
Kanarček gre na pot… 

 

 

 
 

Po lanskem uspešnem druţinskem popotovanju z avtodomom do Nordkapa in obiskom osmih 

prestolnic Evrope, v tem letu še ni bilo prave ideje o druţinskem oddihu. Brigita običajno ţe 

pozimi najde kakšen navdih, kam bi se lahko odpravili. Tokrat ni dahnila nobene konkretne. 

Sam se s tem nisem preveč obremenjeval, saj sem po navadi zadolţen bolj za samo tehnično 

izvedbo potovanj. Brigita najde destinacijo, zbere informacije o zanimivostih, ki si jih je vredno 

ogledati in nato s pomočjo strička Gugla, ki obvlada tudi zemljevide, začrtamo traso potovanja 

in pot pod noge oziroma kolesa avtomobila. 
Preprosto kot pasulj… 
 
Ţe nekaj let me mika, da bi se odpravil na kakšno radioamatersko ekspedicijo, nekam klofat 

kontest, nekaj radioamaterskega. Ne samo roţice, cerkve, muzeji, obale, znamenitosti. Nekaj 

konkretnega , radioamaterskega, nekaj za mojo dušo... In glej ga zlomka, v začetku aprila 

sem na enem izmed forumov, seveda med sluţbenim časom, zasledil ponudbo fantov iz 

Kanarskih otokov. Za tekmovanje WPX CW 2015 so ponudili svojo tekmovalno lokacijo EF8U v 

Las Palmasu na Gran Canarii. Kratko in jedrnato:« Lokacija je prosta za tekmovanje in kdor 

ţeli tekmovati, naj se javi!« 
Olalaaaa! 
V ţelodcu me je stisnilo, oči so mi verjetno nekoliko izstopile, prsti so se za trenutek  zatresli. 

Ampak le za trenutek! Kajti v naslednjem so ţe tipkali po tipkovnici. V glavi mi je brnelo:« 

Koliko lahko to stane? Koliko stane hotel tam spodaj? Letalo?« 

Uf! Vprašanj, da te glava zaboli. Strička Gugla vprašam o poceni letu iz Benetk do Gran 

Canarie? Pravi 260 eurov. Vprašam ga, koliko bi mi vzel za teden povprečnega hotela? In pravi 

350 evrov za dve osebi za prenočišče z zajtrkom... Letalo – sprejemljivo, hotel – ceneje, kot v 

naši bliţini. 
Hmm! Kaj bo rekla Brigita? Bo za akcijo? Koliko lahko stane najem lokacije? Verjetno vzamejo 

kakšen evro... 
Pot iz sluţbe je bila ta dan zelo, zelo kratka. Sploh ne vem, kako sem se pripeljal domov. V 

glavnem, kosilo je ţe bilo na mizi in pojedel sem ga molče. Vprašanje, ki je sledilo, ni bilo nič 

nenavadno:« Kaj je danes kaj narobe s kosilom?«, je vprašala ob koncu. 
Odgovoril sem s protivprašanjem:«Čüj, bi ti šla na Kanarske otoke?« 
Sledil je trenutek, ki je bil še krajši od poti domov in udarila je čisto jasno:« Ja, seveda bi!« 
Na hitro sem ji povedal vse, kar sem do tistega trenutka vedel o zadevi in jo seveda vprašal, 

če bi šla enkrat za spremembo v čisto radioamatersko ekspedicijo, seveda z dodatkom 

raziskovanja otoka. Strinjala se je! 
Fantom iz EF8U sem napisal pismo, da sem zainteresiran za najem njihove lokacije in jih 

povprašal o stroških najema. Ţe čez nekaj ur sem dobil njihov odgovor, da je lokacija prosta in 

da kot nadomestilo za investiranje v opremo ţelijo 600 evrov. Malo me je streslo, ker sem 

pričakoval nekaj niţjo cifro. Začel sem seštevati in odštevati, a cifra se mi je vseeno zdela 

visoka. 
 

 



Naslednji dan je minil v prepričevanju samega sebe, da je to pač prispevek za njihovo opremo, 

da imam nekaj dolarjev, ki so mi ostali od direktno prejetih QSL kartic, da je to moja velika 

ţelja, da... Vmes sem iskal poceni moţnost poleta, najem hotela ali apartmaja na otoku, 

preverjal ostale malenkosti, ki so lahko vezane za takšno potovanje. 
Ko je naslednji dan Brigita prišla s spiskom zanimivosti, ki se jih splača pogledati na otoku, mi 

je bilo jasno, da se je dodobra ogrela za potovanje. Videla je, da sem nemiren in ko sem ji v 

kratkem zdrdral vse pluse in minuse, mi je mirno rekla, da ji je jasno, da ţe dolgo sanjam o 

tem in da naj izkoristim priloţnost. 
Sporočilo na Gran Canario je bilo kratko in jedrnato:» Sprejmem priloţnost, ki ste mi jo 

ponudili!« 
Dolga dva dneva sem čakal na njihov odgovor, ki pa se je glasil:« Lokacija je prosta za CQ WW 

SSB in CW.« 
Čakaj! Pogovarjali smo se o WPX CW! Preletim vso pošto, ki sem jo prejel od njih v teh dneh in 

povsod je govora o WPX CW. Sedaj pa naenkrat CQ WW. Ker sem slutil, da so dali lokacijo 

nekomu drugemu v najem, sem vseeno ţelel odkrit odgovor. Zato sem prosil za odgovor, ki pa 

je prišel dokaj hitro:» Ja, lokacijo smo oddali prvemu, ki jo je rezerviral. Ţal nisi bil prvi.« 
Ahaa! Predolgo sem razmišljal... 
Sanje so se v trenutku razblinile in moram priznati, da sem bil kar ţalosten. Brigiti sem čisto 

na kratko povedal, da ţal tokrat nič od najinega potovanja, ker so lokacijo dali nekomu 

drugemu. Človek bi pričakoval, da me bo poskušala potolaţiti. Ona pa kar na prvo ţogo polno 

