
 

ERAÜ juhatuse ringteade  No 

 
01/2014 

2013-01-04 :00 EA 

3670 kHz 
 via ES1CW 

 
1. In memoriam ES3BX, Ilmar-Harri Jõesaar, 17.05.1931 – 01.01.2014 

 
2. Liikmete tähtpäevad 

04.01 – Aleksander ES5ROE, 48.a. 

05.01 – Georgij ES3JM, 59.a. 

06.01 – Oleg ES1DG, 61.a. 
06.01 – Sven ES2TI, 33.a. 

07.01 – Ismar ES5CS, 82.a. 

07.01 – Aleksei ES2MV, 67.a. 

08.01 – Lembit ES0LBZ, 71.a. 

08.01 – Tiina ES5YF, 29.a. 

09.01 – Uno-Mati ES1RDE, 70.a.juubel 

09.01 – Kristjan ES7GM, 25.a. 

 
3. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- täna on 2014.a. esimene võistlus – LL KV 1.etapp; 

- eeloleva nädala teisipäeval (07.01) ULL KV AT-144 ja neljapäeval (09.01) AT-50; 

- pühapäeval 12.01 selle aasta NRAU+Baltic Contest, eestikeelne juhend on toodud 

Ühingu kodulehel; 

- 2013.a. võistluste kokkuvõtted on tehtud ja avaldatud. Jälgige „hobilisti“ ja ERAÜ kodulehte! 
Juhul, kui leiate võimalikke vigu tulemuste kirjetes, palume anda teada toimkondadele! 

 

4. DX uudised 

Värsked DX-uudised ja tähelepanekud via ES1AR, lisa leiate ka kodulehelt DX-info linkide alt. 

 
5. Juhatuse teated 

- ERAÜ juhatus tuletab jätkuvalt kõikidele liikmetele meelde, et ootame 2014.a. liikmemaksude 
tasumist – vastav info (maksu suurus, rekvisiidid jne) on toodud ka ERAÜ kodulehe avalehel! 
Kõigile juba tasunutele (keda kahjuks on vähem kui mittetasunuid!) suur tänu! 

- ES-QTC ootab veel lubatud materjale, sest ajalehe number on koostamisel! 

- Jätkuvalt teavitame, et ERAÜ, CCF-i ja OHDXF-i ühine talvine seminar toimub 1.veebruaril 
Tallinnas, Tallink Spa Hotellis. See on hea võimalus saada osa rahvusvahelisest üritusest 
ettekandjatega Soomest, mujalt Euroopast, aga ka USA-st – külla on tulemas ka CQWW Contest’i 

direktor Randy, K5ZD ise! Vaata täiendavat infot ühingu kodulehelt ning märgi see sündmus endale 
aegsasti kalenderplaani! KÕIKIDEL, kes soovivad osaleda ka õhusel üritusel restoranis Maikrahv, 
palume registreeruda ja osavõtuks eelnevalt tasuda CCF-i kodulehel toodud registreerimis-vormi 
kaudu! Ühtlasi teatame, et 2014.a. eraldi Talvepäeva vaid ES-amatööridele ei toimu. 

 
5. Levi ülevaade 

Päikene kohendas oma aktiivsust mingil määral ja kokkuvõttes olid indeksid vastavalt R=113 (+4), 
SFI= 145 (+10) ning Maa magnetväli oli veidi rohkem häiritud ehk Kieli Ak = 9 (+5). 

MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus oli 3MHz madalam kui eelmisel võrdlusperioodil ja 
oli keskmiselt 24MHz. 10/12m lainealad olid terve nädala vältel siiski kasutatavad ka DX-sidedeks 
päeva valgel ajal. 

 

 
 Head uut aastat soovides,                                                                          de ES9A                                                                                              

 

 


