
 

ERAÜ juhatuse ringteade  No 
 

06/2015 

2015-02-07  09:00 EA 

3670 kHz 
 via ES1CW 

 

1. In memioram:  ES1AA, Henno Ustav,  11.02.1928-03.02.2015 

                                                                                           
2. Liikmete tähtpäevad 

07.02 – Mihhail ES1BIU, 33.a 

09.02 – Endel ES2JG, 90.a.juubel 
09.02 – Anne ES3LCH, 59.a. 

10.02 – Valeri ES5QA, 67.a. 
10.02 – Marko ES6TAK, 39.a. 

12.02 – Toomas ES6TOT, 44.a. 
12.02 – Eve ES1YE, 53.a. 

13.02 – Mikk ES2ADP, 27.a. 
13.02 – Aadu ES1PZ, 64.a. 

16.02 – Peep ES2APR, 46.a. 

17.02 – Priit ES8HY, 44.a. 
17.02 – Harald ES1LS, 68.a. 

 
3. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- täna veebruarikuu LL KV etapp; 

- eeloleva nädala teisipäeval (10/02) ULL KV AT-432 ja neljapäeval (12/02) AT-50; 

- järgmisel laupäeval toimuval Talvepäeval on olemas ka QSL-posti „väliapteek“, ärge unustage 
kaasa võtmast postitamist ootavaid kaarte;  

- ON4KST chati-ruumi kasutajatele meeldetuletus – uue aasta puhul ärge unustage järjekordset 
omapoolset rahalist toetust sysopile süsteemi ülalhoidmiseks. Makseviisid leiate KST lehekülje 
menüü ribalt, soovituslik toetuse suurus on 10€ või rohkem. 

 

3. DX uudised 

Värsked DX-uudised via ES1AR, lisaks ka ERAÜ kodulehe vastavatelt linkidelt või otse netist. 

 
4. Juhatuse teated 

- ERAÜ XVII Talvepäev toimub juba nädala pärast – 14.veebr Tallinnas, Energia Avastuskeskuses 
Põhja pst 29! Täpsem info ja programmi tutvustus on toodud ühingu kodulehel. Lisaks teavitame, 
et kes ei saa kohale tulla, neil on võimalus jälgida toimuvat ka videoülekande vahendusel – lingilt: 

http://video.carlnet.ee/  

- ERAÜ korraldab oma liikmete seas küsitluse, mida saate täita veebikeskkonnas – link toodud 
meie kodulehe avalehel. Ootame kõiki vastama, arvamust avaldama ning teavitama meid ka oma 
tehnilistest võimalustest sidepidamise valdkonnas. Ülevaadet saab kuulda ERAÜ üldkoosolekul, mis 
toimub aprilli lõpus Türil.  

- Meenutame, et ES-QTC 2014.a. koondnumber on ilmunud ja on alla laaditav ühingu kodulehelt. 
Failid (kõik värvilised) on kolme suurusega – väiksema lahutusega (7MB) ja ekraanilt vaatamiseks 
sobiv, keskmise suurusega (18MB), ka tavaliseks väljatrükiks kõlbab ning suur fail (48MB), mida 
soovitame kasutada kvaliteetseks värviliseks väljatrükiks. Trükituna ilmub must-valge QTC, mis 
peaks levisse jõudma lähematel nädalatel. 

 
5. Levi ülevaade 

Päike on oma aktiivsust veidi parandanud ja möödunud nädala kokkuvõttes olid indeksid vastavalt 
R=127 (+21), SFI= 150 (+7). Kuid Maa magnetväli oli tunduvalt rohkem häiritud ja Kieli Ak = 22 
(+8). 
MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus oli 2MHz kõrgem kui eelmisel võrdlusperioodil ja oli 
keskmiselt 29MHz. 
10/12m lainealad olid terve nädala vältel kasutatavad ka DX-sidedeks päevasel ajal. 

 
   NB! Seoses Talvepäevaga 14.veebruaril ES9A eetris ei ole. 
                                                                                                             de ES9A                                                                                              

 

 

http://video.carlnet.ee/

