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1. Liikmete tähtpäevad 

17.12 – Jari Kalevi ES5HI, 51.a. 
17.12 – Aleksejs ES6ALX, 43.a. 

18.12 – Arved ES8AAB, 66.a. 
18.12 – Villi ES3VI, 34.a. 

19.12 – Jaan ES2JT, 67.a. 
19.12 – Andres ES6REH, 53.a. 

20.12 – Aleksandr ES1ALV, 36.a. 

22.12 – Rein ES3BBZ, 67.a. 

23.12 – Deivis ES2DTS, 33.a. 

24.12 – Jaak ES3MJ, 72.a. 

25.12 – Tõnu ES6QB, 76.a. 

26.12 – Ignati ES5RBB, 70.a.juubel 

28.12 – Peter ES6PB, 54.a. 

30.12 – Kalju ES4RFW, 69.a. 
30.12 – Jüri ES8GP, 47.a. 
30.12 – Heiko ES8BHR, 34.a. 
30.12 – Mihhail ES1TIW, 33.a. 
 

2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- Eeloleva nädala teisipäeval (20.12) toimub selle aasta viimane AT-1296. Võistlusaruanded 
on oodatud hiljemalt 7 päeva jooksul, on kätte jõudnud aastakokkuvõtete aeg;  

- Soovitus on QSL-posti büroosse eelseisval jõulunädalal kiri-postiga mitte saata, selle 
kättesaamine postitalitusest on raskendatud seoses pikkade järjekordadega 
klienditeeninduses.   

- Seoses koolivaheajaga tehnikumis on QSL-talitus külastajatele suletud detsembrikuu 
viimasel nädalal ja jälle avatud jaanuarikuu esimesel kolmapäeval, s.o. 4.jaanuaril 2017.a. 

 

3. Juhatuse teated 

- Meie ULL-aktiiv on valmis saanud uuendatud ULL KV juhendiga järgmiseks aastaks – 
peamine muutus on võistlusklassides – eraldi „Phone“ klassid on nüüd nii 144-432MHz 

(kahe bändi) arvestuses kui ka 50MHz-il. Uue juhendi avaldame peagi kodulehel. 

- Jätkuv üleskutse, sobiv jõulude eel – toetada meie ajalooraamatu väljaandmist nii rahaliselt 
kui ka huvitava materjaliga! Väga oodatud on ka toetused amatööridega seotud 
ettevõtetelt, et raamatu avaldamiseks vajalik eelarve kokku saada! Info toetamise kohta 
meie kodulehelt ning annetamisega seotud finantsküsimused palume esitada ES2DW-le! 

- ES-QTC materjalid on samuti väga oodatud – palun saatke ülevaateid suvistest 
tegemistest, tehnilistest lahendustest jmt, samuti pilte! Materjalide laekumist ootame 
hiljemalt pühadeks. 

- On taas aeg tasuda ühingu liikmemaks – palume ühingu liikmetel 2017.a. liikmemaks 
tasuda hiljemalt käesoleva aasta lõpuks! Liikmemaksude suurused võrreldes 2016.a. ei 
muutunud, info maksude kohta on toodud ühingu kodulehel. 

 

4. DX-info 

- Ülevaade oodatavast DX-aktiivsusest kuni 31.12.2016 – DX-peditsioonid/haruldased IOTA-
saared eetris. 

5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsus oli möödunud nädalal jällegi „allamäge“ ja indeksid olid sügavalt miinustes:  
R=13 (-23) ja SFI=62 (-19). Maa magnetväli oli häiritud ja tõusis tasemele Ak=17 (+5).  
Kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus (MUF) siiski nädala kokkuvõttes 2MHz võrra tõusis, tasemele 

20MHz. Seoses eelseisva talvise pööripäevaga võib oodata mingil määral ka lühiajalise ES-levi 
tekimist 28/50MHz sagedusaladel. 

Jõululaupäeval, 24.12.2016 ringsaadet eetris ei edastata. Häid pühi kõigile üle 

Eestimaa! 

                                                                                                                      de ES9A                                                                                              

 


