ERAÜ juhatuse ringteade
2013-05-18 09:00 EA

3670 kHz
via ES1CW
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16/2013
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Dimitri ES1DBAD, 32.a.
Urmas ES5URM, 26.a.
Ivar ES5JA, 41.a.
Andrey ES1TIA, 35.a.
Alar ES5JB, 49.a.
Marika ES5CQ, 63.a.
Külli ES1YQ, 62.a.
Andres ES6TX, 55.a. juubel
Mai-Liis ES5BYL, 24.a.
Leonid ES4IQ, 77.a.
Enn ES1OV, 65.a. juubel
Mati ES5DP, 63.a.
Karmo ES6FX, 58.a.
Aleksandr ES4MM, 54.a.
Anatoli ES5RLW, 46.a.
Timo ES0TIV, 29.a.

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
- täna öösel algusega 00:00 EA toimub selle aasta Balti Contest – rohkem infot nii meie kui ka
LRSF-i kodulehelt – reeglitest leiate ka logide saatmise tähtaja;
- eeloleval teisipäeval (21.05) on ULL KV maikuu viimane osavõistlus ehk AT-1296;
- järgmisel nädalavahetusel (25/26.05) CQWW WPX Contesti CW osa – vaadake varasemaid ES
tulemusi (toodud meie kodulehel võistlustulemuste rubriigis) ning proovige täita „lünki“.

3. DX uudised
Värsked DX-uudised ja tähelepanekud by ES1AR.

4. Juhatuse uudised
- möödunud kolmapäeval toimus ühingu juhatuse koosolek, kus peamiseks arutelu objektiks oli
suvine kokkutulek, selle läbiviimise korraldus ning programm; kokkutuleku majutuse info saab
peagi veebi üles, ürituse enda ajakava on veel valmimisel ja avaldatakse mõne aja pärast;
- juhatus otsustas tellida ERAÜ rinnamärgid (rombikujulised, emaileeritud), mida saab osta
kokkutulekul – väga soovitav on teha eelregistreerimine (selle kohta info kodulehel), et saaks
paremini planeerida tellitavat kogust;
- ettevaatavalt – juuni esimesel laupäeval on taas meie LL-välipäev – info veebist! Olge siis
aktiivsed!

5.Levi ülevaade
Päikese käitumine oli möödunud nädala kokkuvõttes edumeelne ja aktiivsuse näidud,
kalendrijärgset ajakohta arvestades, tasemel. Indeksid nädala kokkuvõttes vastavalt: R=
164 (+36),F=143 (+11) ja Ak endine ehk 13 (+/-0). MUF ehk kõrgeim kasutatav
sagedus oli ka seekord 1MHz kõrgem kui eelmisel nädalal ja oli kokkuvõttes 22MHz
tasemel. Kõrgematel sagedustel kuni 70MHz-ni esines lühiajalist Es-levi nii Euroopa
siseselt kui ka mitmehüppelist Kaug- ja Lähis-Ida ning Lõuna suunas. Olge valvsad – 4 ja
6m on töökorras!
NB! Seoses CQWW WPX Contestiga järgmisel nädalavahetusel, ringteadet eetris ei
edastata.
de ES9A

