
 

ERAÜ juhatuse ringteade  No 

 
12/2014 

2014-03-22  9:00 EA 

3670 kHz 
 via ES1CW 

 
1. Liikmete tähtpäevad 

22.03 – Endel ES1CJ, 82.a. 
22.03 – Jari ES2LNA, 40.a.juubel 
22.03 – Teet ES5RGJ, 65.a.juubel 

23.03 – Arvo ES1JA, 55.a.juubel 
23.03 – Andres ES2BKN, 67.a. 

23.03 – Veiko ES2VK, 40.a.juubel  

24.03 – Edgar ES2TDK, 84.a. 

25.03 – Nigul ES2NX, 65.a.juubel 

26.03 – William ES1GAL, 16.a. 
26.03 – Aivar ES5LBA, 58.a. 

27.03 – Jaanus ES3TGM, 64.a. 

27.03 – Olli-Erik ES3FT, 66.a. 
27.03 – Toomas ES8ALB, 50.a.juubel 

28.03 – Martin ES2ESN, 45.a.juubel 
28.03 – Jaanus ES7SYS, 41.a. 

 
2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- järgmisel nädalavahetusel (29/30.03.) CQWW WPX SSB Contest; 

- veenduge, et märtsikuu kõigi võistluste aruanded on kohtunike kogule esitatud; 

- korduv meeldetuletus – jälgige oma töölubade kehtivust ja pikendage nende kehtivust 

õigeaegselt. 

 

3. DX uudised 

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

 
4. Juhatuse teated 

- ERAÜ korraline üldkoosolek toimub juba kahe nädala pärast, s.o. 5.aprillil Türil. Ühingu juhatus ja 
toimkonnad annavad aru tehtud tööst, tehakse kokkuvõte eelmise aasta eelarve täitmisest ning 
koosolek peab kinnitama 2014.a. majandustegevuse eelarve. Samuti tuleb otsustada tuleva 

(2015.a.) aasta liikmemaksude suurus. Kes ise Türile tulla ei saa, võiks volitada mõnda teist 
ühingu liiget end esindama, et kvoorum ikka kokku tuleks. Rohkem infot ERAÜ kodulehelt.  

- üleskutse – üldkoosoleku eel – palume kõikidel, kes pole seni tasunud 2014.a. liikmemaksu, see 
võlg enne ühingu üldkogu likvideerida! 

 
5. Levi ülevaade 

Päike on jätkuvalt aktiivne, kuid vähesel määral taandunud oma näitajate poolest paari nädalasest 
tasemest. Kokkuvõttes indeksid olid vastavalt R=130 (-2), SFI= 142 (-8) ning Maa magnetväli oli 
eelmise nädala tasemel ehk Kieli Ak = 6 (+/-0). 
MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus langes 2MHz võrra ja oli keskmiselt 30MHz.  

10/12m lainealad olid terve nädala vältel avatud DX-sidedeks päeva valgel ajal. F2-tüüpi levi 
piirsageduseks jäi ca 36MHz ning jätkuvalt kõrgemale see meie laiuskraadidel kahjuks ei tõusnud. 

 
Seoses CQWW WPX Contestiga järgmisel nädalavahetusel ringteadet ei edastata. 

                                                                                                                de ES9A                                                                                              

 

 


