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1. Liikmete tähtpäevad
10.0311.0312.0312.0313.0313.0314.0316.03-

Jüri ES5CX, 87.a.
Valdo-Reinart ES1LCF, 76.a.
Enn ES5JD, 70.a. juubel
Katy ES2YCC, 35.a.
Mart ES3BM, 62.a.
Lauri ES7ACX, 23.a.
Tõnu ES2DW, 69.a.
Alev ES8TJM, 31.a.

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
- täna, algusega kl 10:00 EA „Käsivõti“, selle aasta 1.osavõistlus. Aruanded saata nädala
jooksul ES1CW e-posti aadressil. Ärge unustage hindamast kolme parimat võtmekirja
esitajat nende omavahelises paremusjärjestuses!
- märtsikuu teine ULL KV etapp eeloleval teisipäeval, s.o. 13.03, AT-432;
- märtsikuu 70MHz NAC eeloleval neljapäeval, s.o. 15.03;
- järgmisel laupäeval (17.03) selle aasta Digi-Sprindi kevadetapp;
- korduvad meeldetuletused - jälgige oma jaama tööloa kehtivust ja uuendage see õigeaegselt; kes on unustanud tasumast Ühingu liikmemaksu, siis parandage see viga kiiresti
vastava ülekandega! Viimasele tingimata märkida aasta ja oma kutsung.
3. DX uudised
Värsked DX-uudised ja tähelepanekud by ES1AR, täiendust leiate kodulehelt DX-info alt.
4. Juhatuse teated
- Ühingu juhatus pidas oma korralist koosolekut teisipäeval, 6.märtsil – peamiselt olid
arutlusel ettevalmistused ERAÜ üldkoosolekuks. Juhatus tõdes ka, et liikmemaksude
laekumine on kesine, rohkem kui 100 liiget on jätkuvalt võlglaste hulgas.
- ERAÜ korraline üldkoosolek koos uue juhatuse valimisega toimub 7.aprillil Türil (Türi
kultuurimajas) – algus kell 11.00. Kuna on valimised, siis volitused tuleb vormistada kas
paberkandjal (koos allkirjaga) või saata juhatuse e-posti aadressile digitaalselt
allkirjastatuna – volituse vormi leiate ERAÜ kodulehelt rubriigist „Dokumentide vormid“.
5. Levi ülevaade
Üle pika aja on Päike rahutu ja tormab, viimase nädala aktiivsuse indeksid olid tõusuteel, vastavalt: R=74 (+28), F=125 (+20) ja Maa magnetvälja Kieli Ak = 24 (+11).
Au-levi esines pea iga päev ja öö, nt eilne Ak indeks oli isegi nii kõrge kui Ak = 127!
Magnetväli saab olema jätkuvalt häiritud ilmselt üle nädalalõpu ja ka algava nädala
esimestel päevadel.
MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedusala oli nädala kokkuvõttes 21MHz (-2),
kuid üksikutel päevadel ei tõusnud tundide vältel kõrgemale kui 12MHz.
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