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Õnnitlused Eesti Vabariigi 95. sünnipäeval!  
 

 

 
 

 
 

2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

-  sellel nädalavahetusel s.o. 22-24.veebruar, CQ WW 160m DX Contest SSB, 22:00-21:59UTC; 

-  eelmisel laupäeval toimunud UA1-ULL testi eelkokkuvõtte ja pildid leiate lingilt: 

http://www.alrs.info/viewpage.php?page_id=3 . Pöörake tähelepanu osavõtjate tehnilisele 
varustusele! 

-  järgmisel laupäeval, s.o. 2.märtsil toimub ES LL KV järjekordne etapp 80m-l – tutvuge jaanuaris 
toimunud I etapi tulemustega ühingu kodulehel! 

-  eelinfoks – laupäeval kahe nädala pärast, st 9.märtsil toimub selle aasta käsivõtmevõistluse I 
etapp – otsige võtmed välja! 

 

3. DX uudised 

Värsked DX-uudised ja tähelepanekud @ ES1AR, täiendust leiate ka kodulehelt DX-info linkide alt. 

 
4. Juhatuse teated 

- ES95 juubeliaktsioon on edukalt käivitunud ja vähemalt ES suunal on erinevate ES95 jaamade 
aktiivsus olnud igati hea – katsuge nüüd ka rahvusvahelises „pildis“ rohkem figureerida... 

-  juhatus peab oma korralist koosolekut eeloleval teisipäeval, s.o. 26.veebruaril – plaanis on 
arutada ettevalmistust kevadiseks üldkoosolekuks, eelarve ja finantsküsimusi, samuti suvise 
kokkutulekuga seonduvat jm. Ka täpsustatakse juba käimas oleva ES95 juubeliürituse erinevaid 
korralduslikke külgi, QSL-kaardi ja vastava diplomi kujundamist ning selle taotlemise korda jmt. 

-  jätkuvalt tuleb meelde tuletada, et ERAÜ liikmetest on üsna suurel osal 2013.a. liikmemaks 
tasumata – juhatus palub liikmetel antud kohustusse suhtuda täie tõsidusega! 

 
5. Levi ülevaade 

Seekord Päikest  ei saa laita - eelmise nädalaga võrreldes on näitajad kõrgemad, ehk siis indeksid 
vastavalt: R=93(+48!), F=108(+5) ja Maa magnetväli veidi rahlikum – Kieli observatooriumi 

näitaja Ak = 14(-3).  MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus oli 2MHz kõrgemal ja oli 
nädalal keskmiselt tasemel 25 MHz. 

 
                                                                                                             de ES9A 

 

1. Liikmete tähtpäevad 

23.02 – Kaljo ES1AB, 81.a. 
23.02 – Bruno ES0TFE, 66.a. 
23.02 – Sergei ES2MTD, 57.a. 
23.02 – Mati ES0LCA, 56.a. 
23.02 – Eimar ES3LSR, 39.a. 

24.02 – Enn ES0ADC, 50.a. juubel 

25.02 – Kristjan ES4BKM, 21.a. 
25.02 – Oliver ES5OLLU, 18.a. 

26.02 – Helina ES6ADA, 34.a. 

27.02 – Heino ES3BR, 69.a. 
27.02 – Vjatseslav ES1BA, 58.a. 
27.02 – Anti ES5LCO, 44.a. 

27.02 – Anne ES6TYI, 43.a. 

28.02 – Jallo ES2TIP, 29.a. 

http://www.alrs.info/viewpage.php?page_id=3