nazaj:« Ja, pa kaj? Bova pa šla kar tako. Na potovanje! Jaz sem si ţe vse pogledala na 

internetu, vse sem preštudirala! Bo pač brez tekmovanja!« 
Uf, ţenska se je napalila! 
»Ne,ne... brez tekmovanja ne grem nikamor«, sem bil ţalosten. »Osnovna ideja je bilo 

tekmovanje in šele potem ogledi otoka. In ker tekmovanja ni, ni potovanja«, se nisem dal 

prepričati. Pogovor tega dne je bil končan. 
Misel, da mi ni uspelo, me je morila naslednje dni. Hkrati me je begala Brigitina reakcija. Zopet 

sem začel brskati po internetu in spomnim se, da sem ob prvem iskanju nastanitve našel 

apartma z lepo teraso na vrhu bloka v Las Palmasu. Nekako mi je uspelo najti ta apartma in po 

vseh videnih slikah sem prišel do zaključka, da bi se tu dalo postaviti kakšno anteno. Velika 

terasa čisto na vrhu zgradbe v petem nadstropju, zraven ravna streha... Hmm? Mogoče, kaj pa 

vem. 
 

    Slika apartmaja z booking.com 

 
Vprašam Brigito, če je mislila resno s potovanjem brez kontesta? Odgovor:« Ja, čisto resno!« 
»Kaj pa če bi kontest vseeno bil, ampak v malo drugačni obliki? Da neseva vse s sabo? 

Postajo, antene, palico...?«, sem bil previden. 
»Zakaj pa ne? Saj sem vsega vajena«, me je presenetila. 
Lastnika zgradbe sem po e-pošti vprašal, če dovoli na terasi in strehi postaviti anteno. Omenil 

sem ribiško palico in nekaj ţic in odgovor je bil, da lahko , če je to po njihovem zakonu 

dovoljeno. Pojasnil sem mu, da imam CEPT dovoljenje in da za postavitev antene rabim samo 

njegovo privolitev. Odgovoril mi je, da naj kar rezerviram apartma. Ker sem v preteklih dneh 

ţe naštudiral, kaj pribliţno bi se dalo na to streho in teraso postaviti, sem tokrat rabil le nekah 

ur za premislek. Zvečer tega dne sem rezerviral apartma za šest oseb na vrhu stolpnice, 100 

metrov vstran od znamenite plaţe Playa del Canteras v Las Palmasu. Cena je bila sprejemljiva 

in sicer 60 evrov na dan. 



Pričele so se priprave za potovanje. V naslednjih dneh sva poiskala ugoden letalski prevoz. 

Pokazalo se je, da Ryanair leti iz Milana za spodobnih 140 evrov po osebi v obe smeri. Nekaj je 

nato nanesla še prtljaga in prevoz do Milana. Po prvotnem načrtu bi potovanje trajalo sedem 

dni, a je letalska povezava doprinesla k podaljšanju za dva dni. Zato sva apartma v Las 

Palmasu najela za sedem dni in nato še za naslednja dva dni našla polpenzion v hotelu na jugu 

otoka po zelo ugodni ceni. Največ preglavic mi je sicer povzročilo iskanje najema avtomobila, a 

sem na koncu našel Opel Corso za odličnih 60 evrov za 9 dni najema. Za ilustracijo: ker sva 

avto zadnji dan vrnila ob 8.30 uri , je bila cena 60 evrov. Če bi ga vrnila ob 9.00, je bila 

najniţja ponujena cena na internetu 86 evrov za ta isti avto... 
Ker sva logistiko relativno dobro poštimala, je bila sedaj na vrsti še radijska tehnika. Še pred 

rezervacijo letalskih kart sem ocenil, da bo teţa vse radijske opreme, ki jo bova tovorila, 

pribliţno 15kg. Zato sem pri kartah doplačal še dva kovčka s teţo 15 in 20kg. Na letalo sva 

lahko nesla vsak svoj kabinski kovček s teţo 10kg in eno manjšo torbico. To bi moralo 

zadostovati za vse, kar rabiva s sabo (in nazaj). 
Ko je padla odločitev, da greva na Kanarske, sem pri sebi tudi sprejel odločitev, da bo to v prvi 

vrsti potovanje in šele za tem tekmovanje. Jasno mi je bilo, da z eno postajo in nekaj ţicami 

za obsege od 7 do 28 MHz nimam realnih moţnosti za nek konkreten rezultat. Vse skupaj sem 

vzel kot avanturo, ki bo prinesla neke nove izkušnje. 
Po temeljitem ogledu vseh fotografij apartmaja in posnetkov na Googlemaps sem ugotovil, da 

bi se s pomočjo 5 do 6 metrske palice na streho hotela dalo postaviti nekaj v smislu inverted 

vee za gornje obsege in kakšno vertikalko za 40m. Simulacija v Eznecu je pokazala, da bi 

lahko izdelal oblong za 15m in 10m. Za oba oblonga sem izbral napajanje zgoraj in ne spodaj, 

kot je to opisano v večini primerov ter v isto napajalno točko dodal še inverted vee za 20m. 

Dodal sem še lomljeno vertikalko za 40m, katere vertikalni del je bil ob palici, ostanek ţice pa 

poševno padal proti točki sidranja palice na strehi. Krake inverted vee za 20m sem uporabil za 

sidranje palice v ostalih dveh smereh. Eznec je bil prijazen in potrdil, da te štiri antene ne 

vplivajo ena na drugo. 
Kam to obesiti? Ribiška palica? Kako bom to nesel na letalo? Hmm... 
Spomnil sem se na staro fiberglas palico, ki je nekoč sluţila za x-beam za 80m. Če jo 

razţagam na dolţine , ki gredo v kovček, bi problem glede letala odpravil... V roki se je znašla 

ţaga in veselo zapela. Palico premera 28mm sem razrezal na kose po 55cm, kolikor gre v 

kovček. Iz palic premera 20mm sem narezal vmesne člene za povezavo. Vse skupaj sem s 

pomočjo vijakov in krilnih matic sestavil v palico dolţine 6m in na vrhu sestavil še prečno 

palico dolţine 3m, ki bo sluţila za oporo oblongom. Vse skupaj sem ponovno razstavil in dal na 

tehtnico: 3,5kg! 
 

