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Enn ES1AR, 79.a.
Mihkel ES8EF, 73.a.
Andrus ES2RL, 61.a.
Anton ES1CC, 78.a.
Allan ES5LF, 85.a.juubel
Juhan ES5QX, 60.a.juubel
Hellar ES0RAE, 75.a.juubel
Toomas ES6TDA, 47.a.
Erik ES1ABT, 41.a.

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
- sellel nädalavahetusel (25.-26.01.) CQWW 160M CW Contest;
- vaadake üle oma 2013.a. ULL võistluste aruanded ja selgitage välja need sided, mis on
kõlbulikud „ESTONIA AWARDI“ taotlemiseks VHF/UHF/SHF ja SIX liikides. Taotlused koos
logi väljavõtetega saata ES2BL aadressil. Täpsed juhised leiate Ühingu kodulehelt.
3. DX uudised
Värsked DX-uudised ja tähelepanekud via ES1AR, lisa leiate ka kodulehelt DX-info linkide alt.

4. Juhatuse teated
- 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!
- IARU Region 1 kuulutab välja konkursi „parimale noorele amatöörile anno 2013“ – kandidaate
saab esitada kuni 1.maini 2014. Noor peab olema mitte üle 18 a. vana, olema aktiivne panustaja
oma maa/klubi jne amatööride ühenduses ja olema regioon 1 resident. Kui kellelgi on
ettepanekuid, et mõni noor aktiivne Eesti amatöör sellele tiitlile võiks kandideerida – andke ühingu
juhatusele märku!
- Viljo, ES5PC osales toredas koostööprojektis, kus Klassikaraadio saatis muusikaprogrammi Viljo
EME-jaama kaudu Kuule ja sealt kuulati heli kajana tagasi – rohkem infot Klassikaraadio
kodulehelt: http://klassikaraadio.err.ee/uudised?news=7355
- 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 aktiivsus oli nädala kokkuvõttes nii ja naa – indeksid liikusid üles ja alla läbi nädala ja
keskmisteks osutusid vastavalt R=120(+11), SFI= 136 (-10). Maa magnetväli oli veidi rahulikum
ja Kieli Ak = 7 (-1).
MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus langes veelgi ja oli keskmiselt 26MHz. Vaatamata
kõigele olid 10/12m lainealad terve nädala vältel kasutatavad DX-sidedeks päeva valgel ajal. 6m
bändil peeti selle aasta esimesed TEP-sided Lõuna-Aafrika ja Vahemere maade jaamade vahel.
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