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2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- Täna selle aasta esimene LL KV etapp; 

- Eeloleval teisipäeval (10.01) AT-432 ja neljapäeval AT-50. Meeldetuletus – aruanded tuleb 
esitada hiljemalt 7 päeva peale osavõistluse lõppu; 

- 2017.a. NRAU+Baltic Contest pühapäeval, 15.jaanuaril. Kõik asja juurde – igast talust 
mees tapriga ja hobusel!  

 

3. Juhatuse teated 

- Nädala pärast pühapäeval (15.01.) on NRAU-Baltic Contest, kaks tuuri, algab SSB osaga 
kell 8:30 EA, see 2 tundi, edasi 30min pausi ja siis 2 tundi CW osa. Info toodud ka ERAÜ 
kodulehel, lugede täpsemalt reegleid. NB! Oluline on kinni pidada sagedusjaotusest!! 

- ERAÜ 19.Talvepäev toimub veebruari esimesel laupäeval (4.02.) Tartumaal Tõraveres. 
Ürituse peateemadeks on amatöör-satelliidid ja raadiolainete levi. Rohkem infot kodulehe 
kaudu, täpne programm avaldatakse peagi! 

- 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! Info toetamise kohta on toodud meie kodulehel!  

- ES-QTC materjalide viimane „saba“ on veel puudu, palume kiirustada! 

- Tuletame meelde, et ühingu 2017.a. liikmemaks tuli tasuda eelmise aasta lõpuks – palume 
neil, kes ei ole veel tasunud, seda teha lähemal ajal! Liikmemaksude suurused võrreldes 
2016.a. ei muutunud, info maksude kohta on toodud ühingu kodulehel. 

 

4. DX-info 

- Ülevaade oodatavast DX-aktiivsusest kuni 15.01.2017 – DX-peditsioonid/haruldased IOTA-
saared eetris. 

 

5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsus on madalseisus, pea kõik indeksid olid miinuses, vastavalt: R=5 (-3), SFI=73 
(+/-0) ja oli tasemel Ak=13 (-3).  
Kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus (MUF) langes nädala kokkuvõttes tasemele 16MHz (-1MHz). 

 

Toimetusterikast eetriaastat soovides, 
                                                                                          de ES9A/ES1CW  

1. Liikmete tähtpäevad 

07.01 – Ismar ES5CS, 85.a.juubel 
07.01 – Aleksei ES2MV, 70.a.juubel 

07.01 – Toomas ES3TFZ, 47.a. 

08.01 – Lembit ES0LBZ, 77.a. 
08.01 – Tiina ES5YF, 32.a.  

09.01 – Jaan ES0JRX, 32.a. 
09.01 – Kristjan ES7GM, 28.a. 

10.01 – Rein ES2RI, 74.a. 

11.01 – Viljo ES5PC, 54.a. 
11.01 – Andrus ES0ADW, 34.a. 

12.01 – Olga ES3TYK, 33.a. 

13.01 – Franz ES1EZB, 75.a.juubel 

13.01 – Ants ES2DF, 65.a.juubel 


