ERAÜ juhatuse ringteade

No

2018-03-17 09:00 EA

3670 kHz
via ES1CW

11/2017

In Memoriam: Ain Kasetalu, ES2LM - 21.08.1950-27.02.2018.a.
Enn Lohk, ES1AR – 25.01.1935-10.03.2018
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Viljo ES0KX, 65.a.juubel
Vjatšeslav ES1AJ, 66.a.
Albert ES4EQ, 80.a.juubel
Indur ES2AIT, 43.a.
Teet ES5GJ, 69.a.
Endel ES1CJ, 86.a.
Veiko ES3VK, 44.a.
Arvo ES1JA, 59.a.
Andres ES2BKN, 71.a.
Jüri ES6VIA, 41.a.
Nigul ES2NX, 69.a.
William ES1GAL, 20.a.
Elise ES0LLT, 21.a.
Aivar ES5LBA, 62.a.
Priit ES1DGW, 39.a.
Toomas ES8ALB, 54.a.

2. Meeldetuletused
-

Eeloleva nädala teisipäeval (20/03) AT-1296. AT aruannete esitamise tähtaeg on 7 päeva!
Täna-homme (algus kell 12 UTC) Russian DX Contest.
Järgmisel nädalavahetusel CQ WW WPX Contest SSB! Tutvuge meie ajakohastatud
edetabelitega kodulehel ja valige endale sobiv võistlusklass!

3. Juhatuse uudised
-

-

-

-

EV-100 juubeli tähistamine eetris läheb jätkuvalt üliedukalt – ületatud on 120 tuhande side
piir! Vastukaja terves maailmas on olnud väga positiivne ja huvi ES100 projekti ning
diplomite vastu suur. Jooksvat infot vaadake aktsiooni kodulehelt es100.eu (tnx ES1TU!),
seal ka info teie skoori kohta, võimalus laadida alla oma ES100 diplom jm.
Teatame, et ERAÜ korraline üldkoosolek toimub 14.aprillil Türil, traditsiooniliselt Türi
Kultuurimajas, algusega kell 11. Seekordsel koosolekul on kavas ka ühingule uue juhatuse
valimine järgmiseks 3-aastaseks perioodiks. Ootame aktiivset osavõttu ja/või kohalesõitjate
volitamist! Volituste vormi saab võtta kodulehelt „Dokumentide vormide“ rubriigist. Kuna
volitused on vaja esitada ka registrile, siis ootame eelkõige digitaalselt allkirjastatud volitusi
juhatuse e-posti aadressile!
Ilmunud on värske ES-QTC number – saadaval kahes suuruses – ekraanilt vaadatav
veebiversioon ning kvaliteetseks värvitrükiks mõeldud veidi mahukam versioon. QTC pdffailid on alla laaditavad meie kodulehelt, paberkandjal (ja must-valges trükis) väljaanne
ilmub veidi hiljem. Head lugemist!
Teavitame, et 13.03. oli ERAÜ juhatuse korraline koosolek, kus peamiseks teemaks oli
ühingu üldkoosoleku ettevalmistamine – eelarve küsimused, arutelud uue juhatuse
võimaliku koosseisu üle, 2019.a. liikmemaksu küsimust, mitu aastat võlgu olevate liikmete
osas otsuse tegemist jm. Käsitleti ka ES100 projekti ning sellega seotud rahalisi kohustusi
(eelkõige arvestataval hulgal QSL-kaartide trükkimine), samuti diplomite väljatrükkilähetamist soovijatele ja meeneplaadi valmistamist. Põgusalt arutati ka suvise kokkutuleku
majutuse teemat ning vastava info jagamist lähiajal. Ühingul on käesoleval aastal nüüd
kaks esindajat ETSL-i juhatuses – Jüri (ES5JR) ning Enn (ES1OV).

4. DX-info
-

Ülevaade oodatavast DX-aktiivsusest kuni 31.03.2018 – DX-peditsioonid/haruldased IOTAsaared eetris.

5. Levi ülevaade
Päikese aktiivsus möödunud kahe nädala kokkuvõttes langes järjekordselt ja indeksid olid
vastavalt: R=0 (-16), SFI=70 (-6). Maa magnetväli oli rahutu ja oli tasemel Ak=20 (+6).
Kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus (MUF) jäi siiski endiseks ja oli tasemel 21MHz.

NB! Seoses CQWW WPX Contestiga 24-25/03 järgmisel laupäeval/pühapäeval, ES9A
ringteadet eetris ei edastata.
de ES9A

