
 

ERAÜ juhatuse ringteade  No 
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3670 kHz 
 via ES1CW 

  
1. Liikmete tähtpäevad 
01.01 – Wladimir ES2RAX, 70.a.juubel 

01.01 – Katri ES5HRV, 30.a. 

02.01 – Jaroslav ES8AS, 54.a. 

02.01 – Sander ES1SAN, 38.a. 

03.01 – Kalli ES1YK, 65.a.juubel 

04.01 – Aleksander ES5ROE, 51.a. 

05.01 – Georgi ES3JM, 62.a. 
05.01 – Sergei ES1ACS, 35.a. 

06.01 – Oleg ES1DG, 64.a. 

06.01 – Sven ES1TI, 36.a. 

07.01 – Ismar ES5CS, 85.a.juubel 

07.01 – Aleksei ES2MV, 70.a.juubel 
07.01 – Toomas ES3TFZ, 47.a. 

 
 

2. Võistluskalender ja meeldetuletused 
- Eeloleva nädala teisipäeval (03.01) toimub uue aasta esimene ULL KV etapp – AT-144. Meeldetuletus - 

võistlusaruanded on oodatud hiljemalt 7 päeva jooksul peale osavõttu. NB! 2017.a. ULL KV juhendit on 
klasside osas muudetud, tutvuge uue juhendiga Ühingu kodulehel;  

- Järgmisel laupäeval (07.01) toimub 2017.a. esimene LL KV etapp;   

- QSL-talitus on külastajatele jälle regulaarselt avatud alates jaanuarikuu esimesest kolmapäevast 

(04.01.). 

- Meie taotlust 2017.a. riikliku sagedusplaani muutmiseks, eesmärgiga lisada sellesse 60m amatöör-
laineala (5351,5 kHz kuni 5,450 kHz, ALL MODE, 100W) ARJ teisejärgulise kasutusõigusega, 

Kaitseministeerium ei kooskõlastanud ja esialgne kavatsus laineala meile kasutusse saada alates 
1.jaanuarist 2017.a., esimesel katsel luhtus. Aga sagedus-segmendi 5351,5 kHz kuni 5366,5 kHz (15W 

e.i.r.p), mis eraldati amatööridele kanali-vabaks kasutamiseks WRC-2015 otsusega, kasutusse saamine 
on siiski tõenäoline peale seda, kui valitsuse/ministrite vahetusele järgnevalt jõuavad asjamehed 

reaalsete tegudeni ehk paberiteni...    
 

3. Juhatuse teated 
- Meie kodulehel on uuendatud ULL KV ja ES käsivõtmevõistluse juhendeid, samuti on juba ka 2016.a. 

kokkuvõtted nende võistluste osas avaldatud – tutvuge! LL KV kokkuvõte peaks samuti jõudma peagi, 

järgmisel laupäeval juba uue hooaja 1.etapp! 

- Jätkuv üleskutse – 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 osaliselt veel laekumata, palume lubanutel kiiremas korras need toimetusele 
saata!  

- Palume ühingu liikmetel 2017.a. liikmemaks tasuda võimalikult kohe – väga ootaks veel täna!  Ühtlasi 

täname kõiki, kes juba on tasunud! Info maksude kohta on toodud ühingu kodulehel. 
 

4. DX-info 
- Ülevaade oodatavast DX-aktiivsusest kuni 07.01.2017 – DX-peditsioonid/haruldased IOTA-saared eetris. 

5. Levi ülevaade 
Päikese aktiivsuse kahanemine jätkus ja vaadeldava kahe nädala kokkuvõttes olid indeksid veel sügavamalt 

miinustes: R=8 (-5) ja SFI=73 (üllatavalt +11). Maa magnetväli oli vähe häiritud ja laskus tasemele Ak=16 (-1).  
Ka kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus (MUF) langes 14 päeva kokkuvõttes 3MHz võrra keskmisele 17MHz 

tasemele. Seoses talvise pööripäevaga esines mingil määral lühiajalisi ES-levi piike 28/50MHz sagedusaladel, 
milliseid võib oodata ka veel kuni 4...5.jaanuarini. 

Head Vana Aasta ärasaatmist ja tulemusterikast Uut, 2017. Aastat! 
                                                                                                                      de ES9A                                                                                              

 


