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2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- Täna (04/03) LL KV 3.etapp;  

- Eeloleva nädala teisipäeval (07/03) ULL KV AT-144 ja neljapäeval (09/03) AT-50. 

Meeldetuletus osavõtjatele – kohtunike kogu ootab võistlusaruandeid 7 päeva jooksul peale 
võistluse toimumist! 

- Järgmisel laupäeval (11/03) enne ringi on selle hooaja esimene Käsivõtme võistlus – 
algusega kell 8:00 EA järgi! 

 

3. Juhatuse teated 

- ERAÜ 19.Talvepäeva materjalid on nüüd ühingu kodulehel saadaval – ettekannete failid on 
alla laaditavad, vaadake meie kodulehel vastavat avauudist, seal link edasisele alamlehele. 

- Jätkuv üleskutse– toetada meie ajalooraamatu väljaandmist nii rahaliselt kui ka huvitava 
materjaliga! Väga oodatud on ka toetused amatööridega seotud ettevõtetelt, et raamatu 
avaldamiseks vajalik eelarve kokku saada!  

- Uus ES-QTC on jõudnud levisse ka paberkandjal, need kes on tellinud trükitud versiooni 
endale koju, peaksid selle olema juba kätte saanud. Elektroonselt on QTC fail (kaks 
versiooni, mõlemad värvilised) alla laaditav samuti kodulehe avauudisest – head lugemist! 

- Tuletame meelde, et ühingu 2017.a. liikmemaks tuli tasuda eelmise aasta lõpuks – suur 
tänu kõikidele, kes seda ka õigeaegselt tegid! Ühtlasi palve, et need, kes seda veel teinud 

ei ole (ja kontrollige, kas ikka olete, vahel veab ka mälu alt!), teeksid ülekande lähiajal! 
Info tasumise kohta on toodud ühingu kodulehel  

- Kuu aja pärast, s.o. 8.aprillil toimub Tallinnas Mustamäel ERAÜ korraline üldkoosolek. Koht 
on natuke lahtine, anname sellest täiendavalt teada – aga algus plaanipäraselt kell 11:00. 

 

4. DX-info 

- Ülevaade oodatavast DX-aktiivsusest kuni 11.03.2017 – DX-peditsioonid/haruldased IOTA-
saared eetris. 

 

5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsus möödunud nädalal jätkuvalt tõusis ja indeksid olid plusspoolel, vastavalt: 
R=29(+10), SFI=80 (+5). Maa magnetväli oli tunduvalt aktiivsem ja oli tasemel Ak=16 (+12), 
mille tõttu sidetrassid üle Põhja polaarala olid üldjuhul suletud. 

Kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus (MUF) jäi nädala kokkuvõttes endisele tasemele, ehk oli 
18MHz.  
                                                                                                                                 de ES9A 

  

1. Liikmete tähtpäevad 

04.03 – Janno ES5RB, 47.a. 

05.03 – Ülo ES7AEJ, 66.a. 

06.03 – Sergei ES6SD, 46.a. 
06.03 – Tarvi ES3TIM, 45.a.juubel 

07.03 – Laine ES1YL, 77.a. 
07.03 – Eduard ES8RK, 75.a.juubel 

09.03 – Neil ES6DO, 58.a. 
09.03 – Urmas ES1SOR, 43.a. 


