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Eduard ES8RK, 73.a.
Laine ES1YL, 75.a.juubel
Neil ES6DO, 56.a.
Urmas ES1SOR, 41.a.
Valdo ES1LCF, 79.a.
Enn ES5JD, 73.a.
Katy ES2YCC, 38.a.
Lauri ES7ACX, 26.a.
Mart ES3BM, 65.a.

3. Võistluskalender ja meeldetuletused
- täna LL KV 3.etapp;
- täna-homme ARRL DX Contesti SSB osavõistlus;
- eeloleva nädala teisipäeval (10/03) ULL KV AT-432 ja neljapäeval (12/03) AT-50;
- ON4KST chati-ruumi kasutajatele meeldetuletus – uue aasta puhul ärge unustage järjekordset
omapoolset rahalist toetust sysopile süsteemi ülalhoidmiseks. Makseviisid leiate KST lehekülje
menüü ribalt, soovituslik toetuse suurus on 10€ või rohkem.

3. DX uudised
Värsked DX-uudised via ES1AR, lisaks ka ERAÜ kodulehe vastavatelt linkidelt või otse netist.

4. Juhatuse teated
- 3.märtsil toimus ühingu juhatuse korraline koosolek, kus vaadati üle ühingu hetke finantsseis ja
liikmemaksude laekumine (paraku on ca kolmandik liikmetest käesoleva aasta maksu ikka veel
võlgu!!) ning arutati aprilli lõpus toimuva üldkoosoleku läbiviimist ja ühingu edasise arengu
küsimusi. Tõdeti, et kahjuks on taas levimas seisukohad, et liikmemaks tuleks lahutada üksikuteks
teenusteks, mida siis kas liige tarbib või ei tarbi – sel juhul on olemas reaalne oht, et ühing kui
tervik lakkab olemast. See oleks üks oluline küsimus, mida liikmete üldkoosolek peaks arutama
ning ka otsustama. Samuti arutati erinevate valdkondade kureerimist tulevases juhatuses ning
regioonide esindajate senisest suuremat kaasamist ühingu juhtimisse – vajalik oleks aga aktiivsete
amatööride panus kohtadelt!
- QTC trükitud versioon on valmis ning peaks olema osaliselt ka juba postitatud.
- tuletame jätkuvalt meelde, et kodulehel on võimalik täita küsitlust ERAÜ edasise arengu kohta,
samuti anda infot oma tehniliste võimekuste ja eetris töötamise kohta. Kokkuvõtted teeb ES2IPA
Türi üldkoosolekul.

5. Levi ülevaade
Päikese aktiivsus on endiselt madalseisus ja möödunud nädala kokkuvõttes indeksid olid vastavalt
R=41(-9), SFI= 127 (+11). Kuid Maa magnetväli oli tunduvalt rohkem häiritud ja Kieli Ak = 19
(+5). MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus oli siiski 1MHz kõrgem kui eelmisel
võrdlusperioodil ja oli keskmiselt 26MHz.
Vaatama kõigele, olid 10/12m lainealad terve nädala vältel kasutatavad ka DX-sidedeks päevasel
ajal.
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