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1. Liikmete tähtpäevad
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Kalju ES4RFW, 65.a. juubel
Jüri ES5GP, 43.a.
Mihhail ES1TIW, 29.a.
Hillar ES2THH, 53.a.
Vladimir ES2RAX, 66.a.
Rein ES3ASS, 54.a.
Katri ES5HRV, 26.a.
Eduard ES1F, 95.a. juubel
Jaroslav ES8AS, 50.a. juubel
Sander ES1SAN, 34.a.
Kalli ES1YK, 61.a.
Aleksander ES5ROE, 47.a.

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
- 2013.a. võistluste ja ürituste kalender on avaldatud kodulehel. Meeldetuletuseks, et uue aasta
esimene mõõduvõtmine on juba 1.jaanuari õhtul (ULL KV AT-144) ja LL-poolelt karikavõistluste
esimene osavõistlus järgmisel laupäeval s.o. 5.jaanuaril.
- kodulehelt leiate ka 2012.a. LL ja ULL karikavõistluste lõplikud tulemused. Õnnitlused võitjatele!
- seoses õppevaheajaga tehnikumis, on QSL-talitus veel 2.jaanuaril suletud, avatud külastajatele
jälle 9.01.2013.

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

4. Juhatuse teated
- liikmemaksude laekumine on hoogu juurde saanud, tänu kõigile hoolikatele! Ülejäänutele
meeldetuletus – tühi kott ei taha hästi püsti seista! Nii on ka Ühinguga – ühised ettevõtmised
nõuavad ka ühist tuge nende rahastamiseks...
- ES-QTC toimetus ootab jätkuvalt lisamaterjali, iga nupp/pilt on teretulnud! Eriti soovitud on
tehnikat käsitlevad kirjapanekud.
- jälgige oma töölubade kehtivuse tähtaegu ja pikendage neid õigeaegselt!

5. Levi ülevaade
Päikese käitumine jätab jätkuvalt soovida. Möödunud nädala kokkuvõttes olid aktiivsuse indeksid
vastavalt: R=69(+/-0), F=112 (-5) ja Maa magnetväli oli rahulik - näitaja Kieli Ak = 7(-6). MUF
ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus oli 2MHz kõrgem kui eelmisel võrdlusperioodi ja oli
keskmiselt 23 MHz. Vaatamata sellele olid 12 ja 10m lainealad aeg-ajalt päeva valgemal ajal DXtööks avatud.
Jõuluajal esines lühiajalist Es-levi 6m lainealal ja seda võib oodata jätkuvalt ka jaanuarikuu
esimesel nädalal, valvsus on omal kohal.

HEAD VANA AASTA LÕPPU JA EDUKAT UUT AASTAT!

de ES9A

