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Jaanus ES8BJP, 42.a.
Tõnis ES2TL, 56.a.
Andres ES2AJK, 55.a.juubel
Janar ES8DRAM, 17.a.
Marat ES4OJ, 78.a.
Tarmo ES5RNE, 77.a.
Mart ES5AKC, 31.a
Endel ES2CK, 86.a.
Kalle ES4IN, 56.a.
Aarne ES2QH, 46.a.

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
- eeloleva nädala teisipäeval (21.01) jaanuarikuu viimane ULL KV etapp ehk AT-1296;
- järgmisel nädalavahetusel (24.-26.01.) CQWW 160M CW Contest;
- täna on viimane tähtaeg ära saata NRAU-Baltic võistluse aruanded!
3. DX uudised
Värsked DX-uudised ja tähelepanekud via ES1AR, lisa leiate ka kodulehelt DX-info linkide alt.

4. Juhatuse teated
- NRAU+Baltic Contest’i pakutud tulemusi saab vaadata UA9QCQ kodulehel – vt lingid meie veebi
avalehelt;
- 1.veebruar on juba varsti – tuletame meelde, et ERAÜ, CCF-i ja OHDXF-i ühine talvine seminar
toimub 1.veebruaril Tallinnas, Tallink Spa Hotellis. See on hea võimalus saada osa rahvusvahelisest
üritusest ettekandjatega Soomest, mujalt Euroopast, aga ka USA-st – külla on tulemas ka CQWW
Contest’i direktor Randy, K5ZD ise! Tutvu täiendava infoga ühingu kodulehel! Ühtlasi teatame, et
2014.a. eraldi Talvepäeva vaid ES-amatööridele ei toimu – seega, ootame kõiki huvilisi 1.veebruaril
Tallinna!
- ERAÜ juhatus palub kõiki neid ühingu liikmeid, kes ei ole veel tasunud 2014.a. liikmemaksu, seda
teha võimalikult kiiresti – vastav info (maksu suurus, rekvisiidid jne) on toodud ka ERAÜ kodulehe
avalehel! Kõigile juba tasunutele aga suur tänu!

5. Levi ülevaade
Päikese aktiivsusest jäi nädala kokkuvõttes ainult kaunis jälg ja indeksid kukkusid järsult ning olid
vastavalt R=109(-75!), SFI= 146 (-59!). Maa magnetväli jäi siiski suhteliselt rahulikuks ja Kieli Ak
= 8 (+1).
MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus langes siiski ainult 1MHz võrra ja oli keskmiselt
27MHz. Ka 10/12m lainealad olid terve nädala vältel kasutatavad DX-sidedeks päeva valgel ajal.
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