ERAÜ juhatuse ringteade
2011-07-16 09:00 EA
3670 kHz
via ES1CW

No
23/2011

1. Liikmete tähtpäevad
17.07
17.07
17.07
17.07
18.07
19.07
19.07
21.07
22.07
22.07

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Juri ES4JY, 67.a.
August ES3AX, 64.a.
Aivo ES2TFC, 45.a. juubel
Priit ES7AGW, 28.a.
Leonid ES8SX, 62.a.
Väinö ES1RG, 90.a. juubel
Hillar ES5RCP, 74.a.
Einar ES5LCL, 47.a.
Paul ES0MJ, 76.a.
Ülo ES0MK, 76.a.

ÕNNITLUSED!

2. Meeldetuletused ja võistluskalender
- selle kuu viimane ULL karikavõistluste etapp ehk AT-1296 toimub eeloleval teisipäeval,
s.o. 19. juulil. Viimane jõuproov enne selle aasta ULL Välipäeva...
- õige aeg on teha ettevalmistusi LL IOTA võistlustest osavõtuks, mis toimuvad juulikuu
viimasel nädalavahetusel. Loodame, et meie kõik kolm IOTA nr-t saavad ka
aktiveeritud!

3. DX uudised
Värsked DX-uudised ja tähelepanekud ES1AR-lt, täiendust leiate kodulehelt DX-info alt.
4. Juhatuse teated
- ühingu veebi avalehel on avaldatud infopakett ULL Välipäeva kohta – värskendage
mälu ja tutvuge reeglitega, kes ei ole veel plaane teinud – on viimane aeg! Hi!
- üleskutse vanematele amatööridele – vaadake kodulehel „Ürituste“ rubriigi all toodud
„Eesti raadioamatööride suviste kokkutulekute kronoloogiat“ – seal on algusaastate
kohta päris palju fakte (osavõtjate arvud, täpsed kohad jm) puudu – kellel on vastavat
infot, andku teada, saame oma ajalugu jälle selgemaks!
- käesoleval nädalavahetusel peavad oma suvist kokkutulekut Soome amatöörid, tuleval
nädalalõpul toimub Saulkrastis (Riia ja Eesti piiri vahel) aga Läti kokkutulek. Kuu
viimasel nädalalõpul on tavapäraselt LY Hamfest Leedus.
5. Levi ülevaade
Päike on suviselt uimane ja tema aktiivsusest ei saa jätkuvalt midagi head rääkida.
Lühiajalised aktiivsuspursked eriti ei ole mõjunud DX-levile, vajalik oleks kõrgem
raadiokiirguse (2.8G) aktiivsuse tase paari-kolme päeva vältel. Möödunud nädala
indeksite keskmised näidud vastavalt: R=72 (+33), F=91 (+5) ja Ak= 10 (-1).
4m, 6m ja 10m olid vaiksed, aeg-ajal esines vaid Euroopa sisene Es-levi. Hetkeliselt on
avanenud Lähis-Ida suund. Jätkuvalt ei levi aga Lääne suund s.o. Kariibi mere saared ja
USA meie laiuskraadil, sellist levi on jätkunud vaid lõuna- ja läänepoolsetele.
MUF ehk max kasutatav sagedus oli möödunud nädala kokkuvõttes keskmiselt jällegi
17MHz.

de ES9A

