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1. Liikmete tähtpäevad 

01.05 – Heinar ES7JW, 73.a 

03.05 – Eerik-Hannes ES2ADO, 20.a. 
03.05 – Helmut ES6CO, 58.a. 
03.05 – Sergei ES4DBAT, 41.a. 
03.05 – Mati ES5JI, 76.a. 

04.05 – Igor ES4BBC, 62.a. 
04.05 – Vassili ES7CA, 64.a.  

05.05 – Enn-Jaak ES6DL, 77.a. 

06.05 – Vello ES1AEW, 62.a. 
06.05 – Karl ES7ARL, 33.a. 
06.05 – Aarne ES2JL, 74.a. 

07.05 – Ako ES8AY, 69.a. 
07.05 – Riho ES4DD, 74.a. 

08.05 – Ants ES1ABE, 72.a. 
08.05 – Andrus ES2CF, 38.a. 
08.05 – Aadu ES1TU, 43.a. 

 

 
2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- Täna algusega kl.10 LL KV 5.etapp; 

- Eeloleval teisipäeval (05.05) ULL KV - AT-144MHz. 

 

3. DX uudised 

Värsked DX-uudised via ES1AR, lisaks ka ERAÜ kodulehe vastavatelt linkidelt või otse netist. 

 
4. Juhatuse teated 

- Ühingu käesoleva aasta korraline üldkoosolek toimus 25.aprillil Türil. Kohal oli 31 ERAÜ liiget, 
lisaks oli volituste kaudu esindatud veel 42 ERAÜ liiget, seega oli ühing üldkogul esindatud 73 
liikmega. Kuulati juhatuse liikmete ettekandeid tehtud tööst ning ka mõtteid ühingu ja meie hobi 
edasiarendamisest, kinnitati 2014.a. majandustegevuse aruanne, võeti vastu käesoleva aasta 
eelarve ja otsustati 2016.a. liikmemaksu suurus (see jääb 2015.a. maksuga samaks). Kuna senise 
juhatuse 3-aastane ametiaeg oli täis saanud, valiti ühingule ka uus juhatus järgmiseks perioodiks. 
MTÜ ERAÜ uus juhatus on 7-liikmeline ja sinna kuuluvad: Jüri Ruut (ES5JR - esimees), Arvo Pihl 
(ES2MC - aseesimees), Tõnu Elhi (ES2DW), Igor Päss (ES2IPA), Tõnno Vähk (ES5TV), Karmo Poom 
(ES6FX) ja Kristjan Kass (ES7GM). Seni juhatuse tegevuses aktiivselt kaasa löönud Mart (ES2NJ) ja 
Mati (ES2RDX) jätkavad nn laiendatud juhatuse juures ka edaspidi – Mart vastavalt ULL toimkonna 
juhina ning Mati ajalootoimkonnas. Argol (ES6QC) on sügisest ette näha pikem Eestist 
eemalviibimine, aga lähema aja olulisem ülesanne on tal juhtida suvise kokkutuleku korraldust. 
Põhjalikum ülevaade koosolekust (protokoll jm) avaldatakse edaspidi. 

- Eesti raadioamatööride sellesuvine kokkutulek toimub juuli esimesel nädalalõpul (3.-5.07.) 
Mammastes, Põlvamaal. Kokkutuleku korraldustoimkonna juhiks on Argo, ES6QC, kes koordineerib 
ka kohapealset majutust – huvilistel võtta temaga ise ühendust! Kokkutuleku programm ja ajakava 
on veel koostamisel, ent tavapäraselt on ametlik avamine laupäeval, 4.juulil kell 11.   

- LL-toimkond tuletab meelde, et LL Välipäeval, mis toimub 6.juunil, on uued reeglid! Vastav info 
on olemas ühingu kodulehel – tutvuge aegsasti ning võtke plaani! 

 
5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsus on jälle kord alamäes ja nädala kokkuvõttes indeksid olid vastavalt R=49 (-49), 
SFI= 115 (-18). Ka Maa magnetväli oli tunduvalt rahulikum ja Kieli Ak = 9 (-12). 
MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus oli samal tasemel eelmise võrdlusperioodiga ja oli 
jätkuvalt 21MHz. 
Vaatamata kõigele, olid 10/12m lainealad endiselt terve nädala vältel kasutatavad ka DX-sidedeks.  
Endiselt oli 6m avatud Afrikast ja Lõuna-Ameerikast TEP-levitüübil ainult Vahemere rajooni. 
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