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Taavi ES1PIK, 30.a.
Karel ES2ADZ, 36.a.
Dimitri ES4DBAD, 34.a.
Girts ES5SE, 58.a.
Urmas ES5URM, 28.a.
Andrei ES1TIA, 37.a.
Alar ES5JB, 51.a.
Meelis ES7MELL, 21.a.
Mai-Liis ES5BYL, 26.a.
Andres ES6TX, 57.a.
Mati ES5DP, 65.a.juubel
Karmo ES6FX, 60.a.juubel
Leonid ES4IQ, 79.a.
Aleksandr ES4MM, 56.a.
Timo ES0TIV, 31.a.

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
-

Eeloleval teisipäeval (19.05) AT-1296 ja neljapäeval (21.05) 4m NAC;
23.-24.05 „Baltic Contest 2015“ – tutvu reeglitega kodulehel toodud lingi vahendusel.

3. DX uudised
Värsked DX-uudised leiate seekord ERAÜ kodulehe vastavatelt linkidelt või otse netist.

4. Juhatuse teated
- aprillis Türil valitud ERAÜ uus juhatus koos toimkondade esindajatega koguneb oma esimesele
koosolekule eeloleval kolmapäeval, 20.mail – ülevaade koosolekul toimunust järgmises infotunnis;
- Mai viimasel nädalalõpul (30.-31.05.) on CQ WW WPX Contest CW-s – ühingu kodulehel toodud
ES-edetabelid on värskendatud ja sisaldavad tulemusi, mida kindlasti on võimalik ka parandada.
Samuti on seal võistlusklasse, kus Eestist polegi veel tulemust kirjas – tutvuge ja võtke osa, saate
loodetavasti oma tulemusega ka Eesti edetabelisse!
- Eesti raadioamatööride sellesuvine kokkutulek toimub juuli esimesel nädalalõpul (3.-5.07.)
Mammastes, Põlvamaal. Kokkutuleku korraldustoimkonna juhiks on Argo, ES6QC, kes koordineerib
ka kohapealset majutust – huvilistel võtta temaga ise ühendust! Kokkutuleku programm ja ajakava
on veel koostamisel, ent tavapäraselt on ametlik avamine laupäeval, 4.juulil kell 11 – pange see
sündmus omale varakult kalendrisse!
- LL-toimkond juhib tähelepanu, et meie LL Välipäev toimub juuni esimesel laupäeval, s.o. 6.juunil
algusega kell 16 EA järgi. NB! Reeglites on olulisi muutusi – tutvuge uute reeglitega ühingu
kodulehel, samuti proovige N1MM-i jaoks tehtud uut seadistust, mis võimaldab VP-s töötada ka
arvutiga ning seda vastavalt uutele reeglitele! Kõik põllule!

5. Levi ülevaade
Päikese aktiivsus on taas kerkinud ja nädala kokkuvõttes olid indeksid vastavalt R=142 (+58),
SFI= 155 (+30). Maa magnetväli oli aga tunduvalt rahutum ja Kieli Ak = 20 (+6).
MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus oli samal tasemel eelmise võrdlusperioodiga ja oli
nädala kokkuvõttes tasemel 23 MHz (+2 MHz).
10/12m lainealad olid terve nädala valgel ajal kasutatavad ka DX-sidedeks F2 levitüübil Aasia,
Lähis-Ida ja Lõuna Ameerika suundades ja Euroopasse sporaadilise E-levi toel.
6m oli avatud Aafrikast ja Lõuna-Ameerikast TEP-levitüübil Vahemere rajooni ja üksikutel päevadel
ka meie laiuskraadidele, päeviti esines ka Euroopa-sisest Es levi, incl 4m.
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