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Valeri ES5QA, 69.a.
Marko ES6TAK, 41.a.
Oleg ES6RQW, 53.a.
Eve ES1YE, 55.a.juubel
Toomas ES6TOT, 46.a.
Aadu ES1PZ, 66.a.
Mikk ES2ADP, 29.a.
Peep ES2APR, 48.a.
Harald ES1LS, 70.a.juubel
Priit ES8HY, 46.a.

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
-

Täna (11.02) LL KV 2.etapp;
Eeloleva nädala teisipäeval (14.02) ULL KV AT-432 ja neljapäeval (16.02) 4m NAC;
Meeldetuletuseks – kõik aruanded kuuluvad esitamisele 7 päeva jooksul peale võistluste
etappi!

3. Juhatuse teated
-

-

-

-

Meie traditsiooniline ühingu Talvepäev toimus eelmisel laupäeval, st 4.veebruaril
Tartumaal, Tõraveres - võõrustajaks Tartu Observatoorium. Osavõtt oli päris arvukas,
kohale oli tulnud üle 60 huvilise. Lisaks sai Talvepäevast ES7ARL'i poolt läbi viidud online
ülekande vahendusel osa veel ca 80 kuulajat-vaatajat internetis (tänud, Karl!). Talvepäeva
ettekannete failid ja videosalvestus tulevad peagi avaldamisele kodulehel.
Meie plaanitav ajalooraamat vajab jätkuvalt rahalisi vahendeid, et seda välja anda
suudaksime – kõik toetused ettetellimise näol on väga teretulnud! Vastav info toodud meie
kodulehel. Kõik lubatud kaastööd on samuti oodatud!
ES-QTC uus number on ilmunud – kodulehelt on alla laaditavad nii ekraanilt vaatamiseks
sobiv veidi väiksema mahuga fail (ca 14M) kui ka kvaliteetseks väljatrükiks sobiv suur fail
(>70M) – head tutvumist!
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

4. DX-info
-

Ülevaade oodatavast DX-aktiivsusest kuni 18.02.2017 – DX-peditsioonid/haruldased IOTAsaared eetris.

5. Levi ülevaade
Päikese aktiivsus möödunud nädala kokkuvõttes langes veelgi ja indeksid olid miinuspoolel,
vastavalt: R=19 (-34!), SFI=75 (-9). Maa magnetväli oli mõnevõrra aktiivsem ja oli tasemel Ak=10
(+3).
Kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus (MUF) tõusis nädala kokkuvõttes 1 MHz võrra ja tasemele
18MHz.
de ES9A

