Verslag Bestuursvergadering/video-Internetsessie
TRA - van woensdag 8 december 2021
•

Deelname van: ON7ABT, ON7TG, ON7EQ, ON4ANE en ON7JA, Wegens de alsmaar
ernstig stijgende corona-besmettingen, maatregelen en slechte cijfers gaat de
vergadering door via een videosessie.

• Volgende bestuursvergadering woensdag 12 januari 2022.
• Shack TRA : de shack terug gesloten voor de komende weken wegens de anti Corana
maatregelen.
• Verslag kastoestand: gezond
•

Woordje van de voorzitter: de wintermaanden bieden veel OM de mogelijkheid om
wat extra tijd door te brengen in de warme shack. De laatste weken waren er heel
wat activiteiten op de banden. Hieronder een kort overzicht:

Afgelopen activiteiten
• Donderdag 11 november was er de activatie van OP0PPY/P vanop het Amerikaans
kerkhof te Waregem. Het station kon op interesse rekenen van de scouts die deelnamen
aan de ceremonie en ook op de banden kon men op heel wat geïnteresseerden loggen.
Bedankt aan Carine ON4CV en Michel ON7ABT om deze organisatie in goede banen te
leiden! Een uitvoerig verslag van deze activiteit kan teruggevonden worden in de laatste
eCQ-QSO. Hieronder enkele sfeerbeelden:

• Zondag 14 november - UVW-ronde: Deze ronde werd verzorgd door Carine ON4CV. 57
inmelders werden gelogd! Bedankt Carine!
• Weekend 27/28 november: CQWW CW contest. Deelname van enkele TRA-leden. Er
was heel wat activiteit en ook mooie DX te werken.
Komende activiteiten:
• Dit weekend is er de ARRL 10m contest. Meer info via: http://www.arrl.org/10-meter
• Zondag 26 december is onze sectie aan de beurt om de UVW-ronde in goede banen te
leiden. Netleider van dienst is Michel ON7ABT.

• Vanaf 1 januari t.e.m. eind februari is er tevens de activatie van meerdere speciale calls
ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de UBA. Niet minder dan 64 speciale calls
zullen actief zijn! Ook onze sectie neemt deel onder de call: ON75TRA. Meer informatie
ivm deze activiteiten volgt spoedig.
•

Op zaterdag – zondag 29-30 januari 2022 van 13u00 tot 13u00 de zondag, is er de
UBA DX Contest SSB. Activeer je station want gans de wereld wil je ON station
werken voor een puntje ! Succes verzekerd !
Varia

• De TRA-website is korte tijd offline geweest. Dit euvel werd gelukkig vlug verholpen
dankzij Jean-Jacques ON7EQ.
Tenslotte wensen we iedereen prettige eindejaarsfeesten toe!
Vy 73’s
Vanwege het TRA-bestuur
Tom ON7TG

