Değerli Arkadaşlar,
2009 yılından bu yana TRAC-DL ile beraber katıldığımız HamRadio'da 5.kez boy gösterdik.
Bu yılın sevindirici tarafı bizim açımızdan artık süreklilik arz eder hale gelmemizin ötesinde
Türk bayrağının iki ayrı noktada dalgalanıyor olmasıydı. 2008'den bu yana fuara katılmayan
TRAC Türkiye'nin stand açmasıyla bayrağımız ikinci bir noktada daha dalgalanırken
ekonomik nedenlerden ötürü geçen sene fuara katılamayan Đspanyol dostlarımıza bu sene
Yunanlı dostlarımızında katılması fuarın üzücü bir tarafıydı.
Genel iş durumları ve yıllık izin sıkıntılarından ötürü bu sene TA tarafından TA1ED Metin,
TA1HZ Tevfik Aydın ve TA2RX Bekir Kemal / XYL Oya'dan oluşan ekip katıldı. 27
Haziran günü THY'nın Đstanbul-Friedrichshafen uçuşu ile kolayca Almanya'ya ulaştık. Bizleri
TRAC-DL'dan kıymetli ağabeyimiz DJ0MDG / TA4AC Ahmet,eşi DG3FES / TA4YCH
Hülya ve DO5BAL Alper arkadaşımız karşıladılar. Bu sene ne yazık ki hava şartları
geçtiğimiz yıllara oranla daha nemli ve ıslak idi :) :) . Çabuk bir şekilde Fuar alanında stand
hazırlandıktan sonra kamp alanına geçildi. Hafif yağmur altında çadırlar kamp yerinde
kuruldu. Enfes bir pizza ziyafeti sonrasında Cuma sabahki açılış öncesi istirahate çekilindi.
Cuma sabahı yağmur altında uyanılıp hızlıca fuar alanına geçildi. Standımıza geçtiğimiz
yıllara göre daha fazla sayıda bir misafir ziyareti söz konusu oldu. Yanımızda getirdiğimiz
QSL kartları ilgili ülke derneklerine dağıttığımız gibi bazı arkadaşlarımızın DXCC
başvurularınıda hemen karşımızdaki komşularımız ARRL standında hallettik. Akşam artık bir
kalsik haline gelen Rhein Ruhr DX Association toplantısına kıymetli dostlarımız DL7BC
Hartwig ve DJ8OG Matthias ile birlikte katıldık. Akşam kamp alanına döndüğümüzde geç
saatlere dek süren sohbet sonrası istirahate çekildik.
Cumartesi günü yine ıslak bir sabaha kalktık. Cuma gününe benzer yoğunlukta misafirlerimizi
ağırlarken ben uçağımın st 17de olması nedeniyle st 15 itibari ile fuar alanından ayrılmak
zorunda kaldım. TA1ED-TA2RX ve XYL - DJ0MDG ve DG3FES - DO5BAL fuar alanında
"göreve devam" ettiler. Pazar günü itibari ile bir HamRadio daha sona ermiş oldu.
HamRadio sadece 3-4 kişinin katıldığı 2.5 günlük bir aktivite gibi görünmekle beraber
TRAC-DL ve TCSWAT'a gönül vermiş tüm arkadaşlarımızın yıl boyu süren emeklerinin bir
ürün sergisi durumundadır. Bizler bu ürünlerin yazılı-somut hale gelmiş hallerini QSL kart ve
posterler olarak yabancılara sunulurken izleme şansını yakalamış kişileriz. Eğer yıl boyu
aktivitelerde arkadaşlarımız çalışmalarda bulunmasalar bizler Ham Radio'ya ancak turistik
seyahat yapabiliriz. Bu nedenle Friedrichshafen'da bulunan arkadaşlarım adına bize bu şansı
sağlayan TRAC-DL ve TCSWAT'ın tüm aktif katılımcılarına şükranlarımı sunmak istiyorum.
Onlar olmasa sadece fuarı gezip dururduk.
Bu arada bir teşekkürde TRAC Türkiye olarak ikinci Türk Bayrağını dalgalandıran
arkadaşlarımıza. Dolu dolu bir stand hazırlayıp bu işin istenirse nasıl yapılabilineceğini
gösterdikleri için.
Gelecek yıllarda daha farklı çalışmaları sunmak üzere daha kalabalık bir dost grubuyla
Messe'de buluşmak dileğiyle.
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