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Martin ES2ESN, 46.a.
Jaanus ES7SYS, 42.a.
Timo ES1ASG, 51.a.
Andi ES5CT, 66.a.
Evelin ES5LILL, 39.a.
Urmet ES0RFV, 53.a.
Fred ES5FRED, 16.a.
Guido ES5MG, 73.a.
Ats ES6PXA, 73.a.
Tiit ES1TBR, 48.a.
Viljar ES3VL, 27.a
Veiko ES2BH, 48.a.
Mati ES6QZ, 43.a.
Tarmo ES1DK, 50.a.juubel
Kristjan ES2KLA, 28.a.
Pjotr ES4TIX, 31.a.

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
-Täna/homme CQWW WPX SSB Contest – aruanded saata peale võistlust 5 päeva jooksul!;
- järgmisel laupäeval (04.04) LL KV 4.etapp.

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

4. Juhatuse teated
- ERAÜ üldkoosolek toimub juba kuu aja pärast – 25.aprillil Türil, Türi kultuurimajas. Koosoleku
algus kell 11. Päevakorras on ka ühingule uue juhatuse valimine – seega, oluline on iga aktiivse
liikme osavõtt ning samuti volitamine! Volituse vormi leiate kodulehelt rubriigist „ARJ tööloa
taotlemine ja dokumentide vormid“ – volitus tuleb kas paberil välja trükkida ja omakäeliselt
allkirjastada või saata juhatuse e-postile digitaalselt allkirjastatult;
- Nädal enne üldkoosolekut, s.o. 18.aprillil toimub aga teine oluline tippsündmus – Eesti lahtised
LL-meistrivõistlused „ES Open“. Hakake aegsasti valmistuma, vaadake üle programmid, millega
võistelda, tehke vastavad seadistused jne. ERAÜ LL-toimkond soovitab antud võistluses kasutada
N1MM+, mida on võimalik seadistada täpselt antud võistluse tarvis – juhised kodulehelt!
- Aprilli kolmandal neljapäeval, s.o. 16.04. toimub Tallinnas, MANK-i hoones (Mustamäel) Teo,
ES1AO poolt läbi viidav seminar „Lihtsatest amatöörantennidest – teooria ja praktika“. Algus kell
17:30;
- Paraku on ikka veel paljud ühingu liikmed võlgu liikmemaksu – palume võlad likvideerida
hiljemalt üldkoosolekuks! Üldkoosolek võib otsustada, et võlgu oleval liikmel ei ole hääleõigust.

5. Levi ülevaade
Päike rahunes veidi eelmise nädala kokkuvõttes ja indeksid olid tõusus: R=88(+27), SFI= 126
(+11) ja Maa magnetväli oli veidi rahulikum - Kieli index Ak = 28 (-3).
MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus tõusis 3MHz võrra keskmisele tasemele 22MHz.
10/12m lainealad olid kasutatavad päevasel ajal ka DX-sidedeks.
6m oli avatud endiselt Aafrikast ja Lõuna-Ameerikast TEP-levitüübil Vahemere regiooni maadesse.
Sporaadilist Es levi meie laiuskraadidel ei täheldatud.
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