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HEAD UUT JA TEGUDERIKAST 2013 AASTAT!
1. Liikmete tähtpäevad
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Sergei ES1ACS, 31.a.
Kaiser ES2CCA, 24.a.
Oleg ES1DG, 60.a. juubel
Sven ES2TI, 32.a.
Ismar ES5CS, 81.a.
Aleksei ES2MV, 66.a.
Toomas ES3TFZ, 43.a.
Lembit ES0LBZ, 73.a.
Tiina ES5YF, 28.a.
Uno-Mati ES1RDE, 69.a.
Jaan ES0JRX, 28.a.
Kristjan ES7GM, 24.a.
Viljo ES5PC, 50.a. juubel
Igor ES4DBAQ, 38.a.
Andrus ES0ADW, 30.a.

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
- 2013.a. võistluste ja ürituste kalender on avaldatud kodulehel. Meeldetuletuseks, et uue aasta
esimene LL karikavõistluste etapp on juba täna, s.o. 5.jaanuaril!
- ULL karikavõistluste AT-432 toimub eeloleval teisipäeval (8.01) ja AT-50 järgneval neljapäeval
(10.01);
- QSL-talitus on regulaarselt avatud külastajatele jälle alates eelolevast kolmapäevast, s.o.
9.01.2013.

3. DX uudised
Värsked DX-uudised ja tähelepanekud by ES1AR, täiendust leiate ka kodulehelt DX-info alt.

4. Juhatuse teated
- jätkuv meeldetuletus, et ühingu liikmemaks ootab tasumist väga suurel osal ERAÜ liikmetest –
palume võlgnevused kiiresti likvideerida!
- ES-QTC ootab kiiresti veel neid kaastöid, mis lubatud, kuid seni ei ole veel toimetusse jõudnud!
QTC ilmumine on plaanitud veel enne jaanuari lõppu.
- vaadake üle oma töölubade kehtivus ja pikendage need õigeaegselt – info protseduurist on
toodud ERAÜ kodulehel.
- NRAU-Baltic Contest, mis toimub järgmisel pühapäeval, on seekord ERAÜ korraldada – loodame
ES-jaamadelt aktiivset osavõttu! Info võistluse kohta on toodud ühingu kodulehel.

5. Levi ülevaade
Päikene on oma käitumist veidi parandanud ja oma aktiivsust natukene tõstnud. Möödunud nädala
kokkuvõttes olid aktiivsuse indeksid vastavalt: R=76(+7), F=114 (+2) ja Maa magnetväli rahulik näitaja Kieli Ak = 5(-2). MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus oli 1MHz kõrgem kui
eelmisel võrdlusperioodil ja oli keskmiselt 24 MHz. Ka seekord 12 ja 10m lainealad olid aeg-ajalt
päeva valgemal ajal DX-tööks avatud.
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