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3670 kHz
via ES1CW

1. In memoriam

06/2012

ES1RAP, Valentin Savkin, 09.06.1948 – 16.02.2012

2. Liikmete tähtpäevad
18.0223.0223.0223.0223.0225.0227.0227.0227.0227.0228.0201.0301.03-

Veljo ES0OU, 67.a.
Kaljo ES1AB, 80.a. juubel
Bruno ES0TFE, 65.a. juubel
Mati ES0LCA, 55.a. juubel
Eimar ES3LSR, 38.a.
Kristjan ES4BKM, 20.a.
Heino ES3BR, 68.a.
Vjatsheslav ES1BA, 57.a.
Anti ES5LCO, 43.a.
Anne ES6TYI, 42.a.
Jallo ES2TIP, 28.a.
Jüri ES1FJ, 69.a.
Mait ES2NF, 65.a. juubel

3. Võistluskalender ja meeldetuletused
- sellel nädalavahetusel s.o. 18/19.02, ARRL DX CW Contest, 00:00 – 23:59UTC;
- veebruarikuu viimane ULL KV etapp eeloleval teisipäeval s.o. 21.veebruaril, AT-1296;
- järgmisel nädalavahetusel (24-26.02) on CQ WW 160m SSB Contest;
- jälgige oma jaama tööloa kehtivust ja uuendage see õigeaegselt! Hoiatava sisuga epostituse leiate <hobilistist> eilse (17.02) kuupäevaga.
4. DX uudised
Värsked DX-uudised ja tähelepanekud by ES1AR, täiendust leiate kodulehelt DX-info alt.
5. Juhatuse teated
- ERAÜ XIV Talvepäev, mis toimus eelmisel laupäeval Tallinnas, kogus arvukalt
osavõtjaid (üle 70-ne), ettekannete failid on huvilistele saadaval kodulehel.
Korraldustoimkond palub värskete muljete toel mõelda tuleva aasta ürituse teemadele
ning sellest ühingu juhatusele teada anda.
- Järgmiseks oluliseks ühingu ettevõtmiseks on 7.aprillil Türil toimuv ERAÜ korraline
üldkoosolek, kus on vaja ka valida ühingu uus juhatus järgmiseks 3-aastaseks
perioodiks. Rohkem infot antud üritusest aga edaspidi.
- Ühingu koduleht saab tasapisi täiendust, soovitame vaadata-uurida piltide galeriid, kus
on uusi pilte üles laetud. Nii mõnedki neist ootavad ka lisainfot fotol kujutatud isikute või
sündmuste kohta. Infot võib saata otse Matile (ES2RDX) või ka juhatuse aadressile.
6. Levi ülevaade
Päike on väga rahulik, pea täiesti plekivaba. Siiski - MUF ehk kõrgeim kasutatav sagedus
jäi kahe eelmise nädala kokkuvõttes veel tasemele 23MHz, mis andis võimalust aeg-ajalt
kasutada F2-levi abil 24/28MHz sagedusalasid.
Es- ja F2-levi 6-l meetril meie laiuskraadidel puudus, kahel päeval esines keskmise
tugevusega Au. Seda viimati õnnestunult just 9-ndal veebruaril, s.t. ULL KV 6m
osavõistluse ajal.
Päikese aktiivsuse indeksid olid kahe nädala kokkuvõttes madalamad eelmise vaatlusperioodi omadest ja vastavalt: R=50 (-22), F=108 (-13); Maa magnetväli veidi rohkem
ehk Ak = 14 (+4).

Seoses riiklike pühadega järgmisel laupäeval ES9A eetris ei ole.
de ES9A

