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1. Liikmete tähtpäevad 

12.09 – Meelika ES2AKE, 33.a. 
12.09 – Mya ES5AYZ, 55.a.juubel 
12.09 – Roman ES1BBJ, 46.a. 
12.09 – Vladimir ES3LAZ, 36.a. 
12.09 – Kalju ES1LCI, 65.a.juubel 
12.09 – Peeter ES2PETS, 9.a. 
12.09 – Rein ES5RW, 54.a. 

14.09 – Endel ES5BJ, 63.a. 
14.09 – Erni ES5ERNI, 21.a. 
14.09 – Kalev ES2KAL, 67.a. 
14.09 – Nikolai ES4SA, 52.a.  

16.09 – Mati ES3BEC, 51.a. 
16.09 – Jaak ES1HJ, 63.a. 
16.09 – Vahur ES2HLL, 53.a. 
16.09 – Jüri ES5JR, 49.a.  

17.09 – Vello ES1QD, 72.a. 

18.09 – Kalle ES3SC, 74.a. 

 
2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- Täna „Käsivõti“, 3.etapp. Aruanded nädala jooksul <es1cw ät hot.ee>. Mitte unustada 
märkimast aruandes kolme parema järjestust „Kuldvõtme“ arvestuseks; 

- Eeloleval teisipäeval (15.09) AT-1296 ja neljapäeval (17.09) 4m NAC; 

- Septembrikuu AT aruannete esitamise viimane tähtpäev on 22.09, ka mõne sidega logid 
„ainult kontrolliks“ on teretulnud! 

 

3. DX uudised 

Värsked DX-uudised eetris via ES1AR ja lisa ERAÜ kodulehe vastavatelt linkidelt või otse netist. 

 
4. Juhatuse teated 

- eelmisel laupäeval toimunud LL KV etapi logide üleslaadimiseks ja pakutud tulemuste kuvamiseks 
on Aadu, ES1TU teinud taas tänuväärset tööd ning loonud vastava veebirakenduse. Tutvuge ja 
kasutage, vastav link on ühingu kodulehe avalehel! 

- On selgunud, et N1MM+ programmi uuendustega seoses ei toimi enam korrektselt kunagi Gary, 
ES1WST poolt loodud udc-fail LL KV jaoks. Villi, ES3VI on teinud aga vastava kohenduse (TNX!) 
ning see on saadaval samuti meie kodulehelt – laadige alla ning asendage vastavas N1MM 
kataloogis (udc-failide folderis). 

- järgmise nädala teisipäeval (15.09.) toimub ERAÜ juhatuse korraline koosolek, sellest anname 
ülevaate edaspidi.  

 
5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsus jäi enam-vähem samale tasemele võrdluses eelmise nädalaga ja nädala indeksid 
olid vastavalt R=39(+/-0), SFI= 85 (-9). Maa magnetväli oli aga tunduvalt rahutum võrreldes 
eelmise perioodiga ning nädala kokkuvõttes Kieli Ak oli 35 (+22!). Ka üksikutel päevadel oli see  
üle 35 punkti ja paaril järjestikusel ööpäeval koguni üle 50 pügala. ULL-lainealadel 6m kuni 70cm 
esines korralik Au-levi nii ida kui lääne suunas. 
MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus lühilainetel loomulikult langes ja nädala kokkuvõttes 
jäi 2 MHz võrra madalamale tasemele, s.o. ainult 16MHz. 
Es-levi ei esinenud, lühilainetel DX-sidedeks kõlbulikuks kõrgemaks sageduseks oli 17m laineala. 
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