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Raadioamatööride paiknemine Eestis

3. ERAÜ tegevus 2010-2011
3.1 Eesti lahtised LL meistrivõistlused
3.2 ERAÜ 47. suvine kokkutulek (Kaismal)
3.3 Eesti lahtine ULL välipäev ja LL välipäev
3.4 WRTC-2010 Moskvas
3.5 ERAÜ XIII Talvepäev Rahvusraamatukogus
3.6 Üldkoosoleku ja eelarve ettevalmistamine
3.7 Toetuste taotlemine-saamine ETSL-ilt
3.8 ERAÜ uue veebisaidi arendus (veel ham.ee)
3.9 Skautide JOTA üritus oktoobris, töö noortega
3.10 Ühingu tegevuse kajastamine QTC-s (2 nr-t)
3.11 Raadioamatörismi tutvustamine (kaitsejõud jt)

4. ERAÜ juhatuse koosolekud
Aasta jooksul oli 4 korralist koosolekut,
arutati ja otsustati:
4.1 liikmed, nende arvestus, finantsid, eelarve
4.2 ühingu toimkondade tegevus
4.3 suvise kokkutuleku korraldus
4.4 ühingu võistlused ja auhinnad
4.5 ES-QTC numbrite planeerimine
4.6 Talvepäeva ettevalmistused
4.7 koostöö ETSL-iga, vastav aruandlus
4.8 Ühingu kodulehe makett ja sisu küsimused
4.9 tehniliste jm küsimuste käsitlemine TJA-ga

5. Ühingu arengu olulised teemad
5.1 Liikmete side ühinguga, ERAÜ kandepind kohtadel
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

- regioonide koordinaator juhatuse juures?
Kuidas saada ühingule uusi liikmeid? Teavitustöö?
Mis muudaks ERAÜ liitujale atraktiivsemaks?
Liikmete maksedistsipliin – jätkuvalt paljud leiavad,
et ei pea tasuma õigeaegselt... Mida teha?
töö järelkasvuga – vajame süstemaatilist programmi
– kes teeks ja kust leida finantseerimist? KJ & KL?
Klubide olukord kohtadel – vt eraldi slaid!
toetused ja eriprojektid – võiksime olla aktiivsemad!
Vedajad/taotlejad teretulnud!
Peamine - kuidas laiendada tegijate ringi?

6. Klubilisest tegevusest kohtadel
Hobi edasine areng sõltub palju klubilisest ühistegevusest
kohtadel – ent omi ruume omavad klubisid peaaegu pole...
Mida teha, lahendused?
6.1 Moodustada missioonitundega amatööridest “aktiiv”?
Tegevused koolides, pedagoogidega – juhatuses
“klubilise tegevuse koordinaator” ?
6.2 Tegevus kõrgkoolides – hetkel vaid Tartus... Missioon käivitada raadioklubi TTÜ-s! Kes veaks?
6.3 Tallinn vajaks raadiojaamaga/-ringiga raadioklubi! Millise
struktuuri all või juures, kelle juhtimisel/juhendamisel?
6.4 Maakondlikud raadioklubid võiksid olla KL-i “tiiva” all, aga
kes seda tegevust veaks-juhendaks? Huvi KL liinis taas
olemas...

7. LL toimkond (1)
ES OPEN
Kontroll heal tasemel, kiire, osalejate arvu võiks tõsta!
Osalejaid 2010: ES 54 (2009: 61, 2008: 57 ja 2007: 67), väljast
94! (2009: 75, 2008: 83 ja 2007: 83).
Reeglite osas muutused autasustamises (LP ja noortega LP
klubijaamad)
LL KV
Uued reeglid! 3 x 20 min ja lubatud töötada mõlemas modes.
2010: 55 jaama (2009: 50, 2008: 52, 2007: 50, 2006: 51)
Osavõtjate arv stabiilne, paraku ei kasva, noori osavõtjaid vähe!
NRAU: 28 logi (2010: 31, 2009: 24, 2008: 26, 2007: 32)
2. etapp: 22, (27, 29, 27, 29)
Tulemused ja ülevaade hobilistis ES5JR-i poolt.

7. LL toimkond (2)
ES Käsivõti
4 etappi, võistluse aeg taas 10.00 - osalejate arv ikka tagasihoidlik!
Kokkuvõte 2010: 8 võistluse lõpetanud jaama vaid... aasta jooksul
18 erinevat “võtit” – reeglid stabiilselt samad, kuldvõtme autasu väga
väärikas – kuidas tõsta aktiivsust?!

ES Digi Sprint
Uus võistlus kalendris alates 2009, kuid osavõtjaid vähe!
Võistluse koordinaator on ES2BH, toimusid arutelud Kaismal I etapp toimus 19.03. – tagasiside?

ES LL Välipäev
Leidnud kindla koha suve alguse kalendris, ~20 jaama sõidab
ka “põllule” – kuidas tõsta aktiivsust? On ka arvamusi, et kas:
- pikendada võistlust, et see ei saaks “nii ruttu otsa”? ☺
- tuua sisse mingi raskem lisa-bänd (nt 160m), teha 2 tuuri?

8. Saavutused
• WRTC 2. koht ES tiimile
• ES5RW IARU 3. koht maailmas SSB-s
• NRAU 2011 korralik esindatus ja 2. koht riigina! Mõlemad SO
esikohad.
• Baltic Contest 2010 võitsime 4-st klassist 2!
• 2010 WPX CW M/S EU 2. koht ES9C-lt
• 2010 WPX SSB M/M esikoht maailmas EB8AH (ES2RR tiimis)
• 2010 CQWW 160 CW Contest ES9C EU 2. koht
• 2009 CQWW SSB ES5TV 1. koht EU-s
• CQWW RTTY ja CQWW CW MS operatsioonid

9. Uued mõtted, plaanid
• Võistlussport – Contesting
• Multi Op üritused päiksetsükli arenedes
• WRTC 2014 kvalifikatsioon
• ES Open, BC ja NRAU eeltööd, ES-jaamade osavõtt!
• LL tabelite pidamine
• Mõni noor entusiast võiks üle võtta, automatiseerida
(seotud ka uue veebi arendamisega)
• LL amatööride esindamine
• IARU HF committee, CCF, NRAU

