen siis pitänyt autosta mobileantennilla akkusähköllä tuosta läheltä jätevedenpuhdistamon vierestä, vähemmän häiriöinen paikka kuin tämä PLC-ym kirouksien
riivaama kotiQTH. 80 metrillä oli kauhean vaikeaa,en meinannut kuulla paljon mitään,
enkä luule pystyneeni kopittamaan kaikkea OK. 40 m meni kohtuullisesti.
Anteeksipyyntö ainakin OH6CT:lle ja OH7JR:lle: en pystynyt pikaiseen siirtymiseen
toiselle bandille, koska mobile-piiskan bandinvaihto edellytti autosta ulos menemistä,
antennin kaatamista, 40:llä pidennys-kelan osan oikosulkemista ja osan
kapasitanssiviiksistä pois ottamista, ja 80:lle palatessa sitten päinvastaisia temppuja.
Niihin meni monta minuuttia, joten en ruvennut tekemään sitä useampia kertoja
edestakaisin.
Kisan säännöissä sanotaan ihan selvästi ja yksikäsitteisesti, että juokseva numero on
kolminumeroinen. Ainakin OH6RX lähetti alle sadan olevat numerot lyhyempinä eli
ilman nollia. Minun mielestäni sellaiset annetut sanomat ovat sääntöjen vastaisina
virheellisiä ja niistä pitäisi sen takia antaa vain 5 p. Mitä merkitystä säännöillä olisi, jos
niitä saisi mielensä mukaan olla noudattamatta? Sama tilanne oli Joulukisassa, usea
asema ei noudattanut vastaavaa sääntöjen kohtaa. (Ks. järjestäjien kommentti 1)
Toinen sääntöjen kohta, josta motkotan taas toiselta kantilta, on se, että jos olen antanut
jollekin raportiksi 559 tai jotain muuta kuin 599 ja vasta-aseman lokissa on kuitenkin 599
niin minulta vähennetään puolet pisteistä. En minä ole tehnyt virhettä! Minusta tuo
käytäntö on epäreilu. (Ks. järjestäjien kommentti 2)
Kolmas kommentti koskee portable/mobile-luokan määrittelyä. Minusta siinä saisi olla
tarkempi määrittely kuin vain tuo "asema irti valtakunnan verkosta". Ei se olisi portablea,
jos käytän normaaleita kiinteän aseman antenneja, mutta pistän parvekkeelle
aggregaatin puksuttamaan ja otan sähköt siitä. Tehokin voisi olla rajattu 100 wattiin, tai
jos luokkia on varaa laittaa suuri määrä, niin saahan sitä olla ison tehon
portableluokkakin. (Ks. järjestäjien kommentti3)
Kiitoksia kisasta ja voimia lokien tarkistukseen!
- Antero, OH6NG
Järjestäjien kommentti:
1) Järjestäjillä – tai tuskin kenellekään muullakaan – on resursseja kuunnella kaikkia yhteyksiä ja
sitä, millä tavalla sanoma (RST+juokseva numero+maakunta) toiselle asemalle välitetään. Antero on
kuitenkin siinä oikeassa, että nollan antaminen juoksevan numeron alussa rytmittää paremmin
antamista. Vasta-asema odottaa kilpailun alussa nollaa ja myöhemmin ehkä ykköstä tai kakkosta.
2) Raportti on osa sanomaa ja kilpailun tarkoituksena on sanomien välittäminen virheettömänä
asemalta toiselle. Tämän vuoksi moni asema usein kuittaa osan saamastaaan sanomasta ennen kuin
jatkaa kilpailukutsun antamista. Mikäli saatu sanoma on väärä, virhe on kummankin aseman. Muussa
tapauksessa saatettaisiin antaa sanoma jopa tahallisesti väärin ettei itseltä menisi virhepisteitä mutta
kilpailija ei saisi täysiä pisteitä. Antero on toki siinä oikeassa, että myös kilpailuyhteyksissä tulisi
antaa oikea raportti.

