Verslag Bestuursvergadering TRA van donderdag
2 februari 2017
•
•
•
•
•

Aanwezig; ON4ANE, ON7EQ en ON5SM
Verontschuldigd: ON7TG
Volgende bestuursvergadering donderdag 2 maart 2017
Kasverslag : gezond !
Dienst shack TRA - ledenvergadering 2 wekelijks op vrijdagavond, dienst op:
o 03 maart: ON5SM Marc
o 17 maart: ON4ANE Norbert
o 24 maart: ON7EQ Jean-Jacques/Voordracht
Afgelopen TRA activiteiten
•
•

De nieuwjaarsreceptie van 20 januari 2017 was heel aangenaam en druk
bijgewoond..
Deelname aan contesten :
o Deelname met het clubstation ON7TR aan de UBA DX Contest SSB op 28 en
29 januari: Wegens de algemeen mindere propagatie op HF, iets minder
aantal QSO's in onze log dan verleden jaar, maar dank zij de nieuwe beam
van ON4WY Gilbert toch heel wat prachtige multipliers bij elkaar
gesprokkeld! Ook op de low bands - waar de condities momenteel dan weer
iets beter zijn - heel mooie verbindingen gemaakt. In totaal meer dan 700
QSO's en 155 multipliers, dit zou ons toch een plaats binnen de top-3
moeten geven. Op sommige momenten haalden we een QSO rate van 80/uur,
op andere dan weer was het dood stil.... En ja, het blijft een hele uitdaging om
een tijdelijk en competitief contest station op te stellen... sfeerfoto's te
vinden op onze FB pagina ! https://www.facebook.com/ubatra.torhout.3

De nieuwe beam: full size 3 ele 20m & 15m / 4 ele op 10m
Zonder traps - Sleeve fed design - SWR 'plat' !

Komende activiteiten

•
•
•

•

•

12 februari : HAMBEURS NOK
25 & 26 februari : UBA Dx contest - CW
11 maart : HAMBEURS ROSMALEN.. zowat de grootste beurs in de BeNeLux
http://radiovlooienmarkt.nl/ Sectie OST richt wederom een bus-shuttledienst in Meer info bij Yentel ON3YH yentel.hollebeke@gmail.com
24 maart : shack TRA: Voordracht DX-peditie ON5AEN en ON7EQ naar Andorra
C3 (ondertussen uitgeroepen door MMMonVHF als "Beste MS-DX peditie van
2016" !), daarna gevolgd door de verkiezingen UBA Bestuurders & CM UBA vergeet niet per volmacht te stemmen mocht je verhinderd zijn.
De zondagse West-Vlaamse vriendenronde zal door TRA geleid worden op 26-3 ipv
19-3 (omwisseling met sectie ODK)

Verder nog ...

En dan nog steeds de BASISCURSUS die door TRA ingericht wordt op 11 en 19 maart - er
kunnen nog kandidaten aansluiten - alle info bij Jan ON7JA.
Ondertussen is ons club-blad SPARRE VONKEN toe aan haar tweede nummer - te
downloaden van onze TRA webstek http://www.uba-tra.be/ Hier vindt je ook de
openingstijden van onze shack, onder de AGENDA - BEMANNING SHACK menu.
Tenslotte melding dat onze vriend Eddy ON3IC de sectie terug heeft vervoegd, we gaan
hem in de toekomst zeker en vast terug actief op het voorfront zien verschijnen.
Nog veel plezier met de hobby en de beste 73
Jean-Jacques / ON7EQ en het TRA bestuur
on7eq@uba.be
GSM 0498 / 51 54 84

