
 

ERAÜ juhatuse ringteade  No 

 
10/2013 

2013-03-23 09:00 EA 

3670 kHz 
via ES1CW 

 
1. Liikmete tähtpäevad 

23.03 – Andres ES2BKN, 66.a. 
23.03 – Arvo ES1JA, 54.a. 

24.03 – Edgar ES2TDK, 83.a. 

25.03 – Nigul ES2NX, 64.a. 

26.03 – Aivar ES5LBA, 57.a. 
26.03 – William ES1DBAP, 15.a. 

27.03 – Olli-Erik ES4FT, 65.a. juubel 
27.03 – Jaanus ES3TGM, 63.a. 
27.03 – Toomas ES8ALB, 49.a. 

28.03 – Jaanus ES7SYS, 40.a. juubel 

29.03 – Andi ES5CT, 64.a. 
29.03 – Urmet ES0RFV, 51.a. 
29.03 – Timo ES1ASG, 49.a. 

29.03 – Evelin ES5LILL, 37.a. 

 
2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

-  kontrollige üle, et kas märtsikuu kõigi LL ja ULL võistluste aruanded on esitatud; 

-  eeloleval nädalavahetusel s.o. 30.-31.03. üks aasta LL tähtsündmusi ehk CQ WPX SSB Contest, 
algus laupäeval kl. 00:00 UTC ja lõpp 23:59 pühapäeval. NB! Arvestage, et kuna toimub üleminek 
suveajale, siis alates 31.03. on ka Eesti aja ning UTC vahe muutunud ning on nüüd +3 tundi. 
Oluline oleks tutvuda WPX reeglitega – üks tähtis muudatus on see, et võistluse aruanne (tähtis 
neile, kes tulemuse peale võistlevad) tuleb ära saata 5 päeva jooksul!! 

 

3. DX uudised 

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

 
4. Juhatuse teated 

- Ühingu korraline üldkoosolek toimub 6.aprillil Türil, Türi kultuurimajas – täpne info ja 

päevakord on avaldatud ERAÜ kodulehel! Kes tulla ei saa või ei planeeri, peaks volitama 

mõnda teist ühingu liiget ennast esindama ja enda eest hääletama – vastav volituse 

vorm on samuti toodud kodulehel. 

- palve neile, kel ikkagi veel ühingu liikmemaks 2013.a. eest tasumata – teha seda koheselt, et 
saaksime üldkoosolekuks adekvaatse pildi meie liikmeskonnast. Juhatus kaalub pikaaegsete 
võlglaste (nt ka eelmise aasta eest tasumata) liikmeskonnast väljaarvamist. 

 
5. Levi ülevaade 

Päike tembutab jätkuvalt. Eelmise nädalaga võrreldes aktiivsuse indeksid vastavalt: R=91(-1), 
F=115(-6) ja Maa magnetväli korraks rahutu - Kieli Ak = 20(+8). MUF ehk kõrgeim DX-tööks 

kasutatav sagedus oli kokkuvõttes 5MHz madalam ja oli nädalal keskmiselt 20 MHz tasemel. 

 

 
                                                                                                             de ES9A 

 

 


