Verslag Bestuursvergadering TRA/Videosessie
internet - van woensdag
21 april 2021 + TRA FLASH info
• Deelname: ON4ANE, ON7ABT en ON7EQ en ON7TG
• Verontschuldigd: ON7JA
• Volgende bestuursvergadering woensdag 9 juni 2021.
o Shack TRA dienst. Spijtig genoeg wegens Corona pandemie kan de shack niet
in de eerste weken opengaan.

-

Verslag kastoestand
Afgelopen recente-activiteiten:

• UBA DX contest SSB: De resultaten staan ondertussen online. Een 6-tal TRA-leden
hebben hun log ingestuurd. Proficiat met de behaalde resultaten!
Link: https://www.uba.be/nl/hf/contestresultaten/contestresultatenselectie?year=2021&vid=3110
• Op zondag 21/03 en zondag 28/03 was er de 80m SSB en 6m spring contest. Er was
terug veel activiteit waaronder heel wat TRA-leden.
Komende activiteiten:
• Weekend 1 & 2 mei: 2de subregionale VHF-UHF-SHF contest. 50 MHZ tot 76 GHz Belgisch
kampioenschap

• Op zaterdag 08/05 is er de algemene vergadering van onze nationale vereniging. Deze
zal via videoconferentie doorgaan. Meer info via deze
link: https://www.uba.be/nl/algemene-vergadering-0

• Op zondag 09/05 om 9u30 is het terug aan onze sectie om de UBA-vriendenronde in
goede banen te leiden. Walter ON8CQ zal deze ronde verzorgen. Frequentie:
144.575MHz.

Daarnaast nog volgende nieuwtjes:

• Zoals reeds eerder aangegeven, is het vanaf nu mogelijk om de speciale prefix "OS" te
gebruiken. Deze kan gebruikt worden t.e.m. 12 december.
• De jaarlijkse BMA-contest die normaal gezien doorgaat in mei werd verplaatst naar
19 september.
• Er zijn terug wat sporadic-E openingen opgemerkt op de 10m en de hogere banden.
Hou deze zeker in het oog!
•

De QSL dienst van de UBA staat voorlopig nog op holt. Wegens Coronaperikelen is de
sorteerdienst in Nederland nog steeds niet opgestart. De UBA maakt reeds enkele
jaren gebruik van deze dienst. Het aantal kaarten stapelt zich op voor verzending.
Hopelijk komt de dienst snel terug op gang.

Succes met de hobby en beste 73
Vanwege het TRA-bestuur
Tom ON7TG

