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1. Liikmete tähtpäevad
18.12 – Arved ES8AAB, 61.a.
18.12 – Ago ES5TJO, 30.a.
18.12 – Villi ES3VI, 29.a.
19.12 – Jaan ES2JT, 62.a.
19.12 – Andres ES6REH, 48.a.
22.12 – Rein ES3BBZ, 62.a.
24.12 – Jaak ES3MJ, 67.a.
25.12 – Tõnu ES6QB, 71.a.
26.12 – Ignati ES5RBB, 65.a. juubel
28.12 – Peter ES6PB, 49.a.
29.12 – Mihkel ES5KARU, 17.a.
30.12 – Kalju ES4RFW, 64.a.
ÕNNITLUSED!
30.12 – Jüri ES5GP, 42.a.
30.12 – Mihhail ES1TIW, 28.a
2. Meeldetuletused ja võistluskalender
- eeloleval teisipäeval, 20.detsembril selle aasta viimane ULL KV osavõistlus ehk
AT1296. Viimane võimalus oma positsiooni parandada. Ja üritage aruanded lähetada
hiljemalt järgmisel päeval – ES2NJ jõuab veel enne pühade rahu aastakokkuvõtet teha.
- tuletame meelde, et detsembri jooksul peaksid kõik ühingu liikmed tasuma 2012.a.
liikmemaksu, mis tegevliikmele on 30 eurot. Täpne info maksude suuruse (sõltuvalt
vanusest ja liikme staatusest) ning tasumise kohta on toodud ERAÜ kodulehel.
3. DX uudised
Värsked DX-uudised ja tähelepanekud by ES1AR, täiendust leiate kodulehelt DX-info alt.
4. Juhatuse teated
- ES-QTC aastalõpunumber on peagi valmis ja saab pdf-kujul levisse loodetavasti veel
enne jõule. Jälgige infot ühingu kodulehel.
- juhatuse 2011.a. viimane koosolek toimus 15.detsembril – arutati 2012.a. kalendrit ja
peamisi ühingu üritusi tuleval aastal. Võrreldes varem väljakuulutatud infoga otsustati
muuta ERAÜ Talvepäeva toimumise aega – Talvepäev toimub uue plaani kohaselt
11.veebruaril – koht endine, st Rahvusraamatukogu. Talvepäeva kava ja teemad
avaldatakse jaanuaris.
- ERAÜ 2012.a. üldkoosolek toimub 7.aprillil, võimalikuks toimumise kohaks on taaskord
Türi linn – kui ei tule teisi samaväärselt häid pakkumisi mujalt. Türi kasuks räägib
mõistliku hinnaga ruumide üür ja head toitlustusvõimalused samas majas. Lisaks
asukoht Kesk-Eestis, mis loob kõigile võrdsed võimalused kohalesõiduks. Olulise
punktina peab koosolek valima ühingule uue juhatuse järgnevaks kolmeks aastaks!
5. Levi ülevaade
Päike on viimasel nädalal oma aktiivsust minetanud ja indeksid alamäes. Vastavalt
üldindeks R=72 (-63!), F=131 (-24) ja Maa magnetväli muidugi kah rahulik ehk
Ak=8 (-1). MUF ehk kõrgeim kasutatav sagedus oli nädala kokkuvõttes keskmiselt
27MHz, kuid siiski küllaldane F2-levi ülalhoidmiseks mingil määral 24/28MHz
sagedusaladel. F2-levi 6 meetril meie laiuskraadidel puudub jätkuvalt, vaatame mida
toob talvine pööripäev ja sellele järgnevad kümmekond päeva.
Järgmisel laupäeval s.o.24-ndal detsembril ES9A jõulurahu ei riku, katsuge ise toime
tulla ... Rõõmsaid Talvepühi kõigile, olge mõnusad...

de ES9A