     
 

Preizkus antene na domačem terenu 



Na hitro sem narezal še izolirano ţico (1,5mm) na dimenzije, ki jih je predlagal Eznec. Najprej 

sem na kriţ obesil oblong za 15m in 10m. Nekaj meritev, krajšanj in spreminjanj razmerja 

dolţine in širine oblongov je prineslo čistih 50 ohm na obeh področjih. Nato sem v napajalno 

točko dodal še inverted vee za 20m in glej ga zlomka, oblonga sta špilala enako kot prej, 

inverted vee pa sem še samo uglasil. Ker sem ţe bil v zagonu, sem dodal še ţico za vertikalko 

za 40m in dva radiala. Z dodajanjem še treh radialov sem dosegel 50 Ohmov. Impedance 

ostalih anten se niso spremenile. 
Z vrhom antena na višini 6 metrov je preizkus z radijsko postajo pokazal, da so signali za 10dB 

slabši od 5 elementne yagice na 30m višine. Zadovoljivo. 
V naslednjih dneh sem z dvigovanjem antene dosegel še nekoliko boljše rezultate v primerjavi 

z yagico na stolpu.      
 

              
 

Tribander (levo) in spoj na palici (desno) 
 
Da bi bila antena čim laţja , sem uporabil dva kosa RG-58 kabla (enega za gornje bande in 

drugega za 40m), ki sem ju na koncih še navil na feritno jedro FT240-31. Vse antene in kable 

sem poloţil na tehtnico, ki je pokazala 2,5 kg. Hitro še po postajo K3, ki ima 3,5 kg ter 

usmernik , ki je tehtal 2,5kg. Skupaj 12kg. Nekaj še bo prinesla tipkovnica in miška, slušalke 

in vso kablovje, ki ga rabim za povezavo postaje na računalnik. 
Joj! Brez tasterja ne morem nikamor! Še Bencherja na tehtnico... Uf! 1,5kg! Kaj so nori? 1,5kg 

za en taster? Vzamem še starega Chopy-ja, ki pokaţe 1kg. Tudi to se mi zdi preveč. Pogled po 

delavnici se ustavi na odsluţenem stojalu za spajkalnik. Podstavek iz pločevine bi bil ravno 

pravšnji. Ročico Chopyja sem odstranil iz teţkega podstavka in jo pritrdil na pločevinasti 

podstavek. Dodal še kratek kabel s konektorjem in novonastalo ročico dal na tehtnico: 

260gramov. Ho,ho,ho, to pa je ţe boljše. 
Ročico sem z izolirnim trakom prilepil na mizo in preizkus je pokazal, da se bo kar dalo tipkati. 
 

            
Modificirana ročica (levo) in preizkus povezave računalnik-postaja (desno) 



Torej, imam anteni s kabli, preklopnik za dve anteni, postajo, usmernik, mali prenosni 

računalnik, tipkovnico... 
Čakaj , koliko tehta tipkovnica? Tehtnica : 900g. Preveč! 
Telefonski klic in Toni pravi, da ima eno odlično tipkovnico  z miško in vse skupaj nima več kot 

pol kile. »Posodiš?«. Seveda! 
Imam tipkovnico, miško, taster, slušalke, kable za povezavo... 
Nastavim še Wintest na računalniku, vse povezave, poštimam še snemanje... 
Hej, jaz lahko grem na kontest! To bo pravi krst novega klicnega znaka! 
Tisočkrat kucam S57K in gledam odzive na RBN (reversebeacon.net). Zveze kar polnijo 

dnevnik. Preklapljam med yagico in portabl anteno. So razlike in jih tudi ni. Kakor kdaj. Nima 

veze. Akcija je pred vrati! 
 
Zadnjih nekaj dni pred potovanjem sem še stokrat preveril, če vse štima, če sem, kljub spisku, 

kaj pozabil in se končno odločil za pakiranje opreme. Fiberglas palico sem razstavil in sproti 

vsak kos posebej označil s številko. Označbe so si sledile po zaporedju, da se na otoku ne bom 

preveč mudil s sestavljanjem. Ţice sem previdno navil in jih označil. Za preizkus sem jih doma 

še enkrat odvil, da preverim, če bo tudi ta postopek na otoku opravljen brez problemov. 
Odločil sem se, da bom postajo in usmernik tovoril v kabinskem kovčku. Postajo sem najprej 

spakiral v transportni karton, ki sem ga potem dal v kovček. Na vrh sem dodal še usmernik in 

ga zaloţil z brisačami. Tehtnica: 9,9kg! Točno tako, kot je dovoljeno. 
Vso ostalo tehniko sem skupaj z ostalo prtljago zloţil v dva kovčka in skupna teţa je nanesla 

ravno 35 kg, kolikor sem plačal pri rezervaciji letalskih kart. Ţalostno je to, da sta prazna 

kovčka pri tem nanesla slabih 10kg. Drugič bo treba nabaviti laţje kovčke. 
 
Brigita je v vmesnem času zapisala vse kraje, ki bi jih naj obiskala in nato smo skupaj z 

Guglom izrisali še poti , po katerih bova potovala po otoku. 