3) ”Portable”-termille ei ole olemassa selvää ja yksinselitteistä kansainvälistä – saatikka – kotimaista
määritettä. CEPT mm. määritteli ”portablen” aikanaan niin, että asema oli muussa kuin vakituisessa
asemapaikassaan mutta saattoi käyttää valtakunnanverkkoa, kiinteitä antenneita jne. ”Portable”
voitaisiin määritellä kotimaisissa kilpailuissa esim. niin, että kaksi seuraavista kolmesta ehdosta
täyttyy: a) muu kuin vakituinen QTH ja/tai b) ei valtakunnanverkossa ja/tai c) tilapäinen, vain tätä
kilpailua varten asennettu antenni. Otamme Anteron kommentin vakavaan harkintaan seuraavaa
Kalakukkoa varten.



Kivasti porukkaa – kiitos järjestävälle taholle!
- Ari, OH2BSI



Kiitos kisasta.
- Jami,OH7JR



Kiitos rattoisasta kisasta!
- Jukka, OH1MAR



Hei,
kiitos kivasta kisasta. Asemia oli mukana fb paljon. Viimeinen kuso (OH0RJ) alkoi 1159
mutta päättyi 1200 mun tietokoneen kellon mukaan, joten laskin siitä nolla pistettä.
- Jari, OH6DC
Järjestäjien kommentti:
Kotimaisissa kilpailuissa on käytetty vanhaa periaatetta, että yhteys, joka alkaa
kilpailuajan puitteissa voidaan viedä loppuun vaikka kilpailun aika yhteyden aikana
loppuu. Siksi yhteytesi Lassen, OH0RJ; kanssa hyväksyttiin.



Hieno kisa, kiitos! Kalusto: Elecraft K2/100, 2 kpl 60 Ah akkuja, SGC SmartTuner, G5RV
antenni Käytetty teho 30-50 wattia. Antenni kolmen jäähän kairatun lasikuituvavan
varassa, syöttöpiste noin 10 m, viiksien päät noin 8 m. QTH Syvänsi järven jää, Jäppilä,
Pieksämäki (käy Suomen Järvet awardiin) WX loistava! Suuret kiitokset tukijoukoille:
OH4FVB, OH4KBC ja OH4KZM, jotka pyrkivät saamaan kalakukkoaineksia
kotiinviemisiksi.
- Jukka, OG4T



Blokkailemalla tuli jaettua pisteitä. Kiitos kisasta.
- Kari, OH3BJL



Moro tervehdykset järjestelykoneistolle täältä G5RV asemalta 100W:ia.
- Vexi, OH3LB



Tulipa kokeiltua sitten ekaa kertaa ryttyä kotimaankisoissa. Missasin muiden hommien
takia melkein 80m kusot.
- Teijo, OH6NIO/OG6N



Tervehdys, ja kiitos kisasta! Neljäkymppiä oli aluksi meillä aivan tukossa, parani sitten
loppua kohti.
- Ville, OH6QR



Mukava RTTY-istunto, kiitokset!
- Tapani, OH2LU



Kiitoksia kisasta!
- Arto, OH2KW



Mulla oli riginä omatekoinen 10W DSB tranceiver, joten tehoa oli liikaa QRP-luokkaan.
Testi oli mukava, kiitos järjestäjille. Radio tuli hyvin testattua samalla.
- Eero, OH2BTG



Innostuin riipaisemaan varastossa olleen dipolin männynoksaan alle 10 metriin, kun ei
huvittanut umpihangessa viritellä vertikaalin radiaaleja CW:lle. Dipolin päät jäivät aika
matalalle, mutta antenni oli kuitenkin vireessä. Operaatiossa tärvääntyi sen verran
aikaa, että pääsin vähän myöhässä kisaan mukaan. Vaikutti siltä, että noin matala dipoli
ei oikein vetänyt kunnolla, mutta oli hauska kilkutella CW:tä muiden seassa. 40m tuntui
olevan hyvin auki ja signaalit oli tosi kovia. Harmi, että osallistujamäärä oli niin pieni.
- Teijo, OH6NIO/OG6N
Terve, minulla oli paikallinen ropina S9 luokkaa, joten kaikki workitut ovat olleet hyvin
voimakkaita signaaleja



- Tuomo, OH2NAF



Kiitos kilpailun järjestäjille!
- Jukka, OH2MA



Kiitos mukavasta kisasta!
- Hessu, OH6FXL



Kiitos kilpailusta.
- Jyri, OH2KM



Tässä SSB loki. Oli aikaa vain abt 45 minuutiksi... mukana kuitenkin
- Hessu, OH6XY



