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                     HEAD UUT JA SIDEDERIKAST AASTAT 2015! 

                                                                                           
1. Liikmete tähtpäevad 

03.01 – Kalli ES1YK, 63.a. 

04.01 – Aleksander ES5ROE, 49.a. 

05.01 – Sergei ES1ACS, 33.a. 
05.01 – Georgi ES3JM, 60.a. juubel 

06.01 – Oleg ES1DG, 62.a. 
06.01 – Sven ES2TI, 34.a. 

07.01 – Ismar ES5CS, 83.a. 
07.01 – Aleksei ES2MV, 68.a. 

08.01 – Lembit ES0LBZ, 75.a.  
08.01 – Tiina ES5YF, 30.a. 

09.01 – Kristjan ES7GM, 26.a. 
09.01 – Jaan ES0JRX, 30.a. 
09.01 – Uno-Mati ES1RDE, 71.a. 

 
2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- täna on 2015.a. esimene võistlus – LL KV 1.etapp; 

- eeloleva nädala teisipäeval (06/01) ULL KV AT-144 ja neljapäeval (08/01) AT-50; 

- järgmise nädala pühapäeval 11.01. NRAU-Baltic Contest, viited muutunud juhendile leiate Ühingu 
kodulehelt; 

- seoses Riigilõivude seaduse muutmisega, on alates 01.01.2015.a. kehtestatud uued riigilõivude 
määrad ka amatöörraadiojaamade töölubade menetlusele – isikliku- ja ühiskasutusega amatöör-
raadiojaamadelele 3€ (5 aasta kehtivus) ja HAREC 7€ (tähtajatu kehtivus). 

 

3. DX uudised 

Värsked DX-uudised leiate ERAÜ kodulehe vastavatelt linkidelt või otse netist, ES1AR veel eetrisse 
ei ulatu. 

 
4. Juhatuse teated 

- Ühingu juhatus tuletab kõikidele ERAÜ liikmetele meelde, et 2015.a. liikmemaks tuli tasuda 
eelmise aasta lõpuks – suur tänu kõigile, kes seda õigeaegselt tegid! Samas ootame kiiret tasumist 
ka kõikidelt neilt, kellel oma kohustus ühingu ees veel täitmata! Info tasumise, määrade jne kohta 
on toodud kodulehel. 

- ES-QTC koostamine käib ning hoiame teid operatiivselt kursis meie häälekandja valmimise 
tähtaja osas. 

- NRAU-Baltic Contest on nädala pärast – oluline oleks arvukas ES-ide osavõtt, et maade 
arvestuses tõusta esikolmikusse (mullu jäime neljandaks). Kõigil, kel on võimalus võistelda high 
power klassis ja rohkem sidet teha – paluks seda kasutada, annab meile maa arvestusse enam 
punkte! 

- Eelinfo – ERAÜ Talvepäev toimub 14.veebruaril Tallinnas, Energia Avastuskeskuses – maja on 
põnev ja värskelt renoveeritud – tasub tulla! Ettekannete kava on veel koostamisel.  

 
5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsus on langevas olekus ja möödunud nädala kokkuvõttes olid indeksid vastavalt 
R=103 (-20), SFI= 134 (-47). Maa magnetväli oli veidi vähem häiritud ehk Kieli Ak = 14 (-2). 
MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus oli siiski 1MHz kõrgem, kui eelmisel võrdlusperioodil 
ja oli keskmiselt 29MHz. 10/12m lainealad olid terve nädala vältel kasutatavad ka DX-sidedeks 
päeva valgel ajal. Es-levi 6m lainealal esines lühiajaliselt detsembrikuu lõpupäevil. 
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