Verslag Bestuursvergadering TRA van woensdag 6
september 2017
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Volgende bestuursvergadering woensdag 11oktober 2017
Kasverslag : gezond !
Dienst shack TRA - ledenvergadering 2 wekelijks op vrijdagavond, dienst op:
o 01 sept : UITZONDERLIJK GESLOTEN – voorbereiding velddag
o 08 sep : ON4ANE Norbert
o 22 sept : ON5SM Marc
o 06 okt: ON7EQ Jean-Jacques

Recent voorbije activiteiten binnen onze sectie

•

Op 19/8 verzorgden we de ondersteuning van de 47ste JUMBO RUN met stop te
Torhout, die voor een 4de maal gaststad mocht zijn. Het was een prachtige en
zonnige dag, iedereen was verheugd van de blijdschap te zien bij de deelnemers
& 150 motards ! We hebben ook prachtige machines gespot, zowel old-timers prachtig gerestaureerd ... als de laatste nieuwe futuristische bikes. Na afloop
werden we hartelijk bedankt door de organisatoren en Stad Torhout, voor ons
een prima gelegenheid om te tonen dat we via onze hobby ook sociaal
geëngageerd zijn.

•

Eveneens op 19-8 : ARDF wedstrijd ingericht door Norbert ON4ANE, mooie
opkomst met 9 deelnemers.
01-9 opstelling velddagstation, 02 en 03-9 deelname aan SSB Region 1 Field Day.
resultaat : iets meer QSO's dan afgelopen jaar, maar minder multipliers. Alle
deelnemende secties bleken enorm veel moeite te hebben om op de low bands
stations buiten Europa te werken wegens de povere propagatie... In ieder geval,
de antennes van ON6WU Roger (SK - in memoriam) en ON4WY Gilbert hebben

•

prima diensten geleverd. Met een speciaal woord van dank aan ON5MF Jurgen
voor het ter beschikking stellen van terrein, materiaal en na aflloop overheerlijke
mini BBQ ! We kijken alvast uit naar de volgende editie.

Activiteiten de eerstvolgende dagen

•

•
•

•
•
•
•

16 september : Uitstap naar Noord Frankrijk / bezoek LA COUPOLE et
Museum OPERATION DYNAMO Duinkerke. Het is nog niet té laat om zich in te
schrijven ! Details bij marc ON5SM.
17 september : Belgian MIll Award (BMA) contest - zie nieuw reglement
24 september 9u30-10u30 144.575 MHz : West-Vlaamse Vriendenronde
verzorgd in naam van onze sectie door ON5SM Marc. Tot hiertoe zijn er 1.606
QSO's gelogd door 187 stations, 14 zilveren en 44 bronzen Awards uitgereikt
... dus dit blijkt een succesverhaal te worden !.
24 september : Hambeurs LA LOUVIERE - zie flyers/affiche in clubshack TRA
01 oktober : 80m SSB ON contest 06:00 UTC tot 09:00 UTC
10 oktober : 80m CW UBA contest 05:30 UTC tot 08:00 UTC+ 6m ON contest
08:00 UTC tot 10:00 UTC
14 oktober PM : Nabeschouwing B-EARS oefening, leden wordt aangeschreven
door Michel ON4VC.

Diverse zaken ter afsluiting :
De nieuwe editie SPARREVONKEN - boordevol info en nieuws over onze sectie - is uit !
Te downloaden van onze webstek (zie http://www.uba-tra.be/sparre-vonken/)
Bedankt Marc ON5SM voor de opmaak.
Ik wens ik jullie 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

