RADIO KLUB "BELIŠĆE"
9A1KDE / 9A3B

Belišće, 01. veljače 2019.

IZVJEŠĆE O RADU RADIO KLUBA "BELIŠĆE"
U 2018. GODINI

U 2018. godinu krenuli smo radno i svećamo sa ciljem obilježavanja 60.
godina postojanja našeg radio kluba. Povodom te obljetnice zatražili smo i
prigodnu pozivnu oznaku 9A60KDE koju smo koristili u svakodnevnom radu
na amaterskim frekventnim opsezima kao i u natjecanjima.
Pred sam kraj godine, zahvaljujući počasnom predsjedniku ZTK Valpovo –
Belišće, gospodinu Draganu Milec, došli smo u posjed arhivskog materijala
(list INFORMATOR, izdavač organ sindikata Drvno industrijskog poduzeća
Belišće, lipanj 1957. godine i lista INFORMATOR iz travnja 1958. godine) koji
nedvojbeno dokazuje da je Radio klub „Belišće“ kao udruga osnovan u
proljeće 1957. godine.
Shodno tome Izvršni odbor Radio kluba „Belišće“ donio je na sjednici održanoj
8. prosinca 2018. godine odluku da se kao službeni datum osnivanja Radio
kluba „Belišće“ smatra proljeće 1957. godine, a ne 1958-e godine kako je do
sada vođeno.
Dana 28. veljače po treći puta smo sudjelovali na na obilježavanju 1. ožujka –
Međunarodnog dana Civilne zaštite. Ova manifestacija prilika je da se
radioamaterizam prezentira djeci mlađih dobnih skupina, od vrtičke djece do
4. razreda osnovne škole. To je dobra pripremna aktivnost za organizaciju
tečaja početkom školske godine.
Sudjelovanje na ovoj manifestaciji je i potvrda da je radio klub postao (trajni)
pridruženi član u sustavu zaštite i spašavanja grada Belišća i da Stožer civilne
zaštite s pravom ozbiljno računa na članove kluba na održavanju radio veza u
mogućim izvanrednim situacijama.
Izborna skupština kluba održana je 28. ožujka. Na njoj je izabran novi (stari)
predsjednik i Izvršni odbor od pet članova: Ivica Novak, Božidar Babić, Siniša
Vukobratović, Dubravka Novak i Marijan Anić. Za tajnicu je izabrana
Dubravka Novak umjesto dosadašnjeg dugogodišnjeg tajnika, gospodina
Dragutina Frajlića. Za predsjednika Nadzornog odbora ponovo je izabran
Vladimir Novačić.
Krajem, ožujka realizirana je odluka Izvršnog odbora o prestanku korištenja
usluga knjigovodstvenog servisa ARIOS iz Belišća i sklapanja ugovora sa
knjigovodstvenim servisom MIJATOV iz Valpova. Razlog je puno niža cijena
usluge servisa Mijatov koji vodi knjigovodstvo i za ZTK Valpovo-Belišće.

