
 

ERAÜ juhatuse ringteade  No 
 

21/2014 

2014-06-14  09:00 EA 

3670 kHz 
 via ES1CW 

 
1. Liikmete tähtpäevad 

14.06 – Jaan ES0TGG, 58.a. 
14.06 – Tauri ES3VGA, 22.a. 
14.06 – Wladimir ES4RZ, 67.a. 
14.06 – Juri ES6JN, 39.a. 

15.06 – Wassili ES4ACA, 57.a. 
15.06 – Martin ES5LGR, 30.a. 
15.06 – Aleksandr ES8AF, 61.a. 

17.06 – Eve ES6AAR, 68.a. 

18.06 – Heino ES1LBU, 65.a.juubel 
18.06 – Olev ES6JU, 79.a. 

19.06 – Raivo ES2DA, 45.a.juubel 
19.06 – Toivo-Karl ES2TZU, 71.a. 

 
2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- täna kl 10:00 – 10:59 selle aasta „Käsivõtme“ 2.osavõistlus, kõik toksima! 

- eeloleval teisipäeval (17/06) AT-1296 ja neljapäeval (19/06) 70MHz NAC.  

 

3. DX uudised 

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

 
4. Juhatuse teated 

- tuletame meelde, et LL välipäeva logide saatmise viimane tähtaeg on täna! Kes ei ole veel logi 
saatnud, peaks seda tegema KOHE! Palve ka kõikidele VP-st osavõtjatele – saatke omi muljeid, 

pilte jne soapboksi tarvis ka ES-QTC toimetusele, seda on järgmises QTC-s kõigil huvitav lugeda.  

- Eesti raadioamatööride 51.suvine kokkutulek pole enam kaugel – toimub see kohe peale jaani 
juuni viimasel nädalalõpul Haapsalu lähistel Toorakul. Täpsem info ning ürituse ajakava on toodud 
kodulehel. Olete kõik oodatud! 

- Ühingu juhatus pidas oma korralist koosolekut 11.juunil, kuhu olid külalistena kutsutud ka 

eelseisva kokkutuleku organiseerimistoimkonna liikmed. Arutati läbi ning kinnitati lõplik ürituse 
ajakava, jagati ülesandeid ning tegevusi eeseisvateks päevadeks ja kokkutuleku ajaks. Kokkutulek 
on seekord täielikult „isemajandav“, st Ühingu eelarvest selle läbiviimiseks ei ole kulusid/toetust 
eelarve pingelise olukorra tõttu ette nähtud.  

 
5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsus näitab paranemise märke - möödunud nädala kokkuvõttes olid indeksid tõusus  ja 

kokkuvõttes vastavalt R=158 (+91!) ja SFI= 156 (+51). Maa magnetväli oli vähesel määral 
rohkem häiritud ehk Kieli Ak =17 (+4).  MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus jäi siiski 
endisele tasemele ja oli keskmiselt 20MHz.  
10/12m lainealad olid siiski kasutuskõlbulikult avatud üksikutel päevadel.  
Esines ka Es-levi 4/6m lainealadel incl mitme hüppega Aasia ja USA suundades 6-l meetril. 

 
                                                                                                                de ES9A                                                                                              

 

 


