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1. Liikmete tähtpäevad 

17.01 – Henno ES3GX, 78.a. 

18.01 – Jaanus ES8BJP, 43.a. 
18.01 – Loit ES1TEP, 78.a. 

19.01 – Tõnis ES2TL, 57.a. 

20.01 – Andres ES2AJK, 56.a. 

21.01 – Jevgeni ES4ABA, 47.a. 
21.01 – Sven-Erik ES3EAV, 30.a. 
21.01 – Marat ES4OJ, 79.a. 
21.01 – Eduard ES2TT, 50.a.juubel 

23.01 – Mart ES5AKC, 32.a. 
23.01 – Tarmo ES5RNE, 78.a. 

 
2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- eeloleva nädala teisipäeval (20/01) ULL KV AT-1296; 

- järgmisel nädalavahetusel (23-25/01) CQWW DX 160m Contest, CW; 

- NRAU-Baltic Contesti aruanded tuleb saata hiljemalt täna, osad ES-ide aruanded on aga jätkuvalt 
veel puudu – kiirustage! Juhise cabrillo faili päise formaadi kohta leiate hobi-listis.  

- LL ja ULL toimkonnad ootavad jaanuarikuu KV etappide aruandeid, milliste senine laekumine 
jätab soovida. Veelkordne meeldetuletus – osavõtu aruanne tuleb esitada nädala jooksul peale 
osavõistluse toimumist! 

- aasta alguses kaotab suur osa töölubadest kehtivuse, olge hoolsad ja uuendage load õigeaegselt! 

 

3. DX uudised 

Värsked DX-uudised via ES1AR, lisa leiate ERAÜ kodulehe vastavatelt linkidelt või otse netist.  

 
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. Ühtlasi avaldame käesoleva materjali lisana Ühingu juhatuse otsusel 
(19.01.2015.) Ühingust välja arvatud liikmete nimekirja. Kes soovib oma liikmelisust taastada – 
see on võimalik, võtke ühendust ERAÜ juhatusega aadressil erau@erau.ee  

- ES-QTC koostamine on lõpujärgus, käib lehe küljendamine ning korrektuur. Lootus on, et ca 
nädala pärast peaks QTC failina olema saadaval. 

- ERAÜ XVII Talvepäev toimub 14.veebruaril Tallinnas, Energia Avastuskeskuses – maja on põnev 
ja värskelt renoveeritud – tasub tulla! Maja kohta on link toodud ka kodulehe avalehel, samuti 
lühiinfo päeva ülesehituse kohta – programmi algus on kell 10. Ettekannete kava on veel 
koostamisel, aga jälgige infot kodulehe ning hobi-listi vahendusel! 

 
5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsuse seiskunud tase säilis ka möödunud nädalal ja indeksid olid nädala kokkuvõttes 
vastavalt R=108 (+/- 0), SFI= 148 (+2) ja Maa magnetväli oli vähem häiritud ehk Kieli Ak = 14 
(-7). 
MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus tõusis 1MHz võrra ja oli tasemel 30MHz. 10/12m 
lainealad olid terve nädala vältel kasutatavad ka DX-sidedeks päeva valgel ajal. 
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