 

        
 

Končni setup pred pakiranjem v kovček (levo) in vsa “prtljaga” tik pred odhodom (desno) 

 
V torek, 26.5. v večernih urah naju je sin Matic zapeljal do Ljubljane, od koder sva imela 

prevoz z GoOpti do letališča v Milanu. Na poti sva srečala Nino, ki je prav tako potovala na 

Gran Canario in ţe dalj čas ţivi na otoku. Kar nekaj koristnih informacij in napotkov nama je 

povedala med potjo. 
Check-in na letališču in nato na osebni pregled. Hmm? Bodo kakšni problemi s postajo? Kaj če 

bodo zahtevali, da jo dam med prtljago? 
Med čakanjem v vrsti na osebni pregled sem bil kar nestrpen. Poloţim vse stvari na trak, 

poloţim še kovček s postajo in se pomaknem naprej. Uradnik mi pokaţe, da naj kovček 

umaknem s traku. Pa nee! Saj sem vedel, da ne bo šlo skozi! Povem mu, da imam radijsko 

postajo in da ţelim, da jo nesem na letalo. Pove, da v redu, ampak, da naj vse stvari iz kovčka 

zloţim na trak. Hitro odprem kovček in poloţim usmernik in postajo na trak. Pomaknem se 

naprej in usluţbenka (mlada, lüštna) za rentgenom vzame nek listič, z njim podrsa po 

usmerniku in ga vstavi v računalnik. Isto stori z radijsko postajo in mi z obema dvignjenima 

palcema pokaţe, da je vse v redu. Uf, zdaj še je le bila lüštna! V tistem trenutku sem bil laţji 

za sto kil. 



Vkrcanje in po štirih urah mirnega poleta smo pristali na otoku.   
 

 Tik pred vkrcanjem... 
 
Formalnosti po pristanku in nato na šalter za najem avtomobila. Prijazen gospod s francoskim 

naglasom  mi ponudi Fiat Punto, pa ga vprašam, če ima kaj drugega. Pravi, da ima še Ford 

Fiesto in Opel Corso. Corso , normalno, če doma vozim Opla. Predlaga, da plačam 12 evrov na 

dan za polni kasko  in da mi v tem primeru ni potrebno zaloţiti 500 evrov kavcije. »Devet dni 

po 12 evrov , avto pa sem plačal 60. Ne, ne. Kar 500 si vzamite za garancijo na kartici,« sem 

bi kratek. Bom ţe pazil, da ga celega pripeljem nazaj. Ključi, avto, prva, druga, avtoban in ţe 

sva se peljala proti Las Palmasu. Pogled naokrog ni bil nič kaj prijeten. Same skale, kamenje, 

vse pozidano. Prvi postanek in ogled: mesto Telde. Ampak preden sva zapeljala v mesto, sva 

se ustavila na parkirišču in si privoščila sendvič. E , sedaj pa se lahko prične najina avantura. 

Zapeljala sva se nekoliko v notranjost otoka in takoj naletela na Brigitin kotiček, prijetna 

vasica Sveta Brigita:  

 

 
 
Kratek postanek in nadaljevanje proti Las Palmasu. Ustavila sva se še v Vegueti, kjer sva si 

privoščila sladoled in si ogledala staro mestno jedro. 

 

     
Znamenita katedrala de Santa Ana in Kolumbova hiša iz 15. stoletja 



Nina je rekla, da v vseh teh mesecih še ni upala z avtom v mesto, ker da so same enosmerne 

ulice in da je kar teţko najti pot iz mesta. Hja, bomo ţe nekako... Navigacijo imava s sabo, 

ostalo pa, bog pomagaj. Ne vem, če je (pomagal), ampak našla sva iz prve. Ustavila sva pred 

sosednjo garaţo nasproti hotela. Brigita je počakala v avtu, sam pa sem se odpravil v hotel. 

Lastnik mi je dal ključe apartmaja. Na zemljevidu mi je pokazal še pot do parkirne hiše, kjer 

sva nato cel teden parkirala najino Corso. Na hitro sva odnesla prtljago v apartma. Nato sem 

še odpeljal avto v parkirno hišo. 
Po povratku sem lastnika hotela vprašal, če ima kakšno lestev, da lahko pridem na streho. 

Pogledal me je sicer nekoliko po strani, potem pa le prikimal in zahteval, da gre z mano, da bo 

zraven, ko bom hodil po strehi. Pomiril sem ga, da bom na strehi samo zapel karabin in vrvico 

ter se takoj vrnil s strehe. Prislonila sva lestev in v trenutku sem bil na strehi. Ker je na strehi 

majhen stolpič za televizijsko anteno, sem karabin zapel za prečko na stolpu in oba konca 

vrvice previdno povlekel do terase, splezal s strehe in se lastniku zahvalil za pomoč. Vprašal je 

še, če je to vse. Pojasnil sem mu, da bom vrvico uporabil za pritrditev palice in da bom na 

koncu vrvico odstranil, karabin pa kar pustil na stolpu. In seveda, nič več lazil po strehi. 
Sestavil sem palico in jo pustil leţati na terasi. Malo sem še pogledal naokoli in preštudiral 

situacijo, kako dalje. Za kaj več ta dan ni bilo moči. Proti večeru še kratek sprehod po plaţi 

Playa del Canteras in spat. 
 
Naslednji dan sva se ţe takoj zjutraj odpravila na oglede po severnem delu otoka. Zapeljala 

sva se do Mirador del Cenobio Valeron, kjer sva si ogledala zanimive votline, v katerih so 

nekdanji prebivalci shranjevali ţito. 
 
Nadaljevala sva do mesta Guia, kjer sva pokušala kozji sir in nato dalje do mesta Galdar. Za 

ogleda sva si vzela nekaj več časa, si ogledala arheološki muzej in se sprehodila do trţnice z 

zanimivo ponudbo. 

 

     
 

Mirador del Cenobio Valeron (levo) in trţnica v Galdaru (desno) 
 
Pot naju je vodila še do mesta Agaete in najzahodnejše točke otoka, ki sva jo obiskala, 

pristanišča Puerto de las Nieves, od koder vozi trajekt na Tenerife. Ogledala sva si muzej na 

prostem, pravzaprav pokopališče iz pradavnine. Na področju, polnem vulkanskega kamenja, so 

v tla izkopali, bolje rečeno izdolbli luknjo, v katero so poloţili pokojnega. Grob so pokrili z 

nekaj večjimi kamni in nato nad tem postavili vulkansko kamenje v obliki pokončnega valja. Te 

“kope” so premera 3 do 4m in višine do 2m. Na vrh so poloţili skalo rumene ali rdeče barve, 

kar bi naj označevalo status pokojnega (plemenski vodje  ali navadni ljudje).   
Na povratku sva še obiskala mesto Firgas z zanimivim središčem in nato do Arucasa, kjer sva 

si ogledala čudovito cerkev Sv. Janeza Krstnika.  
 



