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1. In memioram: ES3APY, Tiit Valdek, 11.07.1949-15.02.2015
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Veljo ES0OU, 70.a.juubel
Tanel ES2ADM, 39.a.
Mati ES0LCA, 59.a.
Sergei ES2MTD, 59.a.
Enn ES0ADC, 52.a.
Kristjan ES4BKM, 23.a.
Slava ES1BA, 60.a.juubel
Heino ES3BR, 71.a.
Claude ES1CRB, 40.a.juubel

3. Võistluskalender ja meeldetuletused
- täna, 21.02 kl.15:00 kuni 18:59 St.Petersburg (UA1) Open VHF karikavõistlused. Kõik tööliigid,
juhendi leiate lingilt: http://alrs.infoarticles.php?article_id=99;
- täna/homme ARRL DX Contest, CW;
- jälgige oma raadiojaama tööloa kehtivuse tähtaega ja uuendage seda õigeaegselt. Loa
pikendamise juhendi leiate kodulehelt, rubriigist „ARJ tööloa taotlemine ja dokumentide vormid“;
- tutvuge „Estonia Award“-i tingimustega kodulehel ja vajalike sidede olemasolul ärge häbenege
esitama oma taotlust diplomile. Eriti puudutab see aktiivseid ULL-operaatoreid – teil on kindlasti
vajalikud punktid koos!
- 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 alates 10€ ja kord aastas.

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

4. Juhatuse teated
- 14.veebruaril Tallinnas toimunud Talvepäev tõi kokku enam kui 60 osavõtjat, lisaks sai Karli
(ES7ARL, tnx!) poolt organiseeritud videoülekande vahendusel interneti kaudu üritusest osa veel
sadakond huvilist. Talvepäeva avamisel nimetati kõigepealt Enn Lohk (ES1AR) ERAÜ auliikmeks,
talle anti üle ka vastav meeneplaat ning õnnitleti hiljutise 80.juubeli puhul. Jaksu ning tugevat
tervist edaspidiseks, Enn! Samuti said paljud meie staažikad amatöörid omale ühingu tänukirjad
eelmisel aastal tähistatud Eesti raadioamatörismi 90.juubeli puhul. Talvepäeva programm möödus
igati huvitavalt, ettekannete faile saab alla laadida meie kodulehelt. Lisaks pakkus põnevat
uudistamist ka Talvepäeva toimumise koht – Energia Avastuskeskus. Kohtumiseni aasta pärast!
- Ühingu kodulehel on link küsitlusele, mida palume võimalusel kõikidel täita – see on tagasiside
ühingu juhatusele, et saada teada teie arvamusi ja soove meie hobi edasiseks arendamiseks Eestis,
aga samuti püüame selle kaudu saada infot meie tehnilisest võimekusest, aparatuurist, antennidest
jne. Kokkuvõtte küsitlusest teeb Igor, ES2IPA aprillis toimuval ERAÜ üldkoosolekul.
- Kes ei ole veel omale meie kodulehelt alla laadinud värsket ES-QTC numbrit, siis tehke seda
kindlasti – eelmist aastat kokkuv võttev häälekandja sai üsna mahukas ja peaks pakkuma lugemist
igaühele. Trükki (must-valgena, paberkandjal) läheb ajaleht lähipäevil ning peaks jõudma tellijateni
märtsi I pooles.

5. Levi ülevaade
Päike on oma aktiivsust jälle kaotamas ja möödunud kahe nädala kokkuvõttes olid indeksid
vastavalt R=67 (-60), SFI= 131 (-19). Kuid Maa magnetväli oli tunduvalt rahunenud ja Kieli Ak =
14 (-8). MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus oli 1MHz madalamal eelmisest
võrdlusperioodist ja oli keskmiselt 28MHz.
10/12m lainealad olid terve nädala vältel kasutatavad ka DX-sidedeks päevasel ajal.

Õnnitlused eelseisva EV aastapäeva puhul!

de ES9A

