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Eerik ES8JX, 52.a.
Kalev ES5KJA, 43.a.
Teolan ES1AO, 83.a.
Esko ES8CO, 77.a.
Jaanus ES3ADI, 67.a.
Arvo ES1CW, 82.a.
Helmut ES5RAL, 66.a.
Tuuli ES5EST, 32.a.
Ivar ES5IVAR, 21.a.
Aivar ES0DBAO, 56.a.
Aivar ES2RIG, 51.a.
Toivo ES6TSS, 42.a.

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
-

Täna LL-KV 7.etapp kl 10:00 – 10:59EA. Eelmise etapi tulemused leiate kodulehelt;
Eeloleva nädala teisipäeval (04/10) AT-144. Meeldetuletus – aruannete esitamise tähtaeg
on 7 päeva!

3. Juhatuse teated
-

-

-

29.septembril toimus Tallinnas korraline ERAÜ juhatuse koosolek. Vaadati liikmemaksude
laekumisi ja otsustati võlglastele veel enne aasta lõppu saata personaalsed
meeldetuletused. Kui see ei mõju, siis kahe või rohkema aasta võlglased, kui ERAÜ-ga
sideme kaotanud liikmed, tuleks ühingust välja arvata. See otsustatakse järgmisel
koosolekul. Arutati ka ühingu peamiste ürituste kalenderplaani, otsustati, et ühingu
Talvepäev viiakse läbi kas veebruari 1. või 2.laupäeval, asukoht ilmselt mitte Tallinnas, ent
hetkel veel ei avalikusta. Paigas on ka tuleva suve kokkutuleku aeg – juuli teine nädalalõpp
(7.-9.07.), kohaks ilmselt Pärnumaa. Püüame täpsemad kokkulepped saavutada veel sellel
aastal. Arutati ka raadioamatörsimi raamatuga seonduvaid teemasid ja selleks materjali
ning finantside saamist. ULL ja LL toimkondade valdkonnas leiti, et suuri muudatusi tuleva
aasta võistlusreeglites plaanis ei ole, LL poolel proovime muuta Käsivõtme võistluse
algusaega, ULL KV osas oli aga arutelu lainealade põhise arvestuse ja/või üksiku laineala
parimate esiletõstmise aspektist. Toimkond teeb siin juhatusele oma täpsustatud
ettepanekud. Et aasta lõpp pole enam kaugel, oli teemaks ka 2016 kokkuvõttev ES-QTC ja
selle võimalik sisu. Igasugune materjal on väga oodatud!
Jätkuv üleskutse – toetada meie ajalooraamatu väljaandmist nii rahaliselt kui ka huvitava
materjaliga! Väga oodatud on ka toetused amatööridega seotud ettevõtetelt, et raamatu
avaldamiseks vajalik eelarve (ca 11-12 tuhat) kokku saada! Info toetamise kohta meie
kodulehelt ning annetamisega seotud finantsküsimused palume esitada ES2DW-le!
Palume tungivalt kõikidel liikmemaksu võlglastel oma kohustused ühinguga ära klaarida –
kavas on aasta lõpus see pilt korrastada ning mitmeaastased võlglased tuleb ilmselt taas
ühingust välja arvata!

4. DX-info
-

Ülevaade oodatavast DX-aktiivsusest kuni 10.10.2016 – DX-peditsioonid/haruldased IOTAsaared eetris.

5. Levi ülevaade
Päikese aktiivsus jäi viimasel nädalal eelmise vaatlusperioodi tasemele ja indeksid olid vastavalt:
R=28 (+/-0), SFI=85 (+1). Maa magnetväli oli aga tunduvalt aktiivsem ehk Kieli indeks Ak=24
(+12) ja mis tõi endaga kaasa lühiajalisi Au-levi perioode Põhjapoolkeral.
LL kõrgemad sagedusalad olid jätkuvalt kasutuskõlbmatud, kõrgeim DX-tööks kasutatav (MUF)
sagedus oli ka selle nädala kokkuvõttes endiselt ainult 16MHz (+/-0).
Kohati esines lühiajalist E-sporaadilist levi ka meie laiuskraadidel.
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