SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KLUBU KRÓTKOFALOWCÓW „ENIGMA” SP2PBM
ZA ROK 2018
1) Aktualne władze klubu
prezes – Daniel Danecki SQ2KLU
sekretarz – Krzysztof Joachimiak SQ2JK
2) Aktualne dane kontaktowe
E-mail: sp2pbm@sp2pbm.pl
WWW: http://www.sp2pbm.pl/
Adres pocztowy: Klub Krótkofalowców „Enigma” SP2PBM skr. pocz. 200,
85- 001 Bydgoszcz
3) Działalność sportowa:
a) udział w zawodach - uzyskane wyniki :
Klub w roku 2018 zajął V miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów PGA.
b) DX-ing – osiągnięcia :
brak statystyk na dzień dzisiejszy. Klub otrzymuje i wysyła karty QSL co
świadczy o jego aktywności.
c) akcje dyplomowe (uczestnictwo oraz własne) :
• Klub wziął udział jako jedna z wielu stacji w akcji „100 lat Niepodległa”.
Pomimo zmiany regulaminu, zamiast aktywności dwutygodniowej
dwumiesięczna, udało się uzyskać IV wynik, tj. 7636 QSO. Do współpracy
klub zaprosił dwóch operatorów, Leszka SP2WKB oraz Darka SP2MKI. Z
uwagi, że każdy operator stacji okolicznościowej HF100POL był aktywny
zawodowo IV pozycję na liście należy uznać za sukces. Sprzętowo klub
wspierał Kazik SP2FAX oraz stacja główna SP0PZK.
4) Działalność promocyjna oraz szkoleniowa :
a) w ramach imprez masowych :
Klub reprezentował PZK na pikniku organizacji OPP na Wyspie Młyńskiej w
Bydgoszczy. Operatorami stacji w głównej mierze była młodzież : Agata
SP2BA, Marek SP2BM oraz Joanna SP2JBA, która wówczas jeszcze nie
miała znaku.
b) w ramach własnych przedsięwzięć :
Klub nie brał udziału w takich przedsięwzięciach.
5) Działalność techniczna, w tym własne konstrukcje oraz wdrażanie nowych
technologii:
Klub na dzień dzisiejszy nie prowadzi działalności technicznej. W planach

jest budowa zestawu anten KF i UKF jak i również budowa analizatora
antenowego.
6) Inna aktywność np. ćwiczenia łączności kryzysowej, organizacja spotkań
środowiskowych itp.
• przez najbliższe 9 miesięcy klub kontynuował będzie pracę pod
znakiem SN0TANK. Stacja ta w porozumieniu z Dyrekcją Muzeum Oręża
Polskiego w Kołobrzegu wspiera renowację unikatowego egzemplarza
niemieckiego czołgu, biorącego udział w II Wojnie Światowej na terenie
Polski.
• okres świąteczno – noworoczny spędzamy w eterze pod znakiem
HF2019HNY składając życzenia dalekich i potwierdzonych łączności
naszym korespondentom.