Kiitos kisasta, toivon että RTTY on tulevaisuudessa 2 h.
- Erkki, OH2EK



Tervehdys! Minua käytiin huomauttamassa kun olin liian alhaalla 80:llä fonella
kutsumassa. Ei siellä kukaan vastannut ja tietysti siirryin heti. Siinä kävi niin että ei ollut
säännöt käsillä sri! Kivaa kumminkin oli.
- Seppo, OH3LS



Hei kaikki seitosten kaverit.
Kerkisin kisaan mukaa vasta lähes "hatun jakoon". Mulla ei ollut käytettävissä mitään
fiksua ohjelmaa, joten tämä saapi olla joko tarkistusloki tai, jos kelpaa YL-luokkaan.
Mulla ei ole edes pistelaskuohjeita käytettävissä.
- Maya, OH1MK



Ohessa 40 single rypistys kun 80 m häiriö ei antanut edes CW:llä periksi. Pidin 1
yhteyden 80 m mutta se siis check logiin
- Mikko, OH4XX



Tervhdys Kalakukko järjestäjät.
Kiitos heinosta kisasta, kelit suosivat ja vasta-asemia riitti.
- Jussi, OH2BCD



Ensimmäisen kerran kokeilin N1MM-ohjelmaa, blokkasin nuo qso:t ja homman opetus
oli: käsimaikki ei kelpaa, Matti hankkii hedsetin...jos aikoo alalle hi.
- Matti, OH4MM



Kiitti kisasta!
- Marita, OH5KIZ



Ohessa tarkistusloki asemalta OH4JK, 100w ja muutama kuso plokkaillen.
- Juha, OH4JK



Tässä lokini. Mukava olla mukana plokkaamassa!
- Ragny, OH6LRL.



En löytänyt SRALin sivuilta mitään sopivampaa. Se Cabrillo on varmaan ihan ok,
mutten viitsinyt alkaa tallentaa siihen muotoon. Kukahan tekis makron SRALin sivuilla
olevaan EXCEL-kilpailulokiin niin, että sen saisi siitä suoraan Cabrillo-formaattiin?
- Pekka, OH2BFS
Muuten tosi hauska kisa. 40m oli todella mukavasti auki, tuli paljon uusia 40m
päänahkoja. TNX kisasta!
- Kauto. OH2LFM





Liitteenä fone-osan loki. Viikonlopun WPX-kisa painoi vähän aamulla. Tulin mukaan
pahasti n. 30 min. myöhässä ja jouduin ajelemaan 80m vertikaalilla, kun toimivaa ja
vireessä olevaa kotimaandipolia ei tällä hetkellä ollut käytettävissä. Oli kyllä ihan
mukavaa workkia pitkästä aikaa kotimaankisassa. Ei ole pitkään aikaan tullut
osallistuttua, kun ei ole ollut saatavilla kotimaankisoihin taipuvaa lokiohjelmaa. Nekin
lokiohjelmat, jotka on tehty varta vasten kotimaankisoihin, ovat jo niin vanhoja, ettei niitä
enää mistään saa (Fintest ja UUtest). Tällä kertaa piti kokeilla lennosta Wintestiä ja
NRAU-Baltic -asetuksia. Aika hankalaa oli workkia, kun ohjelma merkkaa toisen kuson
samalla bandilla toisella periodilla aina dupeksi. Vinkkejä lokiohjelmista voisi laittaa
kalakukon sivuille. Eikö tällä aktiviteetilla voisi harkita kalakukon muuttamista tunnin
rypistykseksi? Seekuuta sai välillä huutaa minuuttikaupalla.
- Teijo, OH6NIO/OG6N



Kiitos hienosta kisasta.
- Vesa, OH6MJM



Ohessa SSB logi. 80:llä pahat paikallishäiriöt S9+ heikensivät vähän intoa.
- Mikko, OH4XX



Toivon, että lokini exel-filenä käy. Lupaan tutustua johonkin suositelluista sähköisistä
lokiversioista ennen seuraavaa Kalakukkokisaani.
- Yrjö, OH8TG



Kiitos kisasta! Oli ilo workkia kun kelit suosivat. Hyvää kevättä.
- Markku, OH4RW