    
 

Središče Firgasa (levo) in cerkev v Arucasu (desno) 
 
Ura se je nagibala ţe proti večeru in postajal sem ţe nekoliko nestrpen. Na srečo ta dan ni bilo 

nič več na programu in voţnja do hotela je minila kar hitro. Po prihodu v apartma, sem se 

takoj lotil sestavljanja antene. Na palico, ki sem jo prejšnji dan pustil leţati na terasi, sem 

pritrdil vse ţice, ki sem jih imel s sabo. Najprej oblonge, nato še koaxialni kabel in na koncu še 

vertikalko za 7 MHz. Z Brigitino pomočjo sem postavil palico pokonci in spodnji del nataknil v 

kovinski podstavek za senčnik, ki je bil na terasi. Ţico vertikalke za 7 MHz sem privezal za 

vrvico , ki je bila napeljana skozi karabin na strehi in vrvico povlekel ter jo zavezal za 

podstavek. Nato sem še kraka dipola za 14 MHz zavezal za ograjo na terasi in palica je bila 

postavljena.  Spodnje konce oblonga za 21 MHz sem zavezal za leţalnika, ki sta bila na terasi 

in anteno primerno raztegnil. S tem je bila antena pripravljena za prvi preizkus.  
 

            

   



Na mizi v jedilnici sem radijsko postajo povezal z računalnikom in pričel z umerjanjem antene. 

Glede na izmerjen SWR sem še antene nekoliko skrajšal, da sem dobil dobro prilagoditev. 
Upal sem, da ne bom zaradi bliţnje televizijske antene motil televizorjev v hotelu, vendar je ţe 

prvo oddajanje  pokazalo, da je bil strah odveč. Hiter prelet z oddajanjem na vseh področjih in 

opazovanje vseh kanalov na televizorju in nikjer nič. Niti pikice, ki bi lahko nakazovala, da je v 

bliţini oddajnik. Super! 
Prvi CQ na 14 MHZ kot EA8/S57K in ţe je bil v dnevniku  R4RR. Zadeva špila! Zlatku, S51MA 

sem poslal kratek SMS, da sem v luftu. Kratek klepet s prijateljem in nato še test slišnosti po 

vseh bandih je pokazal, da je signal na zgornjih področjih soliden, le na 7 MHz sem bolj švoh. 

Še nekaj zvez v telegrafiji in občutek je bil popoln. Z veseljem sem iz hladilnika vzel pločevinko 

z nizozemsko petokrako zvezdo in si olajšal dušo… 
 
V petek, dan pred kontestom, naju je pot še vedno vodila po severnem delu otoka. Zapeljala 

sva se v hribe do kraja Teror. Parkirala sva v parkirni hiši, od koder je bil le straljaj do centra. 

Čudovita bazilika v središču mesta in ulica belih hiš z lesenimi balkoni, ki so izrezljani v vseh 

moţnih oblikah, so naju očarali. Na trgu, tik ob vhodu v baziliko, raste ogromen benjamin in na 

bliţnji terasi sva v miru popila kavo. 
 

       
 

Bazilika (levo) in lesen balkon na eni izmed hiš (desno) 
 

Nadaljevala sva proti središču otoka po vijugasti cesti, ob kateri rastejo evkalipti, bori in 

kostanji. Ustavila sva se na prelazu Cruz de Tejeda in nato nadaljevala proti znameniti Roque 

Nublo, 80 metrov visoki skali, ki stoji na vrhu hriba. Parkirala sva in po uri pešačenja prispela 

do impozantne skale. Ker se mi je zdelo, da stoji nekoliko po strani, sem jo poskusil zravnati, 

kar je Brigita z veseljem ovekovečila.  

   
Roque Nublo od daleč; in od blizu, ko sva jo “poravnala” 

 



Po ozki, vijugasti cesti sva se zapeljala še do vasice Tejeda. Kratek sprehod in ogled nekaterih 

zanimivosti ter postanek v vaški gostilni za pozno kosilo. Povratek preko Cruz de Tejeda skozi 

Santa Brigido do Las Palmasa se mi je zdel, kot da traja celo večnost. Petek pozno popoldne 

pred kontestom, jaz pa lazim z avtom po planinah. 
Večer je minil v pripravah na tekmovanje. Še enkrat sem preveril, če vse deluje in se odpravil 

v posteljo, čeprav mi je bilo jasno, da ne bo kaj dosti od spanja. Običajno večer pred 

tekmovanjem ne morem nikakor zaspati, kar se je seveda ponovilo tudi tukaj. 
 

 Tik pred startom... 
 
Tekmovanje se na Kanarskih otokih začne ob 1.00 po lokalnem času . Start na 40m. Po 10 

minutnem klicanju brez odziva, sem poskusil na 20m. Nekaj prvih zvez in nazaj na 40m 

poskusit s CQ. Ni kazalo drugega, kot pobrati tiste, ki me slišijo. Nazaj na 20m in poskus s CQ 

ni prinesel nekega veselja. Zveze so kapljale res po kapljicah. Skakanje med 40m in 20m do 

jutra je bilo vse kaj drugega kot uţitek. Na 40m je bil šum vedno med S7 in S9, na 20m sem 

imel očitno preslab signal v USA. Proti jutru mi je postalo jasno, da strategija z dopoldanskim 

počitkom ne bo šla skozi. Treba bo delati podnevi, ponoči pa počivati. Antene za 160 in 80m 

nisem imel, 40m v centru mesta ni bilo uporabno, zato se bo pač potrebno osredotočiti na višje 

bande. Ker se 20m še ni odprl za Evropo, sem se odločil, da vzamem kratek spanec, da bom 

potem lahko vzdrţal do večera. Ura spanja je bila ravno dovolj, da se predramim. 
Tudi dopoldansko menjavanje med 20m in 15m je bilo dokaj neuspešno. Zaradi prisotnosti 

