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1. Liikmete tähtpäevad 

24.01 – Kalle ES4IN, 57.a. 
24.01 – Aarne ES1QH, 47.a. 

25.01 – Enn ES1AR, 80.a.juubel 
25.01 – Mihkel ES8EF, 74.a. 
25.01 – Andrus ES2RL, 62.a. 

26.01 – Anton ES1CC, 79.a. 

27.01 – Allan ES5LF, 86.a. 

28.01 – Juhan ES5QX, 61.a. 

29.01 – Tarmo ES5RLF, 40.a.juubel 

30.01 – Ozzy ES1ORTX, 13.a. 

 
2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

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

- veenduge, et olete esitanud kohtunike kogule jaanuarikuu KV etappide aruanded; 

- aasta alguses kaotab märkimistvääriv osa ARJ töölubadest oma kehtivuse. Olge tähelepanelikud 
ja uuendage need õigeaegselt. Vormistamise korra ja muu selle juurde kuuluva info leiate Ühingu 
kodulehelt. 

 

3. DX uudised 

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

 
4. Juhatuse teated 

- ES-QTC küljendamine on lõppjärgus ning on lootus, et uue nädala esimeses pooles jõuab meie 
häälekandja pdf-ina levisse. Trükitud versioon paberkandjal jõuab mõnevõrra hiljem.  

- Olete kõik oodatud ERAÜ Talvepäevale 14.veebruaril – seekord toimub üritus Energia 
Avastuskeskuses Tallinnas, Põhja pst 29. Programmi algus on kell 10, aga majja pääseb sisse kella 
9-st, töötab kohalik kohvik, kus saab keha kinnitada jne. Programm avaldatakse samuti lähemal 
ajal, hoidke end kursis ühingu kodulehe kaudu!  

- 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.  

 
5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsus möödunud nädalal vähenes ja indeksid olid nädala kokkuvõttes vastavalt R=62 (-
46), SFI= 125 (-23) ja ka Maa magnetväli oli vähem häiritud ehk Kieli Ak = 13 (-1). 
MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus langes 2MHz võrra ja oli tasemel 28 MHz. 10/12m 
lainealad olid terve nädala vältel kasutatavad ka DX-sidedeks ja lühiajaliselt päeva valgel ajal. 
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