Tosi hieno kilpailu. Ei korjattavaa-ei moitittavaa. Kovin paljon tein virheitä, mutta oma
vika. Niitä tuli myös siinä vaiheessa kun siirsin tietoja sähköiseen muotoon. Minä kun
juuri ja juuri saan cabrillo-lokin aikaiseksi . Tulisinko RTTY:lle? Juttu nyt vaan on niin
että se on minulle tuntematon lähetelaji. Mutta mistäpä sitä koskaan tietää. Kiitos vielä
kerran!
- Seppo, OH3LS



On lokien tarkastus kovaa työtä. Ja vaikka olisi millaiset ohjelmat käytössä, on
tarkistettava niittenkin tulosteet! Hienoa muuten, että PK:n jäseniä (siis OH-seiskoja) oli
ainakin rytyllä kiitettävästi mukana omassa kisassaan.
Kyllä te olette tehneet valtavan työn lyhyessä ajassa, mutta sittenhän se on tehty.
- Tapsa, OH2LU



Mukava saada Kalakukkokisan tuloksia...ja kommentit. Kilpailuissa 'plokkaaminen' on
mukavaa...sekä tietysti myös 'vanhojen' kavereiden tapaaminen...
- Ragny, OH6LRL



Se oli eka kilpailuni! :) Yhtenä operaattorina olin Russian DX Contestissa mutta tässä
piti ihan itse hoitaa kaikki. Vähä jännitti aluksi mutta kun siitä pääsi niin alkoi homma
sujua. Ois vaan pitäny pysyä neljälläkympillä koko ajan, kahdeksallakympillä ei kuulunu
kui suhinaa. Lokiohjelmani kontestipuolta en ollu käyttäny koskaan ennen, joten sen
kanssa sekoillessa tuli virheitä.
Mutta en kuitenkaan ollu viimenen! :)
Kiitos kisasta ja eiköhän tämä "kilpailujyrän" ura tästä jatku, sen verran kivaa oli
- Pertti, OG2W/OH2BEE



Tnx raportista ja mukavasta kisasta! Hyvää kevään jatkoa.
- Hessu, OH6FXL



Terve Jari ja kiitoksia

Kiitoksia parhaista kotimaan kisajärjestelyistä mitä toistaiseksi on kukaan tehnyt, hieno
homma.
- Ari, OH6MW



Ja uskomaton suoritus sinulta kaima tuon tarkastuksen kanssa!
- Jari, OH1BOI



Terve Jari
ja kiitos raporteista sekä tietysti myös kusoista kisassa. Loistavaa palvelua sekä
nopeaa logitarkastusta, 10p! Harmittavaa täkeltelyä kyllä fone-osassa osaltani login
pidossa PC:llä (esim. nuo pari kokonaan puuttuvaa kuntaa). Jäi sitten harmittavasti
Kukko saamatta.
- Pekka, OH2TA



Luinpa ihmeellisen uutisen:
*Kalakukot arvottu!*
Kilpailun sääntöjen mukaan kunkin osion - CW, SSB ja RTTY - voittajien
kesken arvottiin aidot kalakukot. Siis yhteensä kolme kalakukkoa.
Tämän vuoden kilpailun kalakukot voittivat:
*SSB: OH2BH Martti Laine *
*CW: OH6DC jari Vainio *
*RTTY: OH2LU Tapani Juhola. *

Kiitokset jo ennakkoon kalakukosta! Ja vielä arvonnassa! En ole ikinä voittanut mitään
missään arvonnassa! Aina näköjään pitää osallistua, ei sitä koskaan tiedä...
- Tapsa, OH2LU



Eihän sitä aina voi kalakukkoja voittaa, kiitos kuitenkin kisasta
- Josa, OH8UL



Kiitos Toimikunta ja Jari!
Pyrin olemaan mukana, vaikkakin remotena aina kun työkiireet eivät vie miestä!
73, Aurinkoinen ja +20C asteinen Seoul!
- J-P, OH6RX, OH0K, HL1ZAU, AF5JM



Oivaa tarkastusnopeutta, kiitos. Viimeinen lokipäivä oli ma ja tulokset ulos ke illalla.
- Tomi, OH6EI



Kiitos nopeasti hoidetusta tuloslaskennasta ja kivasta kilpailusta.
- Hannu, OH1HAQ

