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Kairi ES0DBAR, 30.a.
Mart ES1MSD, 24.a.
Tõnu ES8AAT, 45.a.juubel
Mati ES2RDX, 69.a.
Gennadi ES3ROG, 64.a.
Aleksei ES6ALX, 42.a.
Jari ES5HI, 50.a.juubel
Arved ES8AAB, 65.a.juubel
Villi ES3VI, 33.a.

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
-

Täna 2015.a. „Käsivõtme“ viimane ehk 4. osavõistlus;
Eeloleval teisipäeval (15.12) aasta viimane ULL KV etapp ehk AT-1296 ja neljapäeval
(17.12) 4m NAC;
Palve osavõtjatele saata võistlusaruanded 7 päeva jooksul – aasta kokkuvõtete tegemisega
on kiire!

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!
On hea meel teatada, et kaks nädalat tagasi toimunud CQWW CW osavõistlusel peaks
ES9C-le kuuluma MS klassis Euroopas I koht. Pakutud tulemustes on vahe II koha jaamaga
piisav, et ka pärast logide kontrolli esimeseks jääda. See peaks olema ka uus Eesti ja
Baltimaade tipptulemus antud klassis.
Detsembris töötab Eestist kaks erikutsungit – ES90IARU (90 aastat IARU loomisest) ning
ES9YOTA (YOTA liikumise aktiivsuskuu raames). ES90-jaama tööd koordineerib ja logide
eest hoolitseb Vello, ES1QD, YOTA aktiivsust juhivad Kristjan, ES7GM ja Jüri, ES5JR.

4. DX-info
-

Ülevaade DX-aktiivsusest kuni 19.12 – DX-peditsoonid/haruldased IOTA-saared eetris.

5. Levi ülevaade
Päikese aktiivsuse hilissügisene madalseis jätkub. Nädala indeksid olid vastavalt R=54 (+2),
SFI=104 (-2) ja Maa magnetväli oli veidi rahutum võrreldes eelmise perioodiga ning nädala
kokkuvõttes oli Kieli Ak = 17 (+9).
MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus langes 1 MHz võrra ja oli nädala kokkuvõttes 22
MHz.
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