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1. Liikmete tähtpäevad 

12.07 – Jüri ES4LB, 65.a.juubel 

14.07 – Toomas ES5RY, 55.a.juubel 
14.07 – Rami ES0WM, 49.a. 

16.07 – Martin ES6CYB, 33.a.  

17.07 – Priit ES7AGW, 32.a. 
17.07 – Anna-Maria ES5ANNA, 15.a. 
17.07 – August ES3AX, 68.a. 
17.07 – Ants ES2DT, 64.a. 
17.07 – Juri ES4JY, 71.a. 
17.07 – Aivo ES2TFC, 49.a. 

 
2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- Täna-homme IARU HF MV, nädalavahetust läbiv, 12:00 UTC laupäeval kuni 11:59 UTC 
pühapäeval; 

- Juulikuu AT-432 eeloleva nädala teisipäeval (14.07) ja 4m NAC neljapäeval (16.07); 

- Ühingu kodulehel on 2015.a. ULL Välipäeva uuendatud juhend, tutvuge!   

 

3. DX uudised 

Värsked DX-uudised eetris via ES1AR ja lisa ERAÜ kodulehe vastavatelt linkidelt või otse netist. 

 
4. Juhatuse teated 

- ULL Välipäev pole enam kaugel – vastavalt juba ammusele ühisele otsusele on reeglites 
muudatusi – neist olulisim, et muutunud on kordussidede pidamise süsteem. Senise 120 min 
asemel, mis pidi olema kahe konkreetse side vahel, on nüüd iga põhivõistluse osavõistlus (st 2m-
23cm) jagatud kaheks 2-tunniseks perioodiks ja uue perioodi alguses võib taas töötada kõikidega, 
kellega esimeses perioodis sidet saadi, st süsteem sarnane, nagu meie lühilaine võistlustel. Ka on 
täpsustatud ja täiendatud välitingimustes osavõtvate jaamade võistlusklasse – tutvuge juhendiga 
ERAÜ kodulehel, kus on ka toodud soovitused logiprogrammide kasutamise osas. N1MM-i tarvis on 
ka loodud vastavad udc-failid, mis on kõigile alla laaditavad, kasutage! Sama asja loodame peagi 
ka CGLog’i jaoks tekitada, hoidke kodulehel silma peal!  

- Möödunud Mammaste suvisest kokkutulekust võttis registreerununa osa 197 inimest, nendest 
148 kutsungiga amatööri. Külalisi oli tavapäraselt arvukalt Soomest – 27, aga esindatud oli ka Läti 
(2). Suve parim ilm tagas laagrilistele mõnusa olemise ja üritusi jätkus erinevatele maitsetele. 
Laupäeva õhtu kulmineerus ERAÜ 80.sünnipäeva auks tellitud suure tordi söömisega, kuhu kõrvale 
pakuti ka vahuveini. Kokkutuleku pilte on võimalik vaadata kodulehe galerii sektsioonist. 

 
5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsus on korraks tõusnud ja indeksid vastavalt R=99 (+34), SFI= 120 (-4). Maa 
magnetväli oli aga seekord veidi rahulikum eelmise võrdlusperioodiga võrreldes ja Kieli Ak = 12 (-
24!).  
MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus oli siiski ainult 1MHz võrra kõrgem eelmise 
võrdlusperioodi omast ja oli nädala kokkuvõttes tasemel 21MHz. 
10/12m lainealad olid jätkuvalt terve nädala valgel ajal ja lühiajaliselt kasutatavad ka DX-sidedeks 
F2 levitüübil.  
6m oli Es-levina lühiajaliselt avatud EU-siseselt ja üksikutel päevadel ka Kesk-Aasiasse. 4m levi 
esines lühiajaliselt üksikutel päevadel. 
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