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1. Liikmete tähtpäevad 

21.03 – Indur ES2AIT, 40.a.juubel  

22.03 – Endel ES1CJ, 83.a. 
22.03 – Teet ES5RGJ, 66.a. 

23.03 – Andres ES2BKN, 68.a. 
23.03 – Arvo ES1JA, 56.a. 
23.03 – Veiko ES2VK, 41.a. 

25.03 – Nigul ES2NX, 66.a. 

26.03 – William ES1GAL, 17.a. 
26.03 – Aivar ES5LBA, 59.a. 

27.03 – Toomas ES8ALB, 51.a. 
27.03 – Olli-Erik ES3FT, 67.a. 

 

 
2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- QSL-talitus ootab postitamiseks lisa W/VE ja JA/VK/ZL kaarte, et komplekteerida 1.kvartali DX –
postitust. Samuti on teretulnud kõik kaardid lähimaadesse, seda eriti ULL-sidede kinnitamiseks;  

- täna-homme Russian DX Contest, CW ja SSB, kestab 24h, algus kell 12:00 UTC; 

- järgmisel nädalalõpul (28.-29.03.) CQWW WPX Contest, SSB tuur! 

 

3. DX uudised 

Värsked DX-uudised via ES1AR, lisaks ka ERAÜ kodulehe vastavatelt linkidelt või otse netist. 

 
4. Juhatuse teated 

- möödunud neljapäeval (19.03.) toimus Tallinnas, MANK-i ruumides infoseminar digitaalsidest, 
milles viis läbi Mart, ES2MA. Huvilisi oli kümmekond ja ettekanne igati põhjalik. Teeme selle loengu 
kättesaadavaks ka meie kodulehel. Ühtlasi teatame, et proovime muuta MANK-is korra kuus 
toimuvad seminarid traditsioonilisteks – tõenäoliselt järgmine seminar toimub 16.aprillil, teemaks 
antennide ehitamine. Jälgige edasist infot! 

- vastavalt ERAÜ kalenderplaanile toimub üks meie tähtsamaid võistlusi, LL meistrivõistlused ES 
Open 18.aprillil – info on üleval ka meie kodulehel ning siinkohal teeme üleskutse – hakake 
varakult plaanima ja valmistuma! Eesmärgiks peaks olema vähemalt 70 erineva ES jaama eetrisse 
tulek! 

- eelteade ERAÜ üldkoosoleku osas – korraline ühingu aastakoosolek toimub 25.aprillil Türil, Türi 
kultuurimajas. Seekord on päevakorras ka uue juhatuse valimine – niisiis, ootame aktiivset 
osavõttu ja ka aktiivset volitamist (sobivad vaid paberil allkirjastatud volitused või digitaalselt 
allkirjastatud volitused)!  

- ERAÜ ja meie hobi tulevikku puudutav veebiküsitlus ootab jätkuvalt veel täitjaid – seda saab teha 
1.aprillini – link küsitlusele meie kodulehe avalehelt! 

 
5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsus oli eelnenud nädalal eripärane. Suure intensiivsusega pursked Päikese gaasilises 
sfääris ja millised olid suunatud Maale, jätsid oma jälje ka nädala kokkuvõttele - indeksid olid 
vastavalt R=61(+20), SFI= 115 (-12). See kõik tegi Maa magnetvälja eriti rahutuks, mille tõttu 
Kieli indeks Ak = 31 (+12). Eriti kõrge oli Ak 17.märtsil, tõustes nimetatud ööpäeva kokkuvõttes 
88 pügalani! MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus oli koguni 6MHz madalamal eelmisest 
võrdlusperioodist ja oli keskmiselt ainult 19MHz. Vaatamata kõigele sellele, olid 10/12m lainealad 
siiski aeg-ajalt kasutatavad päevasel ajal ka DX-sidedeks. 
6m oli avatud Afrikast ja Lõuna-Ameerikast TEP-levitüübil Vahemere regiooni maadesse. Maa 
magnetvälja kõrge ergutustase, millega kaasnesid ka meie laiuskraadil nähtavad virmalised, andis 
võimalusi Au-sidede pidamiseks alates 28MHz kuni 432MHz sagedusaladeni. 
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