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1. Liikmete tähtpäevad 

25.05 – Arvo ES2DX, 53.a. 
25.05 – Jüri ES0HA, 60.a.juubel 
25.05 – Aive ES2WY, 34.a. 

26.05 – Taivo ES8AAD, 75.a.juubel 

27.05 – Viktor ES1RQU, 79.a. 
27.05 – Oliver ES2STAR, 15.a.  

28.05 – Arne ES3MU, 74.a. 

31.05 – Denis ES6DNS, 36.a. 

01.06 – Andrei ES4MF, 51.a. 

02.06 – Tiit ES3RD, 74.a. 

03.06 – Kurmo ES5ACE, 35.a. 
03.06 – Kaarel ES6TIO, 35.a. 

04.06 – Anton ES6AK, 28.a. 

05.06 – Vladimir ES2LX, 59.a. 
05.06 – Pavel ES1PO, 57.a. 

 
2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- Täna öösel vastu homset BC-2015, täpsem info saadaval kodulehel; 

- järgmisel nädalavahetusel (30/31.05) CQ WW WPX CW Contest; 

- ülejärgmisel teisipäeval (02.06) AT-144 ja sellele järgneval laupäeval (06.06) selle aasta LL 
„Välipäev“. Muudetud ja täiendatud juhendi leiate kodulehelt. 

 

3. DX uudised 

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

 
4. Juhatuse teated 

- 20.mail toimus ERAÜ juhatuse uue koosseisu esimene korraline koosolek. Arutati ja käsitleti: 
eelseisva suvise kokkutuleku korraldust, päevakava ja eelarvet; 2014-2015 LL ja ULL võistluste 
tulemuste vormistamist ja auhindade tellimist; ULL Välipäeva reeglite muudatusi ja täiendavaid 
ettepanekuid VP-2015 võistluseks; ERAÜ ÜK protokolli ning selle vastava väljavõtte ning 
valmistulemuste esitamist Äriregistrile; Kandidaate noorteüritusele YOTA-2015 (Itaalias); Plaane 
tähistamaks ERAÜ 80-ndat aastapäeva; ES4RC pöördumist juhatuse poole, et osutada abi tõsiste 
häireprobleemidega võitlemiseks TJA vahendusel – siin leiti, et on mõistlik korraldada kohtumine 
TJA-ga teema paremaks avamiseks ning lahenduste leidmiseks. 

- Eesti raadioamatööride sellesuvine kokkutulek toimub juuli esimesel nädalalõpul (3.-5.07.) 
Mammastes, Põlvamaal. Kokkutuleku korraldustoimkonna juhiks on Argo, ES6QC, kes koordineerib 
ka kohapealset majutust – huvilistel võtta temaga ise ühendust! Kokkutuleku programm ja ajakava 
on veel viimistlemisel, ent tavapäraselt on ametlik avamine laupäeval, 4.juulil kell 11 – pange see 
sündmus omale varakult kalendrisse! 

 
5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsus on jälle alamäes ja nädala kokkuvõttes olid indeksid vastavalt R=79 (-63), SFI= 
118 (-37). Maa magnetväli oli aga tunduvalt rahulikum eelmise võrdlusperioodiga võrreldes ja Kieli 
Ak = 11 (-9). 
MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus oli siiski samal tasemel eelmise võrdlusperioodiga ja 
oli nädala kokkuvõttes keskmiselt 23MHz (+/-0MHz). 
Vaatamat kõigele, olid 10/12m lainealad terve nädala valgel ajal kasutatavad ka DX-sidedeks F2 
levitüübil Aasia, Lähis-Ida ja Lõuna Ameerika suundades ja Euroopasse sporaadilise E-levi toel.  
6m oli jätkuvalt avatud Aafrikast ja Lõuna-Ameerikast (TEP-levitüübil) Vahemere rajooni ja 
üksikutel päevadel ka meie laiuskraadidele. Päeviti esines Euroopa-siseselt Es levi, incl 4m. 

 
   NB! Seoses CQ WW WPX CW Contestiga järgmisel nädalavahetusel, ES9A eetris ei ole. 
                                                                                                                  de ES9A                                                                                              

 

 


