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Heino ES3BR, 72.a.
Slava ES1BA, 61.a.
Anti ES5CC, 47.a.
Claude-Remy, ES1CRB, 41.a.
Jüri ES1FJ, 73.a.
Meinhard ES4RMK, 72.a.
Mait ES2NF, 69.a.
Sergei ES4RM, 48.a.
Kaur ES1ASD, 36.a.
Janno ES5RB, 46.a.
Ülo ES7AEJ, 65.a.juubel

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
-

Täna/homme CQWW DX Contest 160m SSB;
Eeloleval teisipäeval (01.03) AT-144;
Seoses Põhja- ja Kesk-Ameerika suuna postituste komplekteerimisega on QSL-talitusse
oodatud esmajärjekorras kaardid sealsetele sihtmärkidele (W/VE/KP jne).

3. Juhatuse teated
-

-

Eelteavitus – ERAÜ korraline üldkoosolek toimub 2.aprillil Türil, Türi Kultuurikeskuses,
algusega kell 11. Päevakorras on tavapäraselt kokkuvõtted möödunud aasta tegemistest,
2015.a. eelarve täitmise ülevaatamine ning kinnitamine, käesoleva aasta eelarve
vastuvõtmine ja 2017.a. liikmemaksu suuruse üle otsustamine. Ootame aktiivset osavõttu!
Kes ise osaleda ei saa, palume volitada mõnd teist ühingu liiget end esindama – oluline on
kvoorumi kokkusaamine!
Jätkuv meeldetuletus - kahjuks on osadel ühingu liikmetel 2016.a. liikmemaks ikka veel
tasumata – palun likvideerige võlgnevused!!!
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. QTC must-valge trükiversioon on üle antud
trükikotta ning peaks levisse jõudma ca 2 nädala jooksul. Head lugemist!

4. DX-info
-

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

5. Levi ülevaade
Päikese aktiivsus on jätkuvalt allamäge ja viimase nädala kokkuvõttes olid kõik indeksid languses R=37 (-15), SFI=94 (-11). Maa magnetväli oli vastavalt sellele ka tunduvalt rahulikum ehk Kieli
indeks Ak 10 (-11).
MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus vähenes, seekord 2 MHz võrra ning oli kahe nädala
kokkuvõttes 20 MHz.
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