
 

ERAÜ juhatuse ringteade  No 
 

16/2015 

2015-04-11  09:00 EA 

3670 kHz 
 via ES1CW 

 

1.In memioram:  ES5YA, Aili Haamer, 23.09.1933-06.04.2015 

                                                                                           
2. Liikmete tähtpäevad 

11.04 – Einar ES7RDR, 71.a. 

13.04 – Laisvunas ES2ABI, 48.a. 
13.04 – Indrik ES0GWG, 47.a. 
13.04 – Mihhail ES4RO, 67.a. 

14.04 – Sirja ES6TFL, 74.a. 
14.04 – Kristjan ES1TRE, 22.a. 

16.04 – Indrek ES1DM, 38.a. 
16.04 – Aksel ES2RH, 74.a. 

17.04 – Andres ES6PA, 56.a. 
17.04 – Marika ES3THB, 29.a. 

19.04 – Gennadi ES3RF, 68.a. 

20.04 – Rein ES2BC, 54.a. 
20.04 – Kari ES0KARI, 36.a. 
20.04 – Mati ES1LH, 82.a. 

21.04 – Ats ES3ATS, 29.a. 
21.04 – Jaan ES4QR, 67.a. 

 

 
3. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- eeloleva nädala teisipäeval (14.04.) ULL KV AT-432 ja neljapäeval (16.04.) 4m NAC; 

- järgmisel laupäeval (18.04.) Eesti lahtised LL MV ehk „ES HF OPEN“, juhendi leiate kodulehelt; 

- Leedu HAM-id on saanud 4m õigused, lubatud on 70240kHz kuni 70250kHz max 22W e.i.r.p. 
CW/SSB. Antenni kõrgus võib olla max 10m... 

 

3. DX uudised 

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

 
4. Juhatuse teated 

- Eesti Lahtised Meistrivõistlused Lühilainesides (ES Open) toimuvad juba järgmisel laupäeval, s.o. 
18.aprillil! Algus tavapäraselt kell 8 EA järgi – põhjalik info toodud ühingu kodulehel, samuti 
soovitused logiprogrammi valikuks jne. Loodame kõikide aktiivset osavõttu! 

- Veel nädal edasi, s.o. 25.04. on aga ERAÜ liikmed oodatud Türile, kus toimub korraline MTÜ ERAÜ 
aastakoosolek. Otsustatakse jooksva aasta eelarve ja järgmise aasta liikmemaksu küsimused, aga 
samuti valitakse uus juhatus järgmiseks 3-aastaseks perioodiks. Tule kohale või volita kedagi, kes 
kindlasti tuleb! Rohkem infot kodulehelt! 

- palve kõikidele, kellel veel Ühingu liikmemaks tasumata – teha seda veel enne koosolekut! 
Ühingu eelarve tulubaas koosneb valdavalt ju liikmemaksudest, lisaks küll ka toetusi, ent ilma 
liikmemaksudeta ei saa meie ühing paraku kuidagi toimida ega täita talle pandud ülesandeid – iga 
raadioamatööri panus meie ühisesse kassasse aitab aga kaasa meie hobi kestmisele ja arengule! 

 
5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsus on jätkuvalt madalseisus, möödunud nädala kokkuvõttes olid indeksid laskuvad ja 
vastavalt R=51 (-17), SFI= 117 (-21). Kuid Maa magnetväli oli siiski veidi vähem häiritud ja Kieli 
Ak = 12 (-2). 
MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus oli kõigele vaatamata 2MHz kõrgem kui eelmisel 
võrdlusperioodil ja oli keskmiselt 23MHz. 
10/12m lainealad olid aeg-ajalt DX-tööks kasutatavad päevasel ajal. 6m oli meie laiuskraadidel 
vaikne ja sporaadilise-E (Es) tüüpi levi puudus. 

 
  NB! Järgmisel laupäeval ringteadet eetris ei edastata, kohtumiseni võistlustel! 
                                                                                                           de ES9A                                                                                              

 

 


