
 

ERAÜ juhatuse ringteade  No 
 

02/2015 

2015-01-10  09:00 EA 

3670 kHz 
 via ES1CW 

                                                                                           
1. Liikmete tähtpäevad 

10.01 – Rein ES2RI, 72.a. 

11.01 – Igor ES4ADK, 40.a.juubel 
11.01 – Andrus ES0ADW, 32.a. 
11.01 – Viljo ES5PC, 52.a. 

12.01 – Olga ES3TYK, 31.a. 

13.01 – Ants ES2DF, 63.a. 
13.01 – Franz ES1EZB, 73.a. 

14.01 – Richard ES2RIKU, 11.a. 

16.01 – Andrus ES2NA, 54.a. 
16.01 – Ants ES6RQ, 66.a. 

 
2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- homme, 11.jaanuaril NRAU-Baltic Contest. Võistluste uuendatud juhendi leiate kodulehelt; 

- eeloleva nädala teisipäeval (13/01) ULL KV AT-432 ja neljapäeval (15/01) 70MHz NAC; 

- NB! Seoses Riigilõivude seaduse muutmisega, on alates 01.01.2015.a. kehtestatud uued 
riigilõivude määrad ka amatöörraadiojaamade töölubade menetlusele – isikliku- ja ühiskasutusega 
amatöör-raadiojaamadelele 3€ (5 aasta kehtivus) ja HAREC 7€ (tähtajatu kehtivus). ARJ töölubade 
uuendamisel kasutage vastavat infot koduleheküljel (rubriik ARJ tööloa taotlemine ja dokumentide 
vormid). 

 

3. DX uudised 

Värsked DX-uudised leiate ERAÜ kodulehe vastavatelt linkidelt või otse netist, ES1AR veel eetrisse 
ei ulatu. 

 
4. Juhatuse teated 

- Ühingu juhatus tuletab kõikidele ERAÜ liikmetele meelde, et 2015.a. liikmemaks tuli tasuda 
eelmise aasta lõpuks – suur tänu kõigile, kes seda õigeaegselt tegid! Samas ootame kiiret tasumist 
ka kõikidelt neilt, kellel oma kohustus ühingu ees veel täitmata! Info tasumise, määrade jne kohta 
on toodud kodulehel. 

- NRAU-Baltic Contest toimub juba homme hommikul – algab see SSB tuuriga kell 8:30 EA järgi, 
kestab 2h, siis poolt tundi pausi ning CW tuur algab kell 11. Lugege ka reeglite kokkuvõtet Ühingu 
kodulehel; aruanded tuleb cabrillo formaadis saata Leetu 7 päeva jooksul peale võistlust! 

- Eelinfo – ERAÜ Talvepäev toimub 14.veebruaril Tallinnas, Energia Avastuskeskuses – maja on 
põnev ja värskelt renoveeritud – tasub tulla! Ettekannete kava on veel koostamisel, aga jälgige 
infot kodulehe ning hobi-listi vahendusel! 

 
5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsuse langus on seiskunud, möödunud nädala kokkuvõttes olid indeksid vastavalt 
R=108 (+5), SFI= 146 (+12) ja Maa magnetväli oli häiritud ehk Kieli Ak = 21 (+7). 
MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus oli endine  ja oli jätkuvalt 29MHz tasemel. 10/12m 
lainealad olid terve nädala vältel kasutatavad ka DX-sidedeks päeva valgel ajal. 
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