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1. Liikmete tähtpäevad 

29.08 - Tiina ES6CAT, 43.a. 
29.08 – Ilmar ES4RC, 72.a. 
29.08 – Olavi ES6RGY, 64.a. 

30.08 – Andrus ES2AAX, 50.a.juubel 
30.08 – Signe ES8YS, 49.a. 

31.08 – Taisi ES5BYZ, 33.a.  

01.09 - Arvi ES3REP, 82.a. 
01.09 – Hillar ES7TR, 64.a. 

02.09 – Mati ES5AM, 64.a. 

03.09 – Lembit ES0TFW, 69.a. 

04.09 – Viktor ES2HV, 64.a. 
04.09 – Bruno ES2RW, 66.a.  

 
2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- Eeloleval teisipäeval (01.09) AT-144; 

- Eeloleval laupäeval (05.09) esimene sügisene minitest (LL KV 6.etapp); 

- ULL „Välipäeva“ aruannete esitamise VIIMANE tähtaeg on 1.september! 

 

3. DX uudised 

Värsked DX-uudised eetris via ES1AR ja lisa ERAÜ kodulehe vastavatelt linkidelt või otse netist. 

 
4. Juhatuse teated 

- täna on huvilistel võimalus koguneda Udukülla ES5TV jaama, et pidada maha traditsiooniline suve 
lõpu ja uue võistlushooaja avamise pidu. Kõik oodatud! 

- uus sügisene võistlushooaeg on peagi algamas, s.h. rahvusvahelised suurvõistlused – värskelt 
uuendatud ES ja Baltimaade edetabelid on saadaval meie kodulehel, tutvuge ja valige endale sobiv 
võistlusklass, et parandada seniseid või saada tabelisse uusi tulemusi! 

- viimased päevad on käes ka ULL VP aruannete vormistamiseks ning saatmiseks – vaadake üle 
juhend meie kodulehel ning saatke aruanne õige osavõtuklassiga hiljemalt septembri alguseks! 

 
5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsus on mingil määral taastumas eelmise nädala madalseisust. Nädala indeksid olid 
vastavalt R=67 (+27), SFI= 121 (+59). Maa magnetväli oli aga eelmise perioodiga võrreldes 
rahutum ja nädala kokkuvõttes oli Kieli Ak = 21(+1). Üksikutel päevadel oli see ka üle 30 punkti ja 
oli kõrgeim neljapäeval/reedel, kui indeks oli koguni 53! Nimetatud päevadel oli võimalus nautida 
ULL-lainealadel 6m kuni 70cm korralikku Au-levi nii Ida- kui Lääne suunas. 
MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus lühilainetel loomulikult langes, kuid nädala 
kokkuvõttes jäi siiski 1MHz võrra madalamana tasemele 17MHz. 
Es-levi esines, kuid väga lühiajaliselt ja nõrkade signaalidega. 
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