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Tanel ES2ADM, 40.a.juubel
Mati ES0LCA, 59.a.
Sergei ES2MTD, 60.a. juubel
Enn ES0ADC, 53.a.
Kristjan ES4BKM, 24.a.
Heino ES3BR, 72.a.
Slava ES1BA, 61.a.
Anti ES5LCO, 47.a.
Claude Remy ES1CRB

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
-

Täna/homme ARRL DX Contest, CW;
Kontrollige, et kas veebruarikuu LL ja ULL võistluste aruanded on esitatud;
Seoses riikliku pühaga, on QSL-talitus suletud kolmapäeval (24.02) ja avatud neljapäeval
(25.02).
QSL-talitus ootab väljasaatmiseks kaarte USA/VE suunas. Meeldetuletus - sorteerida W/K
QSL-kaardid kutsungirajoonide tõusvas järjekorras, sealjuures USA 4.kutsungirajooni
kaardid ühekohaliste eesliidetega (K4 ja W4) ja kahekohaliste eesliidetega (K*4 ja W*4)
omavahel eraldi!

3. Juhatuse teated
-

-

ES-QTC elektrooniline versioon on ilmunud, ERAÜ kodulehel on alla laaditavad kaks
erinevat faili – üks väiksema mahuga (ca 8Mb), mis sobiv ekraanilt lugemiseks ning teine
suurema lahutusega ja suurem fail (ca 38Mb), mida on soovijatel võimalik ka heas
kvaliteedis nt värviliselt välja trükkida. Head lugemist!
Jätkuv meeldetuletus, et kahjuks on osadel ühingu liikmetel 2016.a. liikmemaks tasumata
– palun likvideerige võlgnevused!!!
Eelteade – ühingu korraline üldkoosolek toimub 2.aprillil Türil, Türi Kultuurikeskuses. Algus
kell 11 – ootame aktiivset osavõttu! Kes ise kohale tulla ei saa, siis palume volitada mõnda
teist ühingu liiget osalema ja enda eest hääletama – volituse vorm on saadaval kodulehel
rubriigis „ARJ tööloa taotlemine ja dokumentide vormid“.

4. DX-info
-

Ülevaade oodatavast DX-aktiivsusest kuni 07.03.2016 – DX-peditsioonid/haruldased IOTAsaared eetris.

5. Levi ülevaade
Päikese aktiivsus on jätkuvalt langev ja viimase nädala kokkuvõttes olid ka kõik indeksid enamvähem languses - R=52 (-31), SFI=105 (-11). Maa magnetvälja ehk Kieli indeks Ak aga tõusis 21
(+10) peale.
Ka MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus vähenes, seekord 2 MHz võrra ning oli kahe
nädala kokkuvõttes 22 MHz.

Head Eesti Vabariigi Aastapäeva soovides,
de ES9A

