
 

ERAÜ juhatuse ringteade  No 

 
3/2013 

2013-01-19 09:00 EA 

3670 kHz 
via ES1CW 

 
1. In memoriam ES8PK, Kaljo Palumägi, 12.07.1950 – 11.01.2013 

 
2. Liikmete tähtpäevad 

19.01 – Tõnis ES2TL, 55.a. juubel 

20.01 – Janar ES8DRAM, 16.a. 

21.01 – Marat ES4OJ, 77.a. 
21.01 – Eduard ES2TT, 48.a. 

21.01 – Sven-Erik, ES3AEV, 28.a. 

22.01 – Henri ES2RAHN, 13.a. 

23.01 – Tarmo ES5RNE, 76.a. 

23.01 – Mart ES5AKC, 30.a. 

24.01 – Endel ES2CK, 85.a. juubel 

24.01 – Kalle ES4IN, 55.a. juubel 
24.01 – Aarne ES2QH, 45.a. juubel 

25.01 – Enn ES1AR, 78.a. 

25.01 – Mihkel ES8EF, 72.a. 
25.01 – Andrus ES2RL, 60.a. juubel 

 
3. Võistluskalender ja meeldetuletused 

-  jälgige, et selles kuus peetud võistluste aruanded oleksid kõik saadetud. NRAU-Baltic aruannete 
esitamise viimane tähtaeg on täna! Kodulehel on viited ka võistluse seni laekunud aruannetele ja 
pakutud tulemustele. 

-  jaanuari lõpu olulisemad rahvusvahelised võistlused on: 25.-27.01. – CQWW 160m CW ja 26.-
27.01. UBA Contest SSB; 

 

4. DX uudised 

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

 
5. Juhatuse teated 

- Talvepäev pole enam kaugel – toimub 9.veebruaril Tõraveres – rohkem infot kodulehel. Jätkuvalt 

on palve, et kellel mured transpordiga, anda juhatusele märku! 

- ES-QTC on kohe minemas trükki, küljendajalt on ka lubadus, et must-valge kõrvale ilmub ka 
värviline pdf – seega peaks esmakordselt valmima QTC värviline number! 

- Eelinfo, et plaanitakse Eesti Vabariik 95 aktsiooni, täpne info saabub hiljem! Ilmselt saab 
toimuma midagi sarnast EV-90 üritusega; 

- jätkuv meeldetuletus, et Ühingu liikmemaks ootab tasumist väga suurel osal ERAÜ liikmetest – 

palume võlgnevused kiiresti likvideerida! 

 
5. Levi ülevaade 

Päikese käitumist kiitsime liialt ennatlikult - möödunud nädala kokkuvõttes olid aktiivsuse indeksid 
jälle suhteliselt madalad ehk vastavalt: R=108(-59!), F=133 (-21) ja Maa magnetväli veidi 
rahutum - Kieli Ak = 12(+8). MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus oli 3MHz madalam kui 
eelmisel võrdlusperioodil ja oli keskmiselt 23 MHz.  Siiski 12 ja 10m lainealad olid kohati  
kasutatavad DX-tööks päeva valgemal ajal.  

 

 
                                                                                                             de ES9A 

 

 