šuma tudi na višjih področjih, sem bil vedno, ko sem poiskal novo frekvenco, v dvomu, ali je 

prosta. Vztrajanje do popoldneva je prineslo nekaj zvez, vendar ne dovolj, da bi me prepričalo 

o koristnosti tega početja. Odločitev, vztrajati za postajo ali opraviti izlet po otoku, je bila 

preprosta. “ Kam greva?”, je bilo preprosto vprašanje, ki sem ga postavil Brigiti. Čuden pogled 

in hitro sva bila pripravljena na odhod.  
“Glej, sem na Gran Canarii in za kakšnih 100 zvez ţe ne bom sedel za postajo celo popoldne, 

ko pa je zunaj še toliko lepot in zanimivosti,” sem se opravičeval. 
In res, zapeljala sva se proti jugu, mimo letališča in obiskala Ingenio, Aguimes in končala na 

plaţi v kraju Arinaga. Popoldansko kosilo v restavraciji na plaţi in nato počasi proti “domu”.   

 

  Popoldanski pile-up 



Nazaj za postajo in glej ga zlomka, 10m je odprto. Kratek CQ in zatem veselje. Ko se je vsula 

Evropa, je do večera ni bilo konca. Tistih nekaj ur bo ostalo v spominu, da je kontest vseeno 

bil, tudi zame.  
Ponoči ni kazalo nič kaj spodbudno, zato sem si v miru vzel čas za dober spanec.  
Jutranji poskus na 20m in nato na 15m in 10m ni prinesel konkretne dinamike, zato sva 

ponovno pihnila proti jugu.  Tokrat sva obiskala večino znamenitih plaţ od San Agustin, Playa 

del Ingles do zanimivega Maspalomasa, centra turistične ponudbe na otoku. 
 

  Svetilnik v Maspalomasu 
 

Popoldan sva se vrnila nekoliko prej, ravno toliko, da sem ujel še nekaj lepih uric za postajo. 

Nekaj čez deseto zvečer sem se odločil, da pri 771 zvezah v dnevniku zaključim s 

tekmovanjem.  
 
V ponedeljek sva dopoldan odrinila proti Maspalomasu in se zapeljala do parka Palmitos, ki je 

oddaljen le nekaj kilometrov od avtoceste. Pot do parka je speljana po zanimivi dolini, ki 

spominja na doline in kanjone iz westernov. Sam kamen in kaktusi. Park Palmitos je ena od 

znamenitosti, za katere pravijo, da si jih je vredno ogledati. Rastlinski in ţivalski svet, ki ga v 

parku prikazujejo, je resnično zanimiv. Od vseh mogočih papig, plazilcev, do nam zelo 

poznanih štorkelj. Edino kanarčka nisva nikjer zasledila. Si pa tam na Kanarskih vsi nekaj 

šepetajo na uho... 
 

   



V vodnem svetu predstavljajo šov z delfini, kar je tudi glavna atrakcija parka. Najbolj pa so mi 

bili zanimivi kuščarji, ki so se sprehajali po poteh in se nastavljali soncu. Brigiti nekoliko manj, 

saj je njihova siva barva in velikost (30 do 50 cm) nista očarali. Ţe doma, ko vidi martinčka, 

plazi po meni, tam pa je hodila ves čas tik za mano in občasno spuščala zvoke, tam proti 

visokemu C. Kuščarji so se nama umikali, midva pa sva tudi uspešno prilezla do izhoda iz 

parka.   
 

  Ta je imel dobrih 50cm... 
 
  
Ker je popoldne ostalo še nekaj časa, sva se zapeljala v Puerto Rico, zanimivo turistično mesto 

na jugu otoka. Globok zaliv z lepo peščeno plaţo in bogato trgovsko in gostinsko ponudbo. Še 

voţnja do Las Palmasa in zvečer sprehod po plaţi do centra mesta.  

Ko sva se okrog desete vračala proti apartmaju, sva se spomnila, da nama je zmanjkalo kruha. 

Zavila sva v pekarno in ţe pri vratih opazila, da zapirajo. Večino pekovskih izdelkov so ţe imeli 

pospravljenih v košare, le nekaj kosov kruha je bilo še na polici. Prijazna (mlada) prodajalka je 

vprašala , kaj ţeliva. Izbrala sva manjšo štruco in ko jo je zavila v papir, jo je ponudila preko 

pulta. Segel sem po denarnici , nakar je rekla, da je ţe v redu. Vztrajal sem, da plačam, ona 

pa, da ne rabim. Da je danes ta kruh za naju zastonj. Ker sem bil uporen, me je povabila, da 

zjutraj pridem na kavo  in da takrat pa bom lahko plačal… Presenečenje, ki nama bo ostalo v 

spominu. 
 
V torek, zadnji dan najinega bivanja v Las Palomasu, sva po jutranjem sprehodu po plaţi in 

kavi, ubrala pot proti središču otoka. Tokrat naju je zanimala cesta, ki vodi iz vzhodnega dela 

proti najvišji točki otoka, ki sva jo v petek, dan pred tekmovanjem, izpustila iz programa. 

Avtocesto sva zapustila pri kraju Arinaga in po vijugasti cesti nadaljevala proti Santa Lucia de 

Tirajana, kjer naju je očaral urejen center vasice in zanimiva, preprosta cerkev. Nekaj za tem 

sva prispela v San Bartolome de Tirajana, kjer sva si privoščila kavo in tortico. Ker zelo rada 

ocenjujeva kraj tudi po tem, kakšno sladico uspejo ponuditi ob kavi, naju v tem pogledu v 

splošnem na Gran Canarii niso navdušili. V središču vasice so nama ponudili tortico iz 

zmrzovalnika...   
 
Voţnja mimo Roque Nublo do najvišje točke otoka Pico de las Nieves - 1.949m. Ker ima vojska 

na vrhu postavljen radar, pelje odlično urejena cesta prav do vrha. Obvezno fotografiranje in 

uţivanje v prekrasnem razgledu na vse strani otoka.  
 

 
 

Panoramski (360°) pogled z najvišjega vrha 
 



V daljavi sva opazovala vulkan Teide na Tenerifi, ki kot tretji najvišji ognjenik na svetu sega 

3.718m visoko. Pri voţnji v dolino sva se ustavila še ob vulkanskem kraterju, kjer je lepo viden 

pojav fena; na pobočju kraterja so bila vidna plazišča zemlje, ki se je skozi dolga obdobja 

spuščala v krater in v njem ustvarila ravno, rodovitno polje.  
 

    Plazeče pobočje in dno kraterja 
 
Voţnja skozi Telde do Veguete, ki nama je prvi dan ostala v tako lepem spominu, da sva si jo 

ogledala še enkrat.  
Ob prihodu v apartma sem takoj vključil postajo in CQ na 20m je prinesel še nekaj zvez v 

dnevnik. Ko se je vrveţ na frekvenci nekoliko umiril, me je poklical prijatelj Herman, S51NM in 

mi v telegrafiji čestital za prihajajoči rojstni dan. Po daljšem klepetu z njim sem se odločil, da 

bo zveza z njim simbolično moja zadnja na tej ekspediciji. Poslal sem še 73, odkucal QRT ter 

ugasnil postajo.   
V naslednji uri sem pospravil anteno in spakiral vso opremo. Na streho nisem več plezal, 

ampak sem vrvico, ki je drţala anteno, povlekel na teraso. Karabin, ki je ostal pripet na strehi, 

sem pustil za spomin. Morda pa bo komu ob kakšni ekspediciji prišel prav… 
Naslednje jutro sva se poslovila od lastnika hotela in se mu zahvalila za gostoljubje. Apartma 

sva imela rezerviran do tega dne in naslednje tri dni sva se preselila na jug otoka, na 

znamenito plaţo Playa del Ingles, v hotel Beverly Park.  
Ker sva imela čas do popoldneva, sva se zapeljala do Porto de Mogan, čudovitega mesteca na 

jugozahodu otoka. Prekrasne nizke vrstne hiše, vse v belem in z ogromno različnega cvetočega 

rastlinja, so Brigito tako prevzele, da sem vedel, da imam zapisanih kar nekaj plusov za 

prihodnost.  
 

             

 

Porto de Mogan (levo) in Playa de Amadores (desno) 



Voţnja po vijugasti cesti po juţni obali otoka nama je pričarala še kar nekaj zanimivih 

kotičkov. Nedaleč od Porto del Mogan se je za enim izmed ovinkov prikazala plaţa Playa de 

Amadores. Kar vzkliknila je v avtu:” Tu, tu ustavi!”. Plaţa dobesedno v obliki elipse,  kot bi jo 

narisal. Sam pesek, voda v barvi od sinje modre do tirkizno zelene. Sanjsko! 
Še kratko namakanje nog in odjadrala sva dalje proti naslednjemu cilju - hotel Beverly Park. 
 
Po kratkem ogledu hotela in okolice sva se odločila, da preostanek popoldneva izkoristiva za 

prvo kopanje v Atlantiku. Na Kanarskih sva ţe cel teden, pa se še nisva kopala. Zavzela sva 

svoj prostor na vročem pesku in odpravil sem se v vodo. Sam. Brigita ni tako pogumna. Ha, 

prvo do gleţnjev. Marička je mrzla! Počasi do kolen in nato opazim… Opazim, kako se mi 

pribliţuje val, ki ni samo do kolen, je kar konkretno preko ja.. . Uf, ko me je zalilo! Takoj sem 

bil ohlajen na 19 stopinj. Brigita pa se je krohotala na plaţi. Pogum ima včasih drugačno ime... 
Ko sem zaplaval, ni bilo več tako strašno. Voda je bila ravno toliko hladna, da sem vzdrţal v 

njej. A ne predolgo, sem vseeno vajen bolj prijetnih temperatur. 
 
Na čistem jugu otoka se nahaja rt, ki je dobesedno puščava v malem. Na pribliţno štirih 

kvadratnih kilometrih je raj za tiste, ki imajo radi pesek in sipine. Vzhodno od svetilnika v 

Maspalomasu do Angleške plaţe ni drugega kot pesek in tu in tam kakšen grmiček, da se lahko 

zaljubljenci skrijejo pred pogledi.  
Ko sva iz plaţe pri hotelu opazovala pesek in sipine v daljavi proti jugu, sva se skoraj v en glas 

vprašala:« A greva?«  In sva se odpravila. V nahrbtniku sva imela vodo in fotoaparat. Vse 

ostalo je bilo nepomembno. Peš po peščeni plaţi do rta na jugu. Od oka 3 do 4 kilometre po 

ţgočem soncu in hladnim Atlantikom ob strani. Malo po pesku, malo po vodi in je šlo. Ko sva 

na začetku poti gledala končno točko, se nama je zdelo, da ni tako daleč. A ko sva hodila, ni 

nikakor hotela priti k nama. Malo sva fotografirala, malo opazovala nagece, vmes skočila v 

mrzlo vodo in na koncu prilezla do peščenega rta. Nekaj fotk in pogled nazaj. Kar nekaj 

trenutkov sva rabila, da sva s pogledom našla najin hotel.  
»Tisti tam je«, je bila prepričana Brigita. »Ne, ne. Oni tam za en prst dalje je,« sem jo kljub 

mojemu pešajočemu vidu moral popraviti. Problem je samo v tem, da je debelina mojega 

prsta pomenila še kakšnih 500m več. In sva šla, nazaj. Vmes sva še na kratko zajadrala na 

sipine in hitro nazaj k vodi. Utrujena sva po dveh urah pešačenja prispela do hotela. 
 

