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1. Liikmete tähtpäevad
07.01- Ismar ES5CS, 80.a.juubel
07.01- Aleksei ES2MV, 65.a. juubel
08.01- Lembit ES0LBZ, 72.a.
08.01- Tiina ES5YF, 27.a.
09.01- Uno-Mati, ES1RDE, 68.a.
09.01- Kristjan ES7GM, 23.a.
11.01- Viljo ES5PC, 49.a.
11.01- Andrus ES0ADW, 29.a.
12.01- Olga ES3TYK, 28.a.
13.01- Rivo ES6FC, 62.a.
13.01- Ants ES2DF, 60.a.juubel

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
- eelmisel laupäeval ekslikult välja kuulutatud NRAU-Baltic Contest toimub siiski alles
järgmise nädala pühapäeval, s.o. 15. jaanuaril. Kaks tuuri – CW kl 06:30 kuni 08:29 UTC
ja peale 30 min söögivaheaega, SSB osa võistlusest kl 09:00 kuni 10:59 UTC. Võistluste
täieliku juhendi leiate lingina ERAÜ veebilehelt. Võistluste paralleel-arvestuses on ka Eesti
LL KV selle aasta esimene etapp. Seega aruanded tuleks saata kahes suunas.
- eeloleva nädala teisipäeval, s.o. 10. jaanuaril, toimub aasta esimene ULL KV AT432 ja
neljapäeval, s.o. 12. Jaanuaril on kavas kõigi aegade esimene ULL KV 50MHz osavõistlus
ehk AT50. Tutvuge uuendatud ULL KV juhendiga ühingu kodulehel.
- meeldetuletus QSL-büroolt – üritage oma kaarte peale nende väljakirjutamist ja enne
nende postitamist QSL-talitusele siiski komplekteerida maade järgi. Isegi siis, kui neid on
ainult paarkümmend – see kiirendab kaartide sorteerimist ja käsitlemist!

3. DX uudised
Värsked DX-uudised ja tähelepanekud by ES1AR, täiendust leiate kodulehelt DX-info alt.

4. Juhatuse teated
- meeldetuletus neile, kes pole veel tasunud ERAÜ 2012.a. liikmemaksu – paluks oma
võlgnevused lähemal ajal likvideerida. Infot maksude ja tasumise korra kohta saab
ühingu kodulehelt.
- eelteade – 11.veebruaril toimub Tallinnas Rahvusraamatukogus traditsiooniline ERAÜ
Talvepäev – plaanis mitmeid huvitavaid teemasid, millest infot juba lähiajal. Märkige see
üritus omale aegsasti kalenderplaani!

5. Levi ülevaade
Päike on vähe aktiivne ja tujukas. MUF ehk kõrgeim kasutatav sagedus oli nädala
kokkuvõttes 23MHz ja siiski üksikutel päevadel küllaldane mitme-hüppelise F2-levi
ülalhoidmiseks 24/28MHz sagedusaladel.
F2-levi 6 meetril meie laiuskraadidel puudub, täheldatud vaid üksikud ja väga lühiajalised
Es-avangud Kesk-Euroopa suunas.
Päikese aktiivsuse indeksid olid kokkuvõttes madalamad eelmise vaatlusperioodi omadest
ja vastavalt: R=85 (-19), F=135 (-9) ja Maa magnetväli suhteliselt rahulik ehk Ak = 11
(+4).

Soovid kõigile – head tervist, häid mõtteid ja kuldset kätetööd ning
Päikese aktiivsuse tõusu alanud aastal! Tulgu F2-levi meite õuele...
de ES9A/ES1CW

