Sprawozdanie z działalności klubu SP2ZAO Dromader w 2018 roku.
Klub SP2ZAO swoją aktualną działalność opiera na integracji krótkofalowców oraz ich
rodzin. Wspieramy indywidualne inicjatywy naszych klubowiczów, spotykamy się regularnie,
wymieniamy doświadczeniami technicznymi a nasze spotkania mają również charakter
towarzyski,o czym świadczą wspólne wyjazdy na imprezy o tematyce krótkofalarskiej.
Rok 2018 był rokiem szczególnym w działalności klubu ponieważ zmieniliśmy naszą wieloletnią
siedzibę na lokal przy ulicy Modrzewiowej. Dużo czasu przeznaczonego przez członków klubu na
działalność hobbystyczną poświęcono na sprawy związane z opuszczeniem dotychczasowej
lokalizacji i przygotowaniu nowej. Nowa siedziba ma już czynną radiostację, zainstalowano dwie
nowe anteny, słychać już także w eterze nowych adeptów szkolących się pod znakiem klubowym.
Cały czas trwają jeszcze ostanie prace ale już teraz jest to miejsce cotygodniowych spotykań
naszych klubowiczów oraz naszych gości. Co nas szczególnie cieszy przedział wiekowy stałych
bywalców jest bardzo zróżnicowany, w naszych szeregach są zarówno dzieci w wieku szkolnym
jaki i dojrzałe osoby w wieku emerytalnym. Każdy w czwartkowy wieczór w miłej atmosferze
spędza czas w klubowym pomieszczeniu a dyskusjom nie ma końca.
Nie zapomnieliśmy jednak co jest podstawą naszego hobby a rok 2018 upłynął pod znakiem
aktywności i sukcesów. A oto czym żył klub Dromader i jego członkowie w ubiegłym roku :
1. Regularny udział naszych członków (SP2FRY, SQ2SAT) w comiesięcznych zawodach SP
Activiti Contest w pasmach 2m/ 70cm oraz 23cm. Wyniki kolegi Andrzeja SP2FRY od
wielu lat sytuują go na pierwszym miejscu tych zawodów a od jakiegoś czasu pojawił się
jego godny konkurent Przemek SQ2SAT z równie świetnymi wynikami
2. Przygotowanie i udział naszych członków w wyprawie contestowej na zawody IARU SHF
w październiku 2018. Emil SP2QVH i Andrzej SP2FRY przygotowali kilkudniową
wyprawę w atrakcyjny pod względem lokalizacji punkt wysokościowy w czwartym okręgu,
na którym rozstawili bazę contestową i z dużym sukcesem pracowali w paśmie 23cm
wykonując 38QSO ze średnią odległością 430km i ODX 741km!
3. Udział w Tczewskim spotkaniu integracyjnych Żuławskiego Oddziału Terenowego PZK.
Podczas spotkania przeprowadziliśmy prezentację łączności w pasmach mikrofalowych oraz
wykład na temat łączności przez odbicie od samolotu Air Scatter. Promowaliśmy mało
popularne łączności w pasmach mikrofalowych i zrobiliśmy pokaz łączności z możliwością
przeprowadzenia jej przez rzekę Wisłę przez każdego z uczestników spotkania.
4. Udział w corocznym spotkaniu ŁOŚ 2018. To już ósma edycja, w której braliśmy udział i co
roku nasza baza ulega rozwinięciu, przygotowujemy nowe projekty i testujemy nowe
rozwiązania do terenowej pracy w pasmach od KF do mikrofal. W 2018 roku testowaliśmy
nowe systemy zasilania solarnego, nową antenę wakacyjną na pasma KF. Promowaliśmy
ideę camperttrack.org – połączenia campera i aprs-u. Nasza baza sąsiadowała z bazą
SP4PAD – Nowomiejskiego Klubu Krótkofalowców – zaprzyjaźnionego z nami klubu. W
2018 roku nasza baza ŁOŚowa została zauważona przez redaktora naczelnego Świata Radio
czego efektem był artykuł relacjonujący nasz udział w tej imprezie. Obszerną relację z tego
wyjazdu można obejrzeć również na kanale YouTube.
5. Po raz 20 udział w corocznym spotkaniu rodzin krótkofalarskich na Dylewskiej Górze. Jak
zwykle miejsce to kojarzy się nam z miłą i sympatyczną atmosferą stworzoną przez
gospodarzy. Tak jak poprzednio nasi członkowie zainicjowali próby w pasmach
mikrofalowych. Dopisali koledzy kibicujący naszym próbom ale co najważniejsze na nasze
wcześniejsze anonse odpowiedzieli aktywnoscią mikrofalowcy z wielu zakątków SP.
6. Udział naszych członków w 18 Bydgoskich Spotkaniach Mikrofalowych oraz 4. Jesiennych
Warsztatach mikrofalowych w Fojutowie. Andrzej SP2FRY oraz Emil SP2QVH od kilku lat
uczestniczą w tych spotkaniach a znajomości i wiedzę tam zdobytą przenoszą na grunt
klubowy. Andrzej SP2FRY jest także współorganizatorem tych niezwykle merytorycznych
spotkań.

7. Przygotowanie przez Mariusza SQ2HCE spotkania technicznego w siedzibie naszego klubu

dotyczącego budowy prostych anten na pasmo 23cm wraz warsztatami ich budowy i
pomiarów. Spotkania techniczne i warsztaty , na których członkowie klubu dzielą się swoją
wiedzą i umiejętnościami są nowym zwyczajem w naszym klubie i cieszą się ogromnym
zainteresowaniem.
8. Cykl spotkań klubowych dotyczących łączności DMR organizowanie przez Janusza
SP2TDI i Mikołaja SQ2FRQ
9. Udział członków naszego klubu w Bydgoskiej Grupie Przemiennikowej – modernizacja
przemiennika SR2BG do pracy w sieci Kujawiak, dalsze prace nad przemiennikiem SR2BD
10. Przygotowanie dwóch otwartych spotkań technicznych w siedzibie naszego klubu – Zawody
UKF oraz przydatne programy krótkofalarskie – Air Scatter.
11. Nasze działania, aktywności i sukcesy można śledzić na portalu Facebook oraz internetowej
stronie klubowej
Miniony rok był dla naszego klubu intensywny a pod wieloma względami również
wymagający, postawił przed nami wiele wyzwań. Przetrwaliśmy zamieszanie związane ze
zmianą lokalizacji, trudności techniczne oraz międzyludzkie. Jesteśmy silniejsi o nowe
doświadczenia i gotowi do dalszej pracy aby osiągać kolejne sukcesy.

