ERAÜ juhatuse ringteade
2018-12-08 09:00 EA
3670 kHz
via ES1CW & ES2MC

No
40/2018

1. Liikmete tähtpäevad
08.12 – Eduard ES1QX, 71.a.
08.12 – Boris ES2JJ, 68.a.
09.12 – Valdek ES4NG, 62.a.
09.12 – Ermo ES5FM, 39.a.
10.12. – Sven-Erik ES5SVEN, 19.a.
10.12. – Viktor ES6VG, 69.a.
12.12. – Richard ES7RIX, 21.a.
14.12. – Tõnu ES8AAT, 48.a.

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
-

Täna, 8.detsembril ES Käsivõtmevõistluse 2018.a. viimane osavõistlus – algus peale ringi kl 9:30;
Täna-homme ARRL 10M C ontest, algus oli kl 00:00 UTC;
Eeloleval teisipäeval (11.12) selle aasta viimane AT-432;
Jätkuvalt on veel QSL talituses tallel ja ootavad omanikke suvisel kokkutulekul väljajagatud auhindu.
Asjaosalistel soovitav hoolt kanda ja need kodusele riiulile toimetada. Tänud neile, kes üleskutset juba
kuulda on võtnud!

3. Juhatuse teated
-

-

-

-

Meeldetuletus, et on aeg tasuda 2019.a. liikmemaks! Info maksude suuruse kohta on toodud meie
kodulehel, vastavalt kevadisele Türi üldkoosoleku otsusele on seal natuke muutusi. Soovitus on mitte
jätta tasumist viimasele hetkele, s.o. jõuluperioodi, kus on niigi rohkem väljaminekuid. Täname
õigeaegse tasumise, s.t. tasumise eest veel enne aasta lõppu! Ühtlasi meenutame, et on ka neid, kellel
veel 2018.a. maks tasumata – palume ka see võlgnevus likvideerida!
Eelinfo - 2019.a. Talvepäev toimub 2.veebruaril Tallinna Teletornis. Programm on koostamisel, kuid
loodame pääseda Levira saatekeskuse ruumidesse ning tornis ka sellistele korrustele, kuhu tavakorras
ligipääsu ei ole. Rohkem infot edaspidi. Ühtlasi on oodatud ettepanekud programmis kajastatavate
teemade osas!
ES-QTC toimetus tuletab meelde, et ootab kaastöid aastat kokkuvõtva numbri tarvis. Oodatud on
ülevaated suvistest tegemistest, välipäevast, IOTA ekspeditsioonidest jm. Samuti on teretulnud kõik
pildid! Saatke materjal es2mc@erau.ee aadressile!
Ühingu juhatus plaanib oma aasta viimast korralist koosolekut 17.detsembril, m.h. on oodatud mõtted
ULL toimkonnale järgmise aasta ULL välipäeva korralduse osas!

4. DX-info
-

Ülevaade oodatavast DX-aktiivsusest kuni 15.12.2018 – DX-peditsioonid/haruldased IOTA-saared
eetris.

5. Levi ülevaade
Päikese aktiivsus möödunud nädalal taas ei muutunud. Perioodi keskmised näitajad olid vastavalt: R=0 (+/-0),
SFI=68 (+/-0). Maa magnetvälja aktiivsus indeks Ak oli 3.
Kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus (MUF) oli tasemel 16MHz.
de ES9A

