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1. Liikmete tähtpäevad
28.12 – Antti ES1ACQ, 66.a.
28.12 – Peter ES6PB, 50.a.juubel
28.12 – Mihkel ES5KARU, 20.a.
29.12 – Anatoli ES4DBAI, 62.a.
30.12 – Kalju ES4RFW, 67.a.
30.12 – Jüri ES5GP, 45.a.juubel
30.12 – Allan ES6ADB, 35.a.
30.12 – Heiko ES8BHR, 32.a.
30.12 – Mihhail ES1TIW, 31.a.
31.12 – Hillar ES2THH, 55.a.juubel
01.01 – Katri ES5HRV, 28.a.
01.01 – Wladimir ES2RAX, 68.a.
02.01 – Jaroslav ES8AS, 52.a.
02.01 – Sander ES1SAN, 36.a.

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
- Uue aasta esimene sisevõistlus on juba jaanuarikuu esimesel laupäeval s.o. 3/01
ja LL KV 1.etapp;
- ULL KV esimene etapp ehk AT-144 jaanuarikuu esimesel teisipäeval (6/01);
- NRAU-Baltic võistlused jaanuarikuu teisel pühapäeva hommikupoolel s.o. 11/01. Ja
uuendusena SSB-osa esimesena ja CW-osa lõpetab. Täpsemad juhendid tulevad
avaldamisele kodulehel;
- Hobilistis ja ka kodulehel on avaldatud 2014.a. ULL KV lõplikud kokkuvõtted. Ka LL
KV tulemused on valmimas, läbides veel enne avaldamist täiendavat kontrolli.
3. DX uudised
Tervislikel põhjustel ajutiselt ES1AR eetrisse ei ulatu ja DX-uudiseid on soovitav hankida
individuaalselt otse netist või Ühingu kodulehelt DX-info linkide alt.

4. Juhatuse teated
- saime positiivse sõnumi IARU Reg1 presidendilt (G3BJ), kes teatas, et Baltimaad on antud nüüd
vastavalt meie palvele OZ7IS, Ivani kureerida, st oleme koos Skandinaaviaga nüüd ühises grupis.
- ES-QTC ootab veel viimaseid kaastöid, üldiselt käib artiklite ülevaatus, toimetamine ja piltide
hankimine – peagi algab numbri koostamine-küljendamine.
- kes ei ole veel tasunud 2015.a. liikmemaksu, paluks seda teha KOHE!!

5. Levi ülevaade
Kahjuks eelmise nädala lõpupäevadel Päikese aktiivsus alustas sujuvat laskumist, mille
tõttu vaatlusperioodi kokkuvõttes olid indeksid R=123 (-30), F=181 (+5) ja Maa
magnetväli oli veidi aktiivsem ehk Ak=16(+1). F-indeksi keskmine näit, vaatamata
üldisele aktiivsuse allamäele, oli siiski veel plussis. Ja seda tänu nädala esimesele
kolmele päevale, millal F-indeksid olid veel üle 200 ühiku.
Ka MUF ehk max kasutatav sagedus langes ja oli nädala kokkuvõttes 28MHz (-3MHz).
Seoses talvise pööripäeva järgse perioodiga võib esineda ka lühiajalist 6m Es-levi kuni
5...7 jaanuarini, olgem valvsad!
Head Vana Aasta lõppu ja Uue algust kõigile!
P.S. Pildil on Teo, ES1AO talvine QTH, nautige Nõmme puude ilu...

de ES9A

