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Riho ES4DD, 76.a.
Ako ES8AY, 71.a.
Ants ES1ABE, 74.a.
Andrus ES2CF, 40.a.juubel
Heino ES6NT, 83.a.
Mihhail ES1BIU, 41.a.
Oskar ES7NY, 56.a.
Mati ES2QN, 77.a.
Silver ES5RBX, 28.a.
Alar ES3RCR, 61.a.
Arne ES7GN, 60.a.juubel
Rando ES3RLA, 41.a.

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
-

Täna, algusega kl 10:00 EA (3x20min perioodid) toimub LL KV 5.etapp;
Eeloleva nädala teisipäeval (09.05) ULL KV maikuu AT-432 ja neljapäeval (11.05) AT-50.
Aruannete esitamine 7 päeva jooksul peale võistlust.
QSL-talitus ootab väljastamiseks kaarte JA ja USA suunas, samuti ULL sidede kohta
lähinaabritele.

3. Juhatuse teated
-

-

-

-

LL „välipäevani“ on jäänud 1 kuu, mõistlik on meelde tuletada, et kuidas seal võistlemine
käis. Tutvuge reeglitega ERAÜ kodulehel, kavandage võimalusel väljasõite
väheaktiivsetesse ES-maakondadesse, sest maakonnad annavad võistluses kordajat NRAUBaltic Contesti Eesti tabeli alusel. LL-välipäev toimub juuni 1.laupäeval, s.o. 3.juunil!
Jätkuv üleskutse - toetada meie ajalooraamatu väljaandmist nii rahaliselt kui ka huvitava
materjaliga (meenutused, fotod), info on eriti oodatud väljastpoolt Tallinna... Täpsemad
juhised leiate meie kodulehelt!
Eesti raadioamatööride 54. suvine kokkutulek peetakse sellel aastal juuli teisel
nädalavahetusel (7.-9.juuli) Merelaiu puhkekülas Pärnumaal. Merelaiu kohta on võimalik
infot vaadata meie kodulehel toodud lingi kaudu. Majutuse soove registreerib Argo
Laanemaa, ES6QC. Kokkutuleku programm avaldatakse edaspidi.
Tuletame meelde, et ühingu 2017.a. liikmemaks tuli tasuda eelmise aasta lõpuks – paraku
on ka praeguse seisuga terve hulk neid, kes seda pole teinud... Siit palve, et palun
kontrollige, kas ikka olete tasunud (vahel veab ka mälu alt!) ja tehke see ülekanne lähiajal
ära! Nii väldite piinlikku hetke kokkutuleku väravas, hi! Info tasumise kohta on toodud
ühingu kodulehel!

4. DX-info
-

Ülevaade oodatavast DX-aktiivsusest kuni 13.05.2017 – DX-peditsioonid/haruldased IOTAsaared eetris.

5. Levi ülevaade
Päikese aktiivsus möödunud nädalal oli languses ja indeksid olid miinuspoolel, vastavalt: R=26
(-9), SFI=76 (-5) ja Maa magnetväli oli väheaktiivne ning langes tasemele Ak=9 (-14).
Kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus (MUF) jäi nädala kokkuvõttes tasemele 15MHz, s.o. tõusis
1MHz võrra.
28/50 ja 70MHz sagedusaladel esines lühiajalist Lääne-Ida suunalist Es-levi Euroopa piirides.
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