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2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- Kohtunike kogu soov on näha kõikide detsembrikuu ULL KV osavõistluste aruandeid kohe, 
et saaks õigeaegselt teha aasta kokkuvõtteid;  

- QSL-talitus on külastajatele jälle regulaarselt avatud jaanuarikuu esimesel kolmapäeval s.o. 
03.01.2018.a. Oodatud on kõik kaardid ja eriti 2017.a. peetud sidede kinnitused 
ultralühilainetel. 

 

3. Juhatuse teated 

- Aasta lõpuni pole enam palju jäänud, seega palume kõikidel ühingu liikmetel täita oma 
kohust ning tasuda ühingu liikmemaks neil päevil! Info maksude tasumise kohta on toodud 
ühingu kodulehel. 

- 2018.a. kalenderplaan on valminud ja saadaval ühingu kodulehel. Tähtsamad ühingu egiidi 
all peetavad üritused on: Talvepäev 17.02. Tallinnas, ERAÜ üldkoosolek 14.04. Türil, ES 
Open Championship 21.04. 80/40m, 29.06.-01.07. suvine kokkutulek Viljandimaal, 04.08.-
05.08. ES ULL Välipäev. Aga juba järgmisel nädalal stardivad ULL KV (AT-144 2.01.) ning 
LL KV (I etapp 6.01.) – olulisi muutusi reeglites ei ole! 

- NRAU-Baltic Contest peetakse jaanuari teisel pühapäeval, s.o. 14.01., korraldajateks 
norrakad (NRRL). Pikemalt sellest võistlusest uue aasta alguses.  

- Jõulukuu on ka heategevus- ning toetuste kuu – toetusi ja kõikide panust ootab ka meie 
ajalooraamatu projekt! Info saadaval kodulehe avalehel – iga toetus loeb! 

 

4. DX-info 

- Ülevaade oodatavast DX-aktiivsusest kuni 10.01.2018 – DX-peditsioonid/haruldased IOTA-
saared eetris. 

 

5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsus möödunud nädalal võrreldes eelmise vaatlusperioodi tasemega natuke tõusis - 
vastavalt: R=13 (+10), SFI=73 (+4). Maa magnetväli oli suhteliselt rahulik ja oli tasemel  
Ak=11 (-2).  
Kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus (MUF) tõusis 2MHz võrra tasemele 17 MHz. Mis omakorda 
tähendas, et põhiliseks DX-lainealaks terveks nädalaks jäid 20m ja pikemad lained. 

 

 
                                                                                                                de ES9A 

1. Liikmete tähtpäevad 

30.12 – Mihhail ES1TIW, 34.a. 
30.12 – Heiko ES8BHR, 35.a. 
30.12 – Jüri ES8GP, 48.a. 
30.12 – Kalju ES4RFW, 70.a.juubel 

01.01 – Katri ES5HRV, 31.a 
01.01 – Wladimir ES2RAX, 71.a. 

02.01 – Eduard ES1F, 100.a.juubel! 
02.01 – Meelis ES2TM, 50.a.juubel 
02.01 – Jaroslav ES8AS, 55.a.juubel 

03.01 – Kalli ES1YK, 66.a. 

05.01 – Sergei ES1ACS, 36.a. 
05.01 – Georgi ES3JM, 63.a. 


