
 

ERAÜ juhatuse ringteade  No 

 
4/2013 

2013-01-26 09:00 EA 

3670 kHz 
via ES1CW 

 
1. Liikmete tähtpäevad 

26.01 – Anton ES1CC, 77.a. 
26.01 – Sergei ES1SRG, 49.a. 

27.01 – Allan ES5LF, 84.a. 
27.01 – Katrin ES5ACK, 25.a. 

28.01 – Juhan ES5QX, 59.a. 

29.01 – Tarmo ES5RLF, 38.a. 

31.01 – Hellar ES0RAE, 74.a. 
31.01 – Toomas ES6TDA, 46.a. 
31.01 – Erik ES1ABT, 40.a. juubel 

 
2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

-  täna ja homme CQWW 160m Contest CW – 25.01 kl 22:00 UTC kuni 27.01 kl 21:59 UTC; 

Võistluste juhendit on muudetud – kontrollnumber meie jaoks on RST+ WAZ-tsooni number (15).  
USA ja Kanada jaamad annavad RST + osariigi või provintsi tähise. DXCC maad + WAE maad + 
W/VE erinevad tähised moodustavad kordaja. Sidede väärtus vastavalt ES/ES 2 pkt, ES/EU 5pkt, 

ES/DX 10pkt ja jaamad vete peal ehk /MM 5pkt. Viimased kordajaid ei anna.  
NB! Cabrillo formaadis logid kohtunike kogule 5 päeva jooksul! 

-  nädalavahetusel veel ka Belgia (UBA) DX Contest SSB-s. 

 

3. DX uudised 

Värsked DX-uudised ja tähelepanekud by ES1AR, täiendust leiate ka kodulehelt DX-info linkide alt. 

 
4. Juhatuse teated 

- Talvepäev pole enam kaugel – toimub 9.veebruaril Tõraveres – rohkem infot kodulehel. Jätkuvalt 
on palve, et kellel mured transpordiga, anda juhatusele märku! 

- ES-QTC on ilmunud ja saadaval ka värvilisena!! Esimest korda on meie häälekandja värvilises 
kujunduses – mõlemad versioonid (värviline ja must-valge) on alla laaditavad ühingu kodulehelt. 

- tulekul on Eesti Vabariigi 95-s juubel – kavandamisel on taas erikutsungid – nende väljaandmine 
ja töötamise kord on peagi selge ja siis jagame juba täpsemat infot! 

- jätkuv meeldetuletus, et Ühingu liikmemaks ootab tasumist väga suurel osal ERAÜ liikmetest – 

palume võlgnevused kiiresti likvideerida!  

 
5. Levi ülevaade 

Jällegi ei väsi imetlemast Päikese käitumist. Kui eelmisel nädalal sai tema tegutsemine mõõduka 

laituse osaliseks, siis seekord pole enam sõnu – aktiivsus on järjekordselt põhja lähedal. Ehk siis 
seekord möödunud nädala kokkuvõttes olid aktiivsuse indeksid veelgi madalamad, vastavalt: 
R=54(-54!), F=110 (-23) ja Maa magnetväli veelgi rahutum - näitaja Kieli Ak = 13(+1). MUF ehk 
kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus oli siiski isegi 1MHz kõrgem kui eelmisel võrdlusperioodil ja 
oli keskmiselt 24 MHz.  Ja jällegi – vaatamata kõigele olid 12 ja 10m lainealad kohati kasutatavad 
ka DX-tööks päeva valgemal ajal.  

 

 
                                                                                                             de ES9A 

 

 


