
HOBI.ee uudiskiri
Teine  eksemplar

Märtsis on toimunud
13-14. märtsil peeti  WinterCup 2009|2010 
viimane etapp. Tegu oli viienda 
järjestikuse hooajaga.
Punktiseis
Sõitude tulemused

Märtsis veel tulemas
21. Märtsil toimub EAMK onroad 

2009/2010 karikasarja 6. etapp
Punktiseis

Registreerimine
Saue Gümnaasiumi asukoht

LIVE ülekanne

Aprilli  esimesel  nädalavahetusel  toimuvad  Onroad  baltikad 
Leedus ja kolmandal pühapäeval onroad sisekarikasarja eel-
viimane etapp Sauel.  Kogu kalendriga on võimalik  tutvuda 
HOBI.ee Google kalendris. Hea uudis on ka see, et suviste 
offroad  etappide  toimumisajad  on kinnitatud  (vaata  Google 
kalendrist).

Mudelibisnisi ja HOBI.ee uudised

Esmakordselt  Eestis  katsetame  mudelivõistlustelt  reaalajas 
videoülekande tegemist. Kuna tegu on esmakatsetusega võib 
oodata mitmeid „assamait jälle läks valesti“ momente, aga kel 
Sauele  kohale  pole  võimalik  tulla,  või  kes  soovib  oma 
abikaasa  järele  nuhkida  on  oodatud  oma  internetiaknasse 
toksima  aadressi  http://www.ustream.tv/channel/hobi-ee-live 

mis suure tõenäosusega aegajalt ikka mingit pilti näitab ka  . Samas kohas saab reaalajas 
esitada küsimusi toimuva kohta. Kõikse targem mees ülekande ajal arvuti taga on paljudele 
tuttav ex-mudelist ning mõne(kümne) miljoni Skype kasutaja kõnesid käigus hoidev sammy 
(Ta on kompuutri  asjades päris  tark,  erinevalt  minust  teab ta  näiteks,  et  arvutitel  on veel 
tähtsamaid omadusi kui korpuse värvitoon). Abiks on veel Saue Gümnaasium kes lahkelt oma 
internetiühendust jagab ning Skype ja Ustream kes on loonud tehnilised vahendid ettevõtmise 
toimimiseks.

HOBIMAAILM soovib kõigile praegustele ja tulevastele klientidele teada anda, et veebileht 
www.hobimaailm.ee on  lõpuks  ometi  saanud  uue  näo  ja  teo  ning  kui  ta  uudiskirja 
kättesaamise ajaks veel töökorras pole siis juhtub see õige pea. Uus koduleht võimaldab näha 
toodete  laoseisu  ning  kohe  ka  tellimus  esitada,  kindlasti  väärt  abimees  mudelistidele  kes 
mandri-Eesti keskustest kaugemal elavad.

Kullo mudelipood on kolinud uutesse ruumidesse. Asukoht on jätkuvalt Kullo huvikeskuses, 
ent poodi pääseb maja linnapoolsel küljel asuvast uksest. Loe lähemalt www.mudelipood.ee. 

Coming-up next
Väljamaised hooajad algavad, järgmises uudiskirjas oodata AA'le (Anonüümsed Automudelistid) suunatud infot 

lähi- ja kaugemal välismaal toimuvate võistluste kohta.
Kohtumiseni,
Rando Mere

Nädala pilt: Võistlejad avaldasid tänu 
WinterCup'i korraldajale mudelistidele 
omase väljapeetuse ja soliidsusega. 

Foto: Arpo Ensling
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