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EESTI VABARIIGI JUUBELISÜNNIPÄEVAL KÕIGILE PALJU ÕNNE! 

 

 
 

2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- Täna/homme CQ WW 160m SSB Contest ja UBA Contest CW; 

- Järgmisel laupäeval, s.o. 3.03. ES LL KV 3.etapp. 
 

3. Juhatuse teated 

- EV-100 juubeli tähistamine eetris on kulgenud üliedukalt – peetud on juba üle 70 tuhande side!! 
Vastukaja terves maailmas on väga positiivne ja huvi ES100 jaamu töötada suur. Jooksvat infot 

vaadake aktsiooni kodulehelt es100.eu (tnx ES1TU!), seal ka info teie skoori kohta, võimalus laadida 
alla ES100 diplom jm. Kuna minna on veel ka terve märtsikuu, siis on 100 tuhat sidet kindlasti 

reaalne, mis oleks meie ilus panus EV100 tähistamisse.   

- ERAÜ 20-nes, juubelitalvepäev toimus eelmisel laupäeval Tallinnas, Mektory majas. Osales 50 huvilist 

koha peal ning ca 70 online ülekande vahendusel (tnx ES7ARL!). Enne programmi algust avaldati pika 
ning viljaka tegevuse eest tänu kahele teenekale amatöörile – ES1AO ja ES1NI – ning omistati neile 

ERAÜ auliikme nimetus koos vastava meeneplaadiga. Ettekannetes tutvustati TTÜ satelliidiprojekti, 
saime põhjaliku ülevaate FT-8 digimodest, Ranteloni poolt välja töötatud LNA-dest, aga samuti jagati 

infot ES100 aktsiooni kohta ning oli ka eelvaade suvel peetavale WRTC-2018. Päeva lõpetas 

tagasivaade talvepäevade 20-aastasele ajaloole. Ettekanded saavad peagi avaldatud ka meie 
kodulehel, samuti loodame Karli (ES7ARL) käest saada varsti ka videoülekannete järelvaatamise lingid. 

Informeerime sellest täiendavalt. Kõik mõtted ja ettepanekud järgmise aasta talvepäeva osas on väga 
oodatud!  

- Eelteade – ERAÜ korraline üldkoosolek toimub 14.aprillil Türil, traditsiooniliselt Türi Kultuurimajas, 
algusega kell 11. Seekordsel koosolekul on kavas ka ühingule uue juhatuse valimine järgmiseks 3-

aastaseks perioodiks. Ootame aktiivset osavõttu! 

- Tuletame ERAÜ liikmetele meelde, et mitte kõik ei ole tasunud veel käesoleva aasta liikmemaksu – 
palume seda kiiremas korras teha! Info tasumisest ja maksu suurusest toodud kodulehel.  

 

4. DX-info 

- Ülevaade oodatavast DX-aktiivsusest kuni 05.03.2018 – DX-peditsioonid/haruldased IOTA-saared 

eetris. 

 

5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsus oli möödunud nädalal languses ja ka indeksid olid vastavad: R=3 (-21!), SFI=69 (-8). Maa 
magnetväli jäi suhteliselt rahulikuks ja oli tasemel Ak=12 (+3).  

Kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus (MUF) siiski nädala kokkuvõttes tõusis 1MHz võrra, jäädes tasemele 
18MHz. 

                                                                                                                                                   de ES9A 

1. Liikmete tähtpäevad 

24.02 – Enn ES0ADC, 55.a.juubel 

25.02 – Kristjan ES4BKM, 26.a. 

27.02 – Anti ES5CC, 49.a. 

27.02 – Vjatšeslav ES1BA, 63.a. 
27.02 – Heino ES3BR, 74.a. 

01.03 – Sergei ES4RM, 50.a.juubel 
01.03 – Meinhard ES4RMK, 74.a. 

01.03 – Mait ES2NF, 71.a. 
01.03 – Jüri ES1FJ, 75.a.juubel  


