ERAÜ juhatuse ringteade eetris
2011-05-21 09:00 EA
3670 kHz
via ES1CW

1. Liikmete tähtpäevad
21.05 – Külli ES1YQ. 60.a. juubel
21.05 – Andres ES6TX, 53.a.
21.05 – Mai-Liis ES5BYL, 22.a.
22.05 – Leonid ES4IQ, 75.a. juubel
22.05 – Enn ES1OV, 63.a.
22.05 – Mati ES5RDP, 61.a.
22.05 – Karmo ES1FX, 56.a.
22.05 – Aleksandr ES4MM, 52.a.
22.05 – Anatoli ES5RLW, 44.a.
22.05 – Timo ES0TIV, 27.a.
25.05 – Jüri ES0HA, 56.a.
25.05 – Arvo ES2DX, 49.a.
25.05 – Meelis ES8ABQ, 34.a.
25.05 – Aive ES2WY, 30.a.
26.05 – Taivo ES8AAD, 71.a.
27.05 – Viktor ES1RQU, 75.a. juubel
27.05 – Eili ES6TYL, 70.a. juubel
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ÕNNITLUSED!

2. Meeldetuletused ja võistluskalender
- kontrollige üle, et kas maikuu AT-de logid on saadetud, on kokkuvõtete tegemise aeg.l
- täna algusega kl 00.00 EA ja kuni hommiku kl 04.59 EA üks aasta tähtsündmusi – Balti
Contest 2011. Ärge olge laisad, kel vähegi võimalust – sidelema! Unisemad võivad
piirduda ka nt esimese tunni-paariga ning eesmärgiga – kõik kuuldavad Eesti jaamad
kotti! Abiks ikka...Võistluse juhendi leiate http://lrsf.lt/bcontest/english/rules_html.htm .
- järgmisel nädalavahetusel s.o. 28/29.05, 00:00 kuni 23:59 UTC üks parimatest WW
CW testidest aastas, seadke süsteemid korda ja jällegi – sidelema!
3. DX uudised
Värsked DX-uudised ja tähelepanekud ES1AR, täiendust leiate kodulehelt DX-info alt.
4. Juhatuse teated
- ES-QTC kevad/suvise numbris on veel vaba leheruumi mõne tehnilise sisuga artikli
esitamiseks üldsusele, kiirustage;
- Juhatus palub jälgida jätkuvalt kõigil liikmetel oma raadiojaama tööloa kehtivust ja
vormistada nende uuendamine õigeagselt s.t. esitades vastav taotlus TJA-le vähemalt
üks kuu varem kui kukub kehtivuse tähtaeg. Taotluse vormid ja info prodseduuri kohta
leiate Ühingu kodulehelt. Sellega hoiame üleval ka soliidsust suhetes TJA ametnikega...
5. Levi ülevaade
Päike on jätkuvalt laisk ja aktiivsus madalseisus – lahkunud nädala aktiivsuse indeksid
olid vastavalt: R=53 (-12), F=91 (-8) ja Ak=11 (+4). Ajaliselt aga oleme jõudnud Eslevi algusperioodi, tuleb olla jätkuvalt valvas ja jälgida tingimuste muutuseid.
DX-levi lühilainete lühematel lainealadel esineb, kuid üksikute levipiikidena ja erinevates
suundades. MUF ehk max kasutatav sagedus oli möödunud nädalal piirides 16..19 MHz.

Seoses CQ WW WPX Contestiga eeloleval laupäeval, ES9A ringteadet
eetris ei edastata ja info jääb elektroonilisse formaati.
de ES9A

