
 

ERAÜ juhatuse ringteade  No 

 
37/2012 

2012-11-17 09:00 EA 

3670 kHz 
via ES1CW 

 
1. Liikmete tähtpäevad 

17.11 – Mart ES8BN, 73.a. 
17.11 – Ain ES2KO, 54.a. 
17.11 – Priit ES1TBT, 48.a. 

18.11 – Priit ES1MM, 75.a. juubel 

19.11 – Vadim ES4BAH, 75.a. juubel 
19.11 – Õie ES7LCJ, 27.a. 

20.11 – Tõnu ES7MB, 71.a. 
20.11 – Raul ES1IP, 68.a. 

21.11 – Kalev ES5RF, 63.a. 
21.11 – Andres ES5RP, 48.a. 

22.11 – Erich ES3FE, 78.a. 

22.11 – Sergei ES4TGK, 44.a. 

 
2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- täna on Läti Iseseisvuspäevale pühendatud traditsioonilised ULL lahtised auhinnavõistlused. 
Juhend on uuendatud ja saadaval LRAL-i kodulehel – võistluse algus 20:00 EA järgi; 

- eeloleva nädala teisipäeval (13.nov) on novembrikuu viimane ULL KV aktiivsustest ehk AT-1296. 
Jälgige, et ka varem peetud testide aruanded oleksid saadetud! 

Meeldetuletused: 
- jälgige oma töölubade kehtivust ja pikendage need aegsasti. Ka need load, milliste 

kehtivusaeg lõpeb jõulude aegu või vahetult aastavahetusel, s.t. perioodil 15.detsember 
2012 kuni 15.jaanuar 2013, oleks soovitav varem pikendada. 

 

3. DX uudised 

Värsked DX-uudised ja tähelepanekud by ES1AR, täiendust leiate ka kodulehelt DX-info alt. 

 
4. Juhatuse teated 

- kunagine eelteade oli, et ERAÜ Talvepäev toimub veebruari alguses Tõraveres – nüüd on 
täpsustunud uus kuupäev, milleks on 9.veebruar. Märkige see endale plaanidesse! 

- Ühingu 2013.a. üldkoosolek on plaanis 6.aprillil – aga pole veel otsust, et kas see teha taas Türil 

või oleks seekord huvitav vahelduseks kokku tulla Pärnus? Juhatusel on pakkumine hotellist 
Strand, kus seda üritust annaks kenasti korraldada. Avaldage arvamust!  

- saabus kurb sõnum Inglismaalt, et eesti päritolu Ossie Pajo, G0UPF on meie hulgast 5.nov-l 
lahkunud.  

 
5. Levi ülevaade 

Päike on jätkuvalt üleannetu käitumisega, kuid seekord paremuse suunas. Nädala kokkuvõttes olid 
aktiivsuse indeksid vastavalt: R=102(+50!), F=135 (+37) ja Maa magnetvälja näitaja Kieli Ak = 
15(+1).  
MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus, oli siiski 3MHz madalam eelmise nädala näitajast ja 
keskmiselt 24MHz. Siiski nii 12m kui 10m lainealad olid DX-tööks avatud läbi nädala. 
4m ja 6m olid avatud TEP+Es levile ainult Vahemere maades, F2-tüüpi levi nimetatud lainealadel 
Euroopas ei fikseeritud.  

Seoses CQWW DX Contestiga (CW) järgmisel nädalavahetusel ringteadet eetris ei 

edastata.  

                                                                                                             de ES9A 

 

 


