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Jari-Kalevi ES5HI, 52.a.
Aleksejs ES6ALX, 44.a.
Arved ES8AAB, 67.a.
Villi ES3VI, 35.a.
Jaan ES2JT, 68.a.
Andres ES6REH, 54.a.
Peter ES6PB, 55.a. juubel
Aleksandr ES1ALV, 37.a.
Rein ES3BBZ, 68.a.
Deivis ES2DTS, 34.a.
Jaak ES3MJ, 73.a.
Tõnu ES6QB, 77.a.
Egon ES3ADJ, 37.a.
Ignati ES5RBB, 71.a.

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
-

-

Eeloleva nädala teisipäeval (19/12) toimub selle aasta viimane ULL KV etapp ehk AT-1296
ja neljapäeval 4m NAC. Kohtunike kogu soov on näha kõikide detsembrikuu ULL KV
osavõistluste aruandeid kohe ja vahetult peale AT-1296 toimumist – on aeg aastakokkuvõtete tegemiseks!
Seoses talvise koolivaheajaga tehnikumis, on QSL-talitus külastajatele suletud kuni
03.01.2018.a. Samuti vältige kiriposti teenuseid kaartide väljasaatmiseks perioodil
20.12.2017 kuni 01.01.2018, „Omniva“ postitalitus on ülekoormatud saabuva ja
saadetavate postipakkide käitlemisel. Nimekastist paki kättesaamiseks võib ooteag olla
kuni 1,5 tundi...

3. Juhatuse teated
-

-

Kuu lõpuni pole enam palju jäänud, seega palume kõikidel ühingu liikmetel täita oma
kohust ning tasuda ühingu liikmemaks veel enne käesoleva aasta lõppu! Info maksude
tasumise kohta on toodud ühingu kodulehel.
2018.a. kalenderplaan on valmimisel ja seda tutvustame põhjalikumalt aasta viimases
ringis.
Jõulukuu on ka heategevus- ning toetuste kuu – toetusi ja kõikide panust ootab ka meie
ajalooraamatu projekt! Info saadaval kodulehe avalehel – iga toetus loeb!
ERAÜ juhatus koguneb aasta viimaseks korraliseks juhatuse koosolekuks 19.detsembril,
ülevaate arutatust ning otsustest toome teieni aasta viimases ringis 30.12.

4. DX-info
-

Ülevaade oodatavast DX-aktiivsusest kuni 31.12.2017 – DX-peditsioonid/haruldased IOTAsaared eetris.

5. Levi ülevaade
Päikese aktiivsus püsis möödunud nädalal eelmise vaatlusperioodi tasemel - vastavalt: R=5 (+2),
SFI=71 (+2). Maa magnetväli oli suhteliselt rahulik ja oli tasemel Ak=11 (-2).
Kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus (MUF) siiski langes 2MHz võrra tasemele 15 MHz. Mis
omakorda tähendas, et põhiliseks DX-lainealaks terveks nädalaks jäi 20m.
NB! Seoses Jõulupühadega järgmisel laupäeval ES9A ringteadet eetris ei edasta. Kõigile
parimat pühadeootust ja jällekohtumiseni vana aasta viimasel laupäeval (30/12)! Olge
tublid!
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