ERAÜ juhatuse ringteade
2011-09-10 09:00 EA
3670 kHz
via ES1CW

No
30/2011

1. Liikmete tähtpäevad
10.09 – Kundar ES6KW, 49.a.
10.09 – Anti ES6LN, 35.a.
11.09 – Hillar ES1ABM, 53.a.
12.09 – Kalju ES1LCI, 61.a.
12.09 – Mya ES5AYZ
12.09 – Rein ES5RW, 50.a. juubel
12.09 – Roman ES1BBJ, 42.a.
12.09 – Vladimir ES3LAZ, 32.a.
12.09 – Meelika ES2AKE
14.09 – Aadu ES5CC, 76.a.
14.09 – Endel ES5BJ, 59.a.
14.09 – Nikolai ES4SA, 48.a.
16.09 – Jaak ES1HJ, 59.a.
16.09 – Jüri ES5JR, 45.a. juubel
ÕNNITLUSED!
16.09 – Katrin ES6AYI
2. Meeldetuletused ja võistluskalender
- täna „Käsivõtme“ 3.etapp, 10:00 kuni 10:59 EA;
- täna/homme WAEDXC, läbiv 00:00 kuni 23:59 UTC, SSB;
- eeloleval teisipäeval, s.o. 13.09. septembrikuu ULL KV teine osavõistlus ehk AT-432;
- järgmise laupäeva, s.o. 17.09. hommikul sügisene ES digi-sprint;
- QSL-talitus on külastajatele jälle avatud kolmapäeviti kl 14:30 kuni 18:00 EA.
Veelkordne meeldetuletus – sorteerige UA-maa kaardid kutsungipiirkondade numbrilises
järjestuses nagu seda teete USA kaartidega. Soovitus nendele, kes oma kaarte
talitusesse postitavad – ei ole mõtekas neid 10 haaval saata, ökonoomsem on neid
koguda ja saata korraga maksikirjaga, tuleb odavam;
- kontrollige oma jaama tööloa kehtivust ja ärge jätke loa uuendamist unarusse!
3. DX uudised
Värsked DX-uudised ja tähelepanekud by ES1AR, täiendust leiate kodulehelt DX-info alt.
4. Juhatuse teated
- varsti on käes juba järgmise aasta ühingu liikmemaksude tasumise aeg, ent on
üksjagu neid, kellel 2011.a. liikmemaks tasumata! Kontrollige, kas ikka olete selle aasta
eest tasunud ja likvideerige võlgnevus – ärge olge lugupidamatud kolleegide vastu, kes
õigeaegselt enda kohustused täitnud!
- ULL välipäeva pakutud tulemused on avaldatud ühingu kodulehel – tutvuge ja
veenduge, et igaühe tulemus on arvestatud selles klassis, kuhu ta on seda plaaninud ja
enda teada ka üles andnud! Kohtunikutöö logidega on alanud, märkuste ja parandustega
tuleks seetõttu kiirustada!
- ühingu veebitoimetus juhib tähelepanu avaldatud ULL esiksidede tabelitele, aga ka
erinevate LL võistluste edetabelitele (vastavalt ULL ja LL rubriikide all) – kui leiate, et
mingi teie tulemus on parem või side konkreetse maaga mingil bändil on toimunud
varem kui tabelis kirjas, andke teada! Eesmärk on saada andmed max õigeks!
5. Levi ülevaade
Päike pakkus üllatusi ka viimastel päevadel, kuid paugutas suurema osa oma
energeetikast vales suunas, s.t. Maast mööda. Siiski on oodata pursete aeglasemate
osakeste maabumist lähipäevil, mis võib tekitada Maa magnetvälja häireid ka meie
laiuskraadidel ja tuua kaasa Au-ilmingud.
Viimase nädala indeksite keskmised näidud olid vastavalt: R=86 (-4), F=115 (+10) ja
Ak= 11 (+1).

MUF ehk max kasutatav sagedus möödunud nädala kokkuvõttes veidi langes ja oli
keskmiselt 19MHz, kuigi üksikutel päevadel tõusis kuni 22MHz.

de ES9A

