
 

ERAÜ juhatuse ringteade  No 

 
06/2014 

2013-02-08 09:00 EA 

3670 kHz 
 via ES1CW 

 
1. Liikmete tähtpäevad 

07.02 – Mihhail ES1BIS, 32.a. 

08.02 – Tõnu ES5AKD,30.a. 

09.02 – Endel ES2JG, 89.a. 
09.02 – Anne ES3LCH, 58.a. 
09.02 – Lauri ES6ADE, 37.a. 

10.02 – Valeri ES5QA, 66.a. 
10.02 – Marko ES6TAK, 38.a. 

11.02 – Oleg ES6RQW, 50.a.juubel 

12.02 – Eve ES1YE, 52.a. 

13.02 – Aadu ES1PZ, 63.a. 

14.02 – Taivo ES0THN, 37.a. 
14.02 – Meelis ES1CL, 49.a. 

 

 
2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- täna LL KV 2.osavõistlus kl 10:00 kuni 10:59 EA; 

- täna-homme nädalavahetust läbiv CQWW DX RTTY Contest, 00:00 kuni 23:59 UTC; 

- ULL KV veebruarikuu AT-432 eeloleval teisipäeval (11.02) ja AT-50 eeloleval 

neljapäeval (13.02); 
 

3. DX uudised 

Värsked DX-uudised ja tähelepanekud via ES1AR, lisa leiate ka kodulehelt DX-info linkide alt. 

 
4. Juhatuse teated 

- CCF-OHDXF-ERAÜ ühine talvepäev sai eelmisel laupäeval edukalt ära peetud – 

osavõtjaid oli üle 70, kahjuks ES amatööride arv jäi tagasihoidlikuks (alla 30). Järgmisel 

päeval, s.o. pühapäeval toimus ka ES5TV võistlusjaama ühiskülastus, mis osutus väga 

populaarseks. Randy, K5ZD sai ka Tõnno jaamast suure 15m antenniga natuke US 

suunal sidet pidada. Kehakinnituseks pakkus Tõnu, ES2DW kõigile korraliku contest-supi. 

Loodame lähemal ajal talvepäeva ettekanded ka teha veebist allalaaditavateks.  

- kahjuks peame jätkuvalt tõdema, et küllalt suur hulk ühingu liikmeid ei ole tasunud käesoleva 
aasta liikmemaksu – tuletame meelde, et liikmemaksud on meie ühingu tegevuse peamiseks 
finants-allikaks ja ilma nendeta ei õnnestu ERAÜ-l oma põhikirjalisi eesmärke täita. Seega, palume 
kõikidel võlglastel need lähiajal likvideerida! Info tasumise kohta on toodud ühingu kodulehel. 

 
5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsus oli nädala kokkuvõttes märgatavalt parem eelmise nädala omast – keskmised 

indeksid olid vastavalt  R=172(+71!), SFI= 185 (+39). Maa magnetväli oli veidi rahulikum ja Kieli 
Ak = 6 (-2). 
MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus jäi endiseks ja oli keskmiselt 29MHz.  
10/12m lainealad olid terve nädala vältel kasutatavad DX-sidedeks päeva valgel ajal.  

 

 
                                                                                                                de ES9A                                                                                              

 

 


