Verslag Bestuursvergadering TRA van donderdag 5 februari 2015
Aanwezig : ON7JA, ON7TG, ON4ANE, ON7EQ en ON5SM
Volgende bestuursvergadering donderdag 5 maart 2015
•

•

Dienst shack TRA - ledenvergadering op vrijdagavond, dienst op:
o 06/2: door ON5SM Marc
o 13/2: door ON4ANE Norbert
o 20/2: door ON7JA Jan
o 27/2: door ON7EQ Jean-Jacques: Voordracht door ON2AJ, digitale SSTV mode
o 05/3: door ON5SM Marc
Kastoestand OK
Afgelopen TRA activiteiten:

•

•

•

De nieuwjaarsreceptie van vrijdag 9 januri was heel aangenaam en druk bijgewoond, dit
blijft steeds een gelegenheid om de andere OM’s TRA te ontmoeten. Ondertussen zijn we al
een maand verder ... de tijd vliegt voorbij !
Deelname aan contesten :
o Deelname met het clubstation aan de UBA DX Contest SSB tijdens het weekend van
30 jan./1 febr. Dit was als 'try-out' een groot succes, we hebben niet minder dan
1.160 QSO's in onze log genoteerd en héééél veel multipliers. Afwachten wat de
anderes secties hebben gedaan ... maar we denken al aan een deelname met
verenigde krachten volgend jaar ! Alle operatoren hebben alvast ervaren dat dit een
heel leuke contest was, waar je zeker niet 'in slaap valt' achter de micro ...
Bezoek hambeurs Wetteren : de helft van TRA liep daar rond, we hopen dat iedereen zijn
slag heeft kunnen slaan, ondanks de prijzen die in stijgende lijn zijn. ...
Activiteiten voor de volgende weken

•

22 Febr.-zondag van 09u30-10u30 - 144.575 MHz : West-vlaamse UBA vriendenronde
verzorgd door TRA met ON5SM Marc aan de micro - zorg voor een goed gevulde log !

•

27 Febr.-vrijdagavond 20u00: Voordracht + live demo door ON2AJ Johny over digitale
SSTV/FAX (EasyPal). Naar verluid worden er vanuit Zuid Europa natuurbeelden
verstuurd, daarom is deze voordracht voorbehouden aan 18-plussers HI x3.
28 - 29 Febr. Zaterdag-zondag: UBA Dx contest - CW
8 maart zondag: UBA 80m spring contest 07-11 UTC
15 maart zondag: UBA 2m spring contest

•
•
•
•

21 maart de zaterdag : HAMBEURS ROSMALEN.. zowat de grootste beurs in de BeNeLux
http://radiovlooienmarkt.nl/ Er zijn 2 mogelijkheid om met de bus mee te rijden,
o vanuit regio KTK : met ON3ULM Fabien als chauffeur. Opstapplaats 06u00 Hooglede,
06u30 Ieper station, 07u00 Menen carpool, 07u20 Kortrijk Kinepolis bushalte,
07u45 Waregem carpool parking. Prijs 20€ H/T - inkom exclusief (8 €). Meer info
bij Fabien: vliegertje@telenet.be Gsm 0472/955444 uiterlijk op 14 maart

vanuit regio OST : 06u30 Oostende, 06u40 Loppem, 06u50 Aalter. Prijs 20€ H/T inkom exclusief (8 €). Meer info bij Yentel ON3YH yentel.hollebeke@gmail.com voor
14 maart.
22 maart zondag: UBA 80m SSB contest
17 april de vrijdagavond om 20u : Verkiezingen UBA Bestuurders, DM en CM TRA
o

•
•

Tenslotte melding dat er twee nieuwe leden in de sectie zijn bijgekomen:

•

ON4PO Martin is verhuisd vanuit het Waasland naar Beerst - Welkom in TRA Martin !

•

ON5WAB Willy is - na een kalme periode - terug QRV op de band !

Nog veel plezier met de hobby en de beste 73
Jean-Jacques / ON7EQ en het TRA bestuur
on7eq@uba.be
GSM 0498 / 5& 54 84
PS : NU VRIJDAG NIEUWE QSL kaarten ! En vergeet AUB niet de uitgaande kaarten te sorteren op
prefix, alfabetisch ...

