
Summits on the Air 

gerelateerd is aan de hoogte van de top. 

Certificaten zijn beschikbaar voor verschillende Deel van de pret is contact leggen met andere 
scores, welke leidt tot de prestigieuze SOTA deelnemers. Om dit makkelijker te maken, 
"Mountain Goat" en "Shack Sloth" trofeeën. bestaat er een internet reflector waarop je je 

activiteiten kan aakondigen. Na je activatie kan je 
Een erelijst voor “activators” en “chasers” wordt hier ook je reisverslag kwijt.
bijgehouden op de SOTA database (http://www.sotawatch.org)
(http://www.sotadata.org.uk). Toegang tot 

het internet is een essentiële voorwaarde voor 
 

Summits on the Air (SOTA) is een Award SOTA.

programma voor radioamateurs en 
SOTA werd gelanceerd op 2 maart 2002. Er zijn 

kortegolfluisteraars dat draagbare operaties in 
nu meer dan 50 associaties rond de wereld (en 

bergachtige gebieden aanmoedigt. “Activators” hebben een draagbaar radiostation 
groeiende), meer dan 3000 geregistreerde 

SOTA is zorgvuldig ontworpen om deelname  nodig - het gebruik van auto's is niet toegestaan! 
gebruikers, meer dan 1500 activators en meer 

mogelijk te maken door iedereen - niet enkel Alle banden en modes kunnen gebruikt worden 
dan 42.000 in aanmerking komende toppen.

bergbeklimmers! Er zijn awards voor - een 2m FM portabel 

“activators” (zij die toppen bestijgen) en is handig en soms al 

“chasers” (zij die in de warmte van hun radio- genoeg  voor een 

shack blijven!) start! “Chasers” 

hebben genoeg aan 

een normaal 

thuisstation. 

Momenteel is de Alle informatie die je nodig hebt, vind je op de 

meeste activiteit op SOTA website. De regels bevatten een lijst van 

VHF 2m FM en SSB toppen die in , samen met 

en op HF 80m, 40m hun locaties. Met elke top verdienen de 

en 20m CW en SSB.“activators” en “chasers” een score die 

Activiteit alarm

Is het populair?

Welke apparatuur heb je nodig?

Hoe doe je mee?

aanmerking komen

Voor meer details, bezoek 
de SOTA website:  

 

http://www.sota.org.uk 
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Summits on the Air (SOTA) is een Award 

programma voor radioamateurs en 

kortegolfluisteraars dat draagbare operaties 

in bergachtige gebieden over de wereld 

aanmoedigt.. Alle banden en modes kunnen 

gebruikt worden, waardoor het een ideale 

uitdaging is voor ‘nieuwelingen’ en ‘ervaren 

rotten’.

Beklimmingen moeten altijd  "op 

mensenkracht" worden uitgevoerd. Operatie 

vanuit, of in de directe nabijheid van auto's 

is niet toegestaan voor SOTA.
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