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Aleksandr ES4BGP, 62.a.
Priit ES2AFF, 51.a.
Eduard ES1QX, 68.a.
Taavi ES1TCK, 41.a.
Boris ES2JJ, 65.a.juubel
Ermo ES5FM, 36.a.
Wiktor ES6VG, 66.a.
Robert ES2BB, 63.a..

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
-

Täna LL KV selle aasta viimane ehk arvult 9.etapp;
Eeloleval teisipäeval (08.12) selle aasta viimane AT-432 ja neljapäeval (10.12) AT-50;
Järgmise nädala laupäeval (12.12) selle aasta viimane ehk neljas „Käsivõtme“ osavõistlus.

3. Juhatuse teated
-

-

Juhatus tuletab meelde, et on käes aeg järgmise aasta liikmemaksude tasumiseks.
Vastavalt ERAÜ kevadise üldkoosoleku otsusele 2016.a. liikmemaksud käesoleva aasta
maksudega võrreldes ei muutu, st et tegevliikmed tasuvad 35 eurot, noored tegevliikmed
(vanuses 18-26 a.) ning üle 65 a. vanused tegevliikmed 20 eurot ja seeniorliikmed ning
pereliikmed 2 eurot. Infot tasumise kohta vaata ühingu kodulehelt!
Ühingu juhatuse korraline koosolek toimus 24.novembril. Arutati järgmise aasta peamiste
ürituste kuupäevi ja nende korralduslikke külgi. Esimeseks ürituseks järgmisel aastal on
23.jaanuaril toimuv Talvepäev, mis seekord on plaanitud Mustamäe Avatud Noortekeskuse
ruumidesse (Tallinnas) ning kus läbivaks teemaks on antennid. Ühingu üldkoosolek toimub
tavapäraselt aprilli alguses (2.04.) Türil ja suvine kokkutulek on plaanis juuli esimesel
nädalalõpul (1.-3.07.). Kokkutuleku koht on veel lahtine, selles suhtes on läbirääkimised ja
otsingud veel pooleli. Samuti arutati aastat kokkuvõtva ES-QTC valmimist, materjalide
laekumist ning võimalikke täiendavaid teemasid ja autoreid QTC-numbrisse. Eraldi teemaks
oli EV-100 raames võimaliku taotluse tegemine Eesti raadioamatööride ajaloo- ja
ülevaateraamatu koostamiseks-kirjastamiseks. Käsitleti esmast vaadet raamatu sisu
maketile ja arutati edasise tegevuskava üle. Antud projektiga tegelevad Igor (ES2IPA) ja
Arvo (ES2MC). LL-meistrivõistluste (ES Open) osas leiti, et tuleval aastal võiks teha
reeglitesse muudatuse, et saaks pidada sidet sama jaamaga samas tunnis ning lainealal ka
erinevatel tööliikidel (seni ei saanud). Otsustati, et see muudatus tuleb katsetamisele
eeloleval võistlusel aprillis. Rohkem infot toimkonna kaudu juba edaspidi.

4. DX-info
-

Ülevaade DX-aktiivsusest kuni 12.12 – DX-peditsoonid/haruldased IOTA-saared eetris.

5. Levi ülevaade
Päikese aktiivsuse madalseis jätkus ka möödunud nädalal ja indeksid olid vastavalt R=52 (+8),
SFI=106 (+/-0). Maa magnetväli oli rahulikum võrreldes eelmise perioodiga ning nädala
kokkuvõttes oli Kieli Ak = 8 (-5).
MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus tõusis aga 1 MHz võrra ja oli nädala kokkuvõttes 23
MHz.
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