I u 2018. godini tradicionalno smo sudjelovali u manifestacijama u organizaciji
Grada Belišća i ZTK Valpovo-Belišće.
Dana 26. svibnja, članovi kluba prezentirali su svoj rad i opremu na Danima
tehnike u Belišću, a nekoliko dana iza toga, 30. svibnja, sudjelovali smo i na
obilježavanju Dana hrvatskih branitelja gdje je i ovoga puta naš „štand“
izazvao veliko interesovanje kod djece iz osnovne škole.
Jedna od najvažnijih planiranih aktivnosti u 2018. godini bila je servis
kratkovalne antene KLM KT34XA koja je postavljena na vatrogasnom tornju
već preko 30 godina. Zahvaljujući razumijevanju i pomoći Grada Belišća,
angažirana je tvrtka SKY LIFT iz Osijeka koja posjeduje vozilo s košarom za
rad na visinama do 35m. Početkom kolovoza antena je spuštena na krov i na
njenoj reparaaciji radilo se preko 40 dana. Zahvaljujući sredstvima dobivenim
od ZTK Valpovo-Belišće kupljen je novi koaksijalni kabel i svi potrebiti dijelovi
za reparaciju. Izrađen je i novi sistem ležaja za rotator antene koja je
sredinom rujna podignuta na svoje mjesto i radi bolje nego kada je bila nova.
Unatoč problemima sa antenskim sustavima na kratkom i ultra kratkom valu i
protekle godine ostvareni su vrhunski rezultati u radioamaterskim
natjecanjima.
U
domaći
kratkovalnim
natjecanjima
u
organizaciji
Hrvatskog
radioamaterskog saveza (HRS) osvojeno je 3. mjesto u Hrvatskom
radioamaterskom kupu i 3. mjesto u Kupu Jadrana, dok smo u Zimskom KV
kupu zauzeli peto mjesto. Ovi rezultati bili su dostatni da radio klub Belišće i u
2018. godini osvoji plaketu u KV Super kupu, ovoga puta za 3. mjesto.
U međunarodnim natjecanjima ponovo su ostvareni vrhunski rezultati. Svjetski
pobjednici bili smo u natjecanjima:
HA DX (Mađarska), OK-OM DX SSB (Češka – Slovačka). CQ MIR (Rusija),
HMKOS SSB (Kup španjolskog kralja) i YO HF DX (Rumunjska).
Viceprvaci bili smo u natjecanjima: PACC (Nizozemska), Tesla memorijal HF
CW i CQ WPX SSB (USA).
U najvećem svjetkom natjecanju CQ WW DX Contest SSB osvojeno je 3.
mjesto u Europi i 4. mjesto u svijetu.
U natjecanjima na ultra-kratkom valu ostvareni su izvrsni rezultati ako se
uzme u obzir da je u njima rađeno (bukvalno) sa pola antene koju nekada nije
bilo moguće ni okrenuti u željeni pravac. Dobrim rezultatima doprinjela je
svakako i promjena pravila većine UKV natjecanja i uvođenje kategorije „Više
operatora – mala snaga“ što nam je omogućilo pravedniju borbu sa
takmacima i bolji plasman.
Najbolji rezultat svakako je 3. mjesto u Europi u međunarodnom natjecanju
ALPE ADRIA VHF Contest. Pored toga najbolji iz R.Hrvatske bili smo u
natjecaanjima: IARU Region 1 VHF Contest i 9A VHF CW Contest.
U domaćim UKV natjecanjima osvojeno je 1. mjesto u našem najvećem UKV
natjecanju Hrvatski ljetni kup i 4. mjesto u godišnjem (kumulativnom)
natjecanju 9A Activity Contest.

Nažalost ovakvi rezultati na UKV-u više neće biti mogući dok se ne napravi
rekontrukcija anternskog sustava na 35 metarskom stupu a za to su nam
potrebna financijska i materijalna sredstva koja za sada nemamo no možda
se ipak pojavi neki sponzor.
Članovi radio kluba su i 2018. godini bili vrlo aktivni u projektu
radioamaterskih diploma „Hrvatska flora i fauna“ čiji je cilj da kroz promotivne
radioamaterske aktivnosti iz zaštićenih područja, potiču hrvatske
radioamatere, kao i one širom svijeta, u udruživanju u podizanju svijesti o
potrebi skrbi o zaštićenim prirodnim vrijednostima, posebice onim
ugroženima. Ovim programom obuhvaćeni su svi hrvatski Nacionalni parkovi,
Parkovi prirode te Strogi i Posebni rezervati.
Zahvaljujući svakodnevnom radu Ive Novaka tijekom cijele kalendarske
godine (bukvalno svakog od 365 dana) radioklub Belišće je i u 2018. godine
bio najbolji hrvatski radioklub u Godišnjem natjecanju Hrvatska flora i fauna.
Iz godine u godinu članovi kluba se sve više bave osvajanjem
radioamaterskih diploma, koje izdaju klubovi i pojednici, a u cilju promocije
raznih obljetnica, društevnih i sportskih manifestacija, kao i sjećanja na
poznate osobe i važne događaje. Tako je u protekloj godini osvojeno 200-ak
diploma iz tridesetak zemalja Svijeta.
Unatoć vrlo skromnim finacijskim sredstvima uspjeli smo i protekle, 2018.
godine, ostvariti vrlo zapažene rezultate a dobrim planiranjem uspjeli smo
kupiti nešto „sitne“ tehnike i IT opreme. Sve to ne bi bilo moguće bez
razumjevanja čelništva Grada Belišće i ZTK Valpovo – Belišće kojima se
zahvaljujemo na pomoći i razumjevanju.
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