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2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- Maikuu esimene ULL KV etapp eeloleval teisipäeval (01.05) ehk AT-144; 

- ES HF OPEN’i elektrooniliste aruannete esitamise viimane tähtaeg on 30.04 kl 23:59EA! Veel on aega 
nende õigeaegseks esitamiseks läbi kodulehel toodud üleslaadimise rakenduse! 

- Järgmisel laupäeval, s.o. 5.05. on LL KV 5.etapp, algus kl 10 EA järgi. 

 
3. Juhatuse teated 

- Ühingu 2018.a. korraline üldkoosolek toimus 14.aprillil Türil. Kohal oli 33 ERAÜ liiget, lisaks oli 
volituste kaudu esindatud veel 45 ERAÜ liiget, seega oli ühing üldkogul esindatud 78 liikmega. Kuulati 
juhatuse liikmete ja toimkondade esimeeste ettekandeid tehtud tööst ning ka mõtteid ühingu ja meie 
hobi edasiarendamisest, kinnitati 2017.a. majandustegevuse aruanne, võeti vastu jooksva aasta 
eelarve ja otsustati 2019.a. liikmemaksude määrad (tegevliige 40 eur, noored ja üle 65 a. 
tegevliikmed 20 eur, pereliikmed ja seeniorid 5 eur). Ühingule valiti ka uus 7-liikmeline juhatus ning 3-
liikmeline järelvalvetoimkond järgmiseks 3-aastaseks perioodiks. Juhatuse uue koosseisuga saab 
tutvuda kodulehe rubriigis "Juhatus ja toimkonnad". Põhjalikum ülevaade koosolekust (protokoll) 
avaldatakse edaspidi, vastu võetud 2018.a. eelarve on aga leitav meie kodulehe registreeritud 
kasutajate sektsioonist. Koosoleku lõpetas ülevaade ning esmane statistika kaks kuud kestnud ES100 
aktsioonist. 

- Alanud on majutuse eelbroneerimine suvisele kokkutulekule. Kokkutulek peetakse 29.06.-1.07. 
Viljandimaal Mellini puhkekeskuses. Tavapäraselt on suvelaagri ametlik avamine laupäeval kl 11, 
30.06. aga reede (29.06.) õhtuks on plaanitud huvitav seminar ES100 aktsiooni kokkuvõtetega, seega 
on igati asjakohane kohale jõuda juba reedel! Laagri täpsema ajakava avaldame edaspidi. Majutuse 
soovidega pöörduda Argo, ES6QC poole, kontaktid on toodud ühingu kodulehel.   

 
4. DX-info 

- Ülevaade oodatavast DX-aktiivsusest kuni 06.05.2018 – DX-peditsioonid/haruldased IOTA-saared 
eetris. 

 

5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsus jälgimisperioodil möödunud nädalal oli jätkuvalt kõikuv ja perioodi keskmised näitajad olid 
vastavalt: R=20 (+14!), SFI=74 (+4). Ka Maa magnetväli oli veidi rahutum ja oli tasemel Ak=15 (+2).  
Kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus (MUF) langes koguni tasemele 13MHz (-2MHz). 6 meetri lainealal esines 
ka möödunud nädalal üksikutel päevadel Es-levi, mis siiski ei ulatanud meie laiuskraadidele. D-kihi peegeldus 
piirdus nädala kokkuvõttes 3,6 MHz-ga, mis tähendas viletsat lähilevi ca 300…400km raadiuses saateantennist 
80/60 ja 40m lainealadel – kogu zeniiti suunatud kõrgsageduslik energia läbis takistuseta D-kihi ja kiirgus 
ilmaruumi ka päevasel ajