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Jaan ES2JT, 66.a.
Andres ES6REH, 52.a.
Rein ES3BBZ, 66.a.
Deivis ES2DTS, 32.a.
Jaak ES3MJ, 71.a.
Egon ES3ADJ, 35.a.
Tõnu ES6QB, 75.a.juubel
Ignati ES5RBB, 69.a.
Antti ES1ACQ, 67.a.
Peter ES6PB, 53.a.
Heiko ES8BHR, 33.a.
Jüri ES5GP, 46.a.
Kalju ES4RFW, 68.a.
Stefan ES5STF, 21.a.

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
-

-

-

22.12 on viimane tähtaeg esitada detsembrikuu LL ja ULL etappide aruanded;
QSL-talitus on avatud eeloleval nädalal erandkorras teisipäeval (22.12). Detsembrikuu
viimasel kolmapäeval (30.12) talitus tegutseb, kuid külastajatele sissepääsu ei ole seoses
koolivaheajaga tehnikumis. QSL-vahetus võimalik läbi „luftakna“ s.o. ilma hoonesse
sisenemata;
Alates 1.01.2016 tõusevad loamaksud. 5.a. kehtivusega tööluba nõuab 10€ riigilõivu
tasumist ja ühekordne HAREC-tunnistus 16 €. Maksmise kord ja rekvisiidid on endised ja
leiate need Ühingu kodulehelt. Soovitus nendele, kellel ARJ-tööload kaotavad kehtivuse
2016.a. jaanuaris, pikendada load veel detsembrikuu jooksul;
Seoses postitariifide tõstmisega „Omniva“ poolt, tõusevad ka nimekastide üüritasud.
Soovitus nimekastide kasutajatele – vormistage veel detsembrikuu jooksul oma nimekasti
kasutamine terveks aastaks, s.o. kuni 31.12.2016.a. veel sellel aastal kehtiva tariifi järgi.

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!
2016.a. võistluste kalender saab ka peagi kodulehele, aga LL KV 2016.a. I etapp on juba
2.jaanuaril – reeglid samad!

4. DX-info
-

Ülevaade DX-aktiivsusest kuni 02.01.2016 – DX-peditsoonid/haruldased IOTA-saared
eetris.

5. Levi ülevaade
Päikese aktiivsus on veidi paranenud ja nädala indeksid tõusuteel. Vastavalt R=69 (+15), SFI=120
(+16). Ka Maa magnetväli oli rahulikum võrreldes eelmise perioodiga ning nädala kokkuvõttes oli
Kieli Ak = 16 (-1). MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus tõusis 1 MHz võrra ja oli nädala
kokkuvõttes 23 MHz.
NB! Talvise pööripäeva aegu ja vahetult selle järel, on oodata traditsioonilist n.n. talvist Es-levi
tekkimist kõrgematel sagedustel nagu 28/50/70 MHz, olge valvsad!

NB! Seoses pühadega, järgmisel nädalavahetusel ES9A ringteadet eetris ei
edasta. Järgmine regulaarne ringteate edastamine toimub 2.jaanuaril 2016.a.

Kõigile Häid Jõulupühi ja mõnusat aastalõppu!
de ES9A

