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Ivory ES2REA, 43.a.
Erik ES5RV, 63.a.
Heikki ES8AU, 53.a.
Teet ES0TJC, 31.a.
Hans ES8AFB, 68.a.
Kalle ES2FN, 63.a.
Heinar ES7JW, 75.a.juubel
Indrek ES5DSB, 58.a.
Helmut ES6CO, 60.a.juubel
Sergei ES4DBAT, 43.a.
Vassili ES7CA, 66.a.
Aarne ES2JL, 76.a.
Vello ES1EW, 64.a.
Karl ES7ARL, 35.a

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
-

-

Eeloleva nädala teisipäeval (02.05) toimub maikuu esimene ULL KV etapp – AT144.
Tuletame meelde, et võistluste aruanded on oodatud hiljemalt 7 päeva jooksul peale
võistluste toimumist;
Eeloleva laupäeval (06.05) LL KV 5.etapp.
Meeldetuletus, et ES Open HF Champioship’i logide saatmise viimane tähtaeg on 1.mai, ent
üsna mitmel ES-jaamal on aruanded veel saatmata! Palun seda mitte jätta viimasele
minutile, laadige oma logi üles ES1TU poolt loodud ES Open’i kodulehe kaudu (link erauveebi avalehel!).

3. Juhatuse teated
-

-

-

-

Eesti raadioamatööride 54. suvine kokkutulek peetakse sellel aastal juuli teisel
nädalavahetusel (7.-9.juuli) Merelaiu puhkekülas Pärnumaal. Merelaiu kohta on võimalik
infot vaadata meie kodulehel toodud lingi kaudu. Majutuse soove registreerib Argo
Laanemaa, ES6QC.
Meie plaanitav ajalooraamat vajab jätkuvalt rahalisi vahendeid, et seda välja anda
suudaksime – kõik toetused ettetellimise näol on väga teretulnud! Vastav info toodud meie
kodulehel.
ERAÜ juhatus moodustas väikese töörühma, et kavandada Eesti Vabariik 100 sündmuse
tähistamist raadioamatööride poolt. Kõik kes sooviksid kaasa lüüa, on teretulnud ning
oodatud endast juhatusele märku andma!
Tuletame meelde, et ühingu 2017.a. liikmemaks tuli tasuda eelmise aasta lõpuks – paraku
on ka praeguse seisuga terve hulk neid, kes seda pole teinud... Siit palve, et palun
kontrollige, kas ikka olete tasunud (vahel veab ka mälu alt!) ja tehke see ülekanne lähiajal
ära! Nii väldite piinlikku hetke kokkutuleku väravas, hi! Info tasumise kohta on toodud
ühingu kodulehel!

4. DX-info
-

Ülevaade oodatavast DX-aktiivsusest kuni 06.05.2017 – DX-peditsioonid/haruldased IOTAsaared eetris.

5. Levi ülevaade
Päikese aktiivsus möödunud nädalal tõusis märgatavalt ja indeksid olid plusspoolel, vastavalt:
R=35 (+10), SFI=81 (+4). Ka maa magnetväli oli aktiivsem ja oli tasemel Ak=23 (+7).
Kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus (MUF) nädala kokkuvõttes siiski langes 1MHz võrra, tasemele
14 MHz.

