
 

ERAÜ juhatuse ringteade  No 

 

32/2018 

2018-09-29  09:00 EA 

3670 kHz 

 via ES1CW & ES2MC 

 

 
 

 

 

2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- ULL KV AT-144 eeloleval teisipäeval (02.10) ja LL KV oktoobri etapp järgmisel laupäeval (6.10.). Kõigi 

aruannete esitamise tähtaeg hiljemalt nädala jooksul peale võistlust.  

- Täna-homme CQWW DX Contest’i RTTY osavõistlus – ES’i ja Baltimaade edetabelis on palju ruumi 
täiendusteks ja ka tühjade aukude täitmiseks – võtke osa! NB! Aruanne tuleb saata 5 päeva jooksul! 

 
3. Juhatuse teated 

- Möödunud esmaspäeval, s.o.24.septembril toimus ühingu juhatuse korraline koosolek. Arutati ühingu 
kassa seisu ja liikmemaksu võlglasi (vajalik meeldetuletusega postitus!) ning otsustati, et rohkem kui 
3 aastat võlgu olevad liikmed, kellel ei ole ka enam kehtivat kutsungit (luba pikendamata!), tuleb 
ühingust välja arvata. ES6QC valmistab vastava nimekirja ette. Teiste võlglastega proovime teha veel 
teavitustööd. Samuti oli arutlusel ES100 QSL-kaartidele esikaane piltide saamise-leidmise teema – 
vajalik saada piltide autorite nõusolek ja/või vabalt saadavaid pilte. Tegeleb Kaisa, ES7AGY. Praeguse 
seisuga on tellitud rohkem kui 20 tuhat QSL-i, ilmselt proovime trükkida Eestist väljaspool, kuna 
kaartide trükile toetust pole me suutnud kusagilt välja kaubelda. Suvise kokkutuleku kuupäevadeks 
kinnitati 28.-30.juuni 2019 (nädal enne laulupidu), kohta hakkavad otsima ES3VI ja ES3VL (eelistatult 
Kesk-Eesti regioonis), varuvariandina on „laual“ ka Ranna, kus kõigile meeldis ja oli ka mõistlik hind. 
Talvepäev on plaanis veebruari alguses, momendil liiga kandvat ideed või „ühte teemat“ ei ole, aga 
peame pöörduma laiema ringi poole ja küsima arvamusi. Raamat ei ole kahjuks edenenud, materjal 
vajab süstematiseerimist ja kirja panemist. Plaanis on siiski see talve jooksul kokku panna ja kevadel 
ilmutada. Samuti ei ole koos vajalik finants, üsna mitu tuhat eurot on hinnanguliselt puudu. ULL 
toimkonna teemadest oli arutlusel ULL välipäeva korraldus – on selge, et aktiivsus ja osavõtt on 
langustrendis ning neil vähestel osalejatel pole enam huvitav - mida ja kuidas muuta? ULL toimkond 
aktiveerib enne aasta lõppu ümarlaua, et ULL aktiiv saaks ideid pakkuda ja laiemale ringile siis neid 
presenteerida. Hea oleks sellel teemal arutleda/otsustada talvepäeval.    

 
4. DX-info 

- Ülevaade oodatavast DX-aktiivsusest kuni 10.10.2018 – DX-peditsioonid/haruldased IOTA-saared 
eetris. 

 

5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsus muutus möödunud nädalal vähe. Perioodi keskmised näitajad olid vastavalt: R=0 (0), SFI=68 
(+/-0) ja Maa magnetväli tõusis veidi ehk Ak indeks oli 11 (+2). 
Kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus (MUF) langes 1MHz-i võrra tasemele 15MHz, samuti langes ka D-kihi 
peegeldussagedus päevasel ajal ning nädala kokkuvõttes oli see tasemel max 4,4 MHz (-0,5MHz).  

 
                                                                                                                                                   de ES9A 

1. Liikmete tähtpäevad 

29.09 – Kaido ES1KPO, 50.a.juubel 

30.09 – Olle ES0OK, 47.a. 
30.09 – Waleri ES4RR, 62.a. 

01.10 – Kalev ES5KJA, 45.a.juubel 
01.10 – Erik ES8JX, 54.a. 

02.10 – Ivan ES1ARC, 39.a. 
02.10 – Jaanus ES3ADI, 69.a. 
02.10 – Esko ES8CO, 79.a. 
02.10 – Teolan ES1AO, 86.a. 

03.10 – Arvo ES1CW, 85.a.juubel 

04.10 – Ivar ES5IVAR, 23.a. 
04.10 – Tuuli ES5EST, 34.a. 


