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1. Liikmete tähtpäevad
14.09 – Endel ES5BJ, 62.a.
14.09 – Erni ES5ERNI, 20.a.
16.09 – Jaak ES1HJ, 62.a.
16.09 – Vahur ES2HLL, 52.a.
16.09 – Mati ES3BEC, 50.a.juubel
16.09 – Jüri ES5JR, 48.a.
16.09 – Katrin ES6AYI, 45.a.juubel,
17.09 – Vello ES1QD, 71.a.
17.09 – Matti ES3RIA, 70.a. juubel
18.09 – Kalle ES3SC, 73.a.
19.09 – Kaido ES1TJL, 37.a.
19.09 – Urmas ES5LCK, 45.a.juubel

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
- Täna, laupäeval, kl 10:00 kuni 10:59 EA „Käsivõtme“ 3.etapp. Palve – mitte
viivitada aruannete esitamisega!
- Septembrikuu viimane ULL KV etapp, AT-1296 eeloleval teisipäeval (16.09) ja 4m
NAC eeloleval neljapäeval (18.09);
- Järgmisel nädalavahetusel (20.-21.09.) SAC CW – NB! Muudatused reeglites,
võimalus osa võtta ka low band arvestuses (vaid 40 ja 80m)!
3. DX uudised
Värsked DX-uudised leiate kodulehelt DX-info linkide alt.

4. Juhatuse teated
- sügishooaja CQ WW võistluste osavõtu planeerimiseks – vaadake kodulehel uuendatud
Baltimaade edetabeleid (eelmise aasta tulemused on ka arvesse võetud) ning leidke endale sobiv
osavõtuklass – mitmed read on veel tühjad, st et Eesti rekordeid saab hõlpsasti teha!
- tuleval nädalalõpul kogunevad IARU reg1 liikmesmaade delegatsioonid Bulgaariasse regiooni
korralisele konverentsile. Plaanis on ka juhatuse ning uue presidendi ja asepresidendi valimised.
ERAÜ-d esindab konverentsil meie president ES5JR. Eeloleva nädala kolmapäeval koguneb
konverentsile tehtud ettepanekuid ja uute juhatuse liikmete kandidatuure arutama ka ERAÜ
juhatus.

5. Levi ülevaade
Päike on jätkuvalt aktiivne ja indeksid nädala kokkuvõttes läksid ülesmäge - vastavalt R=156
(+63), SFI= 155 (+24). Kuid Maa magnetvälja aktiivsus oli siiski suhteliselt madal - Kieli Ak = 12
(-3). MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus tõusis 2MHz võrra ja oli tasemel 22MHz.
Siiski 10/12m lainealad olid kaugleviks kasutuskõlbulikult avatud üksikutel viimastel
nädalapäevadel.
Bülletääni eetrisse edastamise ajal on Päikesel fikseeritud mitmed aktiivsete pursete regioonid,
milledest kiirgatav raskete osakeste voog tabab Maad täna-homme ja põhjustab sellest tulenevalt
häiritust Maa magnetväljas. Lihtsamalt – olge valvsad, võib esineda Au-levi!
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