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1. Liikmete tähtpäevad
23.12 – Deivis ES2DTS, 35.a.
24.12 – Jaak ES3MJ, 74.a.
25.12 – Tõnu ES6QB, 78.a.
28.12 – Mihkel ES5KARU, 24.a.
28.12. – Peter ES6PB, 56.a.
28.12. – Antti ES1AC Q, 70.a.

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
-

Vaadake üle, et kõikide detsembri KV etappide logid oleksid saadetud!
Homme on RAEM Contest (C W), algus kl 00:00 UTC ja lõpp 11:59 UTC;
Eeloleval teisipäeval (25.12) NAC-Micro;
QSL talitus on jõulupuhkusel ning uuesti avame uksed jaanuari teisel kolmapäeval (st 2.01. on büroo
suletud!).

3. Juhatuse teated
-

-

-

Aeg on tasuda 2019.a. liikmemaks! Info maksude suuruse kohta on toodud meie kodulehel, vastavalt
kevadisele Türi üldkoosoleku otsusele on seal natuke muutusi. 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. Ettekannete programm on
koostamisel, kuid on kokkulepe, et saame külastada Levira saatekeskust ning ka tornis selliseid
korruseid, kuhu tavakorras ligipääsu ei ole. Rohkem infot edaspidi.
17.detsembril toimunud juhatuse koosolekul arutati ja otsustati: ERAÜ andmebaasi ja call -booki
arendamine – läheme üle uuele ja lakoonilisele call-booki vaatele „tavakülastajatele“, sisseloginud
(ühingu liikmed) näevad rohkem infot, maksestaatust jm – luua antud vaate haldamise võimalus ka
igale kasutajale (suhtlevad ES6QC, ES4RLH ja ES3VI); jätkuvalt lõpetamata ES100 QSL-kaartide
kujundused, piltide valik esiküljele pooleli – tegelevad ES7GM ja ES7AGY; ES-QTC 2018.a.
koondnumbrisse tulevad-plaanitavad kaastööd; Talvepäev tulekul – programmiteemaline arutelu –
m.h. hea kvoorum, kus presenteerida ULL MV/välipäeva uut võimalikku korraldust; suvise kokkutuleku
koha leidmisega juba kiire, tegeleb ES3VI ja annab jaanuari alguses teada; ERAÜ üldkoosolek
kalenderplaani 13.04. – kohaks Türi, ES2MC lepib kokku; LL ja ULL võistlused: ULL KV -s jätta SIX
arvestusse 2 klassi, eraldi all-mode ja mixed klassi hoidmine ei õigustanud, muus osas ULL KV sama,
LL KV-s ettepanek, et viia CW sidede eest antavad punktid SSB-ga võrdseks (st iga side=1p), mõjutab
vaid mixed mehi, ES Open’i osas muutusi ei plaani – vastavad muudatused kajastada 2019.a.
juhendites (ES2MC); Ajalooraamat endises seisus, kahjuks ei ole sisu osas edenenud – proovime teha
uusi rahataotlusi Kulkale (ES2IPA), sest ka eelarve ei ole koos; valmistada üldkoosolekule ette
liikmeskonnast väljaarvamise nimekirjad (4 aastat võlgu, osadel ka kutsungid a egunud, st et reaalselt
ei tegele, samuti SK’d) – ES6QC.

4. DX-info
-

Ülevaade oodatavast DX-aktiivsusest kuni 29.12.2018 – DX-peditsioonid/haruldased IOTA-saared
eetris.

5. Levi ülevaade
Nädala kokkuvõtet ei tehtud, kuna ES1CW on „voodirežiimil“ – jälgige jooksvalt indekseid interneti saitide
vahendusel, nt: http://www.astrosurf.com/luxorion/qsl-status-data-solar-geomagnetic.htm

KÕIKIDELE HÄID JÕULUPÜHI!
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