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2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- Kohtunike kogu ootab ULL KV jaanuarikuu kõikide etappide aruandeid hiljemalt 
23.jaanuariks. Veenduge, et olete oma aruanded esitanud. Meeldetuletus – juhendi järgi 
peab iga etapi aruande esitama 7 päeva jooksul peale etapi toimumist! Samuti tuletame 
meelde, et NRAU-Baltic Contesti aruanded tuleb saata Rootsi kohtunikele hiljemalt täna! 

- Järgmisel nädalavahetusel CQWW 160m Contest CW. 
 

3. Juhatuse teated 

- ERAÜ traditsiooniline Talvepäev toimub 4.veebruaril ja seekord Tartumaal Tõraveres! 
Saame tutvuda ja vaadata Tartu Observatooriumi asjakohaseid laboreid, näha Estcube’i 

maajaama jm. Ettekannete fookus on amatöör-satelliitidel ja nendega sidepidamise 
võimalustel (koos vastavate demodega), samuti raadiolevi prognoosimisel ja selleks 
mõeldud vahenditel. Talvepäeva programmi (tuleb täpsemalt avaldamisele veidi hiljem) 
algus on kell 10 – plaanitakse ka ühise transpordi korraldamist Tallinnast. Rohkem infot 
veebifoorumist! 

- Meie plaanitav ajalooraamat vajab jätkuvalt rahalisi vahendeid, et seda välja anda 
suudaksime – kõik toetused ettetellimise näol on väga teretulnud! Vastav info toodud meie 

kodulehel. 

- ES-QTC koostamine on lõpusirgel, toimetus ootab veel viimaseid lubatud pilte. QTC 
ilmumiseni pole enam kaua jäänud... 

- Tuletame meelde, et ühingu 2017.a. liikmemaks tuli tasuda eelmise aasta lõpuks – suur 

tänu kõikidele, kes seda ka õigeaegselt tegid! Ühtlasi palve, et need, kes seda veel teinud 
ei ole (ja kontrollige, kas ikka olete, vahel veab ka mälu alt!), teeksid ülekande lähiajal! 
Info tasumise kohta on toodud ühingu kodulehel.   

 

4. DX-info 

- Ülevaade oodatavast DX-aktiivsusest kuni 28.01.2017 – DX-peditsioonid/haruldased IOTA-
saared eetris. 

 

5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsus tegi möödunud nädala kokkuvõttes järsu hüppe ja indeksid olid meelepäraselt 
plusspoolel, ehk vastavalt siis: R=25 (+23!), SFI=78 (+5). Maa magnetväli oli mõnevõrra 
rahulikum ja oli tasemel Ak=5 (-4).  

Kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus (MUF) tõusis nädala kokkuvõttes 2MHz võrra tasemele 

17MHz. 

 
                                                                                                            de ES9A 

1. Liikmete tähtpäevad 

21.01 – Marat ES4OJ, 81.a. 
21.01 – Eduard ES2TT, 52.a. 

21.01 – Sven-Erik ES3EAV, 32.a. 
21.01 – Jevgeni ES4ABA, 49.a. 

23.01 – Mart ES5AKC, 34.a. 

24.01 – Kalle ES4IN, 59.a. 
24.01 – Aarne ES1QH, 49.a. 

25.01 – Enn ES1AR, 82.a. 
25.01 – Mihkel ES8EF, 76.a. 
25.01 - Andrus ES2RL, 64.a. 

26.01 – Anton ES1CC, 81.a. 

27.01 – Allan ES5LF, 88.a. 