   Pogled na sipine 
 

Polpenzion po osebi v hotelu s tremi zvezdicami sva plačala pičlih 30 evrov za dan. Človek bi 

pričakoval, da za ta denar ne moreš dobiti kaj konkretnega, še posebej na Kanarskih. Hotel ni 

ravno najnovejši, a kar se tiče namestitve, si zasluţi svoje zvezdice. Ni v prvi vrsti ob plaţi, 

vendar mu trije bazeni in dva jacuzzija dajejo svojo vrednost. Presenečena sva bila predvsem 

nad hrano. Raznolikost, kvaliteta in postreţba hrane so bili na nivoju štirih zvezdic. Ko sem 

med večerjo opazoval natakarje pri pospravljanju miz, njihovo natančnost in hitrost, mi ni dalo 

mira in sem enemu od njih pri odhodu iz jedilnice rekel: »Hey boys, you are the best!«. Trikrat 

se mi je zahvalil za pohvalo in zraven pripomnil, da sem eden redkih, ki je to opazil (ali pa 

povedal).  
 



Naslednji dan je bil moj praznik, rojstni dan. Lepo sončno jutro je nakazovalo, da bo ta dan 

bolj na izi. Tako sem tudi po tihem planiral ţe v soboto in nedeljo med kontestom. Takrat sem 

namenoma ţrtvoval nekaj uric klofarije za to, da sva “obdelala” tiste kraje, ki jih je imela 

Brigita v planu za dni med tednom. Tako je ostal četrtek “prazen” in tudi Brigita se je 

sprijaznila s poleţavanjem na plaţi, sprehodi in kratkim šopingom v trgovinicah ob plaţi. Ker 

ima običajno vsa rojstnodnevna darila ţe naprej naštudirana, je tokrat ostala na suhem. 

Aktivnosti v prejšnjih dneh so jo toliko prevzele, da ni imela priloţnosti kupiti nekaj 

pametnega. Ob ogledovanju trgovinic na plaţi sva prišla do trgovine s športno opremo in 

oblačili, kjer so tudi strojno vezli imena na majice. Takrat ji je padla ideja, da mi za rojstni dan 

podari majico z našitim novim klicnim znakom! Povprašala sva za ceno in 3€ za ime oziroma 

znak je bilo res minimalno. Da bi bilo darilo bolj bogato, sem še vprašal , kakšna je cena za 

manjši logo ali ţival. Dodatne 3€ je bil odgovor. In sva izbrala. Polo majico z našitim klicnim 

znakom in zraven sem si zaţelel še sliko kanarčka. Če sem na Kanarskih, naj bo na majici 

pravi zaščitni znak. No in tu se je skoraj zalomilo. Mojster v treh knjigah z nešteto motivi ni 

imel niti enega motiva s kanarčkom. Na koncu je potegnil iz ţepa mobitel in mi na zaslonu 

pokazal fotografijo kanarčka. V knjigi je poiskal kanarčku podobno ptičko in pojasnil, da bo 

uporabil rumeno in črno nit. Tako je na majici pristal še kanarček. 
 

 EA8/S57K 
 
Tako kot jaz svojega, ima tudi Brigita svoj čudovit hobi. Rada peče različna peciva. In ni ga 

rojstnega dne , da ne bi spekla torte. Za zadnji okrogli jubilej mi je celo spekla torto z obliko 

radijske postaje… Ker je bila tokrat zelo daleč vstran od svoje pečice, je izrabila prijetno 

slaščičarno na plaţi, kjer sem dobil kos torte. Odličen, pa vendar ne tako, kot doma… 
 
Polna prijetnih doţivetij sva naslednje jutro opravila še zadnji zajtrk in se odpravila proti 

letališču. Avto sva pripeljala na dogovorjeno mesto na parkirišču, vendar ni bilo mladenke, ki 

je prejšnjo sredo obljubila, da bo tam. Po 15 minutah čakanja sva avto zaklenila in se 

odpravila na letališki terminal, kjer je rent-a-car firma imela pisarno. Prijazen gospod se je 

opravičil, da na parkirišču ni nikogar. Vprašal je še samo, če je z avtom vse v redu in če je 

rezervoar z gorivom poln. Po moji pritrditvi je podpisal in oţigosal dokument in nama zaţelel 

prijetno pot domov. 
Na prevzemu kovčkov sva bila nekaj preteţka, zato so radiali vertikalke za 40m pristali v košu 

za smeti. Nekaj ostalih stvari sva še dala v nahrbtnik in se izognila dragemu plačilu preseţnih 

kilogramov. Osebni pregled ni bil nič posebnega, Elecrafta sploh niso pogledali. 
Polet proti Milanu je bil miren. Po pristanku sva si privoščila malico in odšla na dogovorjeno 

mesto za prevoz do Ljubljane. Ponovno točno v minuto je Go-optijev šofer prevzel potnike in 

prtljago in ţe smo odbrzeli proti domu.  
V Ljubljani naju je pričakal sin Matic in zadnji del poti do Ptuja sem moral kot šofer opraviti kar 

sam. Zdrava in zadovoljna, polna prijetnih doţivetij sva prispela domov. 



 
Če me danes nekdo vpraša, kako je tam doli, a res tako leti, ga moram razočarati. S 100W in 

kosom ţice nič kaj ne leti. Za rezultat mora biti vse: lokacija, antene in oprema. Za vse ostale 

oblike uţivancije pa je dovolj kos ţice in dobra volja. Če to zdruţiš še z raziskovanjem in ogledi 

pokrajine, je radioamaterstvo res lep hobi. 
 
Brigita pravi, da je svet prevelik, da bi hodil dvakrat na isto mesto. Zato verjetno na Gran 

Canario ne greva več.  
 
Ko sva kake tri tedne kasneje zvečer leţala na kavču pred televizorjem, stegnjena vsak v svojo 

stran, so zavrteli reklamo, tisto za Raffaelo, ko se ona ţlahtna damica v belem sprehaja po 

peščeni plaţi. Za njo ostajajo v mokrem pesku stopinje… 
 

»Čüj, te to na kaj spominja?«, sem vprašal. 
»Ja, me«, je rahlo odgovorila. 

 
Nekaj mi, kljub njenemu prepričanju o velikosti sveta, ni dalo mira:« Pa bi šla še enkrat ?« 
 
»Ja, bi! Ampak na Tenerife…« 
 

 

Zapisal: Sandi Špindler, S57K, avgust 2015 

 

 


