ERAÜ juhatuse ringteade
2011-09-03 09:00 EA
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via ES1CW
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Lembit ES0TFW, 65.a. juubel
Bruno ES2RW, 62.a.
Viktor ES2HV, 60.a. juubel
Toomas ES5LCC, 46.a.
Vahur ES4BO, 41.a.
Tarmo ES5NHC, 22.a.
Tiit ES6MT, 47.a.
Argo ES6QC, 50.a. juubel
Otto ES2BS, 87.a.
Feliks ES5TCP, 64.a.
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2. Meeldetuletused ja võistluskalender
- täna on Eesti LL KV 5.etapp, 10:00 kuni 10:59 EA, CW ja SSB.
- eeloleval teisipäeval s.o. 06.09 septembrikuu esimene ULL KV osavõistlus ehk AT-144.
- järgmise laupäeva, 10.09 hommikul on käsivõtme võistluse 3.etapp.
- QSL-talitus on külastajatele jälle avatud kolmapäeviti kl 14:30 kuni 18:00 EA.
3. DX uudised
Värsked DX-uudised ja tähelepanekud by ES1AR, täiendust leiate kodulehelt DX-info alt.
4. Juhatuse teated
- kurb sõnum tuli Leedu kolleegidelt – augusti lõpus lahkus meie hulgast 54. eluaastal
tuntud Leedu LL ja ULL amatöör, LY2WR klubi üks eestvedajaid, Rytis, LY4U (ex LY2BIL,
UP2BIL). Kaastunne omastele, sõpradele ja LRMD-le.
- QTC toimetus kutsub üles talvise numbri jaoks materjali läkitama – sobivad muljed ja
pildid LL ja ULL välipäevadest, IOTA ning WFF ettevõtmistest jm suvel toimunud
üritustest-võistlustest. Teretulnud on ka tehnilised artiklid jt teised head ideed, mida
soovite kolleegidega jagada! Kaastööd on oodatud hiljemalt novembri alguseks e-postile
es2mc@erau.ee – aga mida varem, seda parem! 
5. Levi ülevaade
Päike on küll plekke täis, kuid nende energeetiline kasutegur on vähene ja pursete mõju
Maad ümbritsevate ioniseeritud kihtide aktiviseerimiseks mitteküllaldane.
Viimase nädala indeksite keskmised näidud olid vastavalt: R=90 (+18), F=105 (+2) ja
Ak= 10 (+2).
Kohati esinesid lühiajalised Es-levi puhangud 10m ja 6m lainealadel. DX-sideks
kasutamiskõlblikeks osutusid 17/15m lainealad, seda muidugi 20/30m lisana.
MUF ehk max kasutatav sagedus möödunud nädala kokkuvõttes veidi tõusis ja oli
keskmiselt 20MHz, ehk üksikute päevade lõikes vahemikus 18 kuni 22MHz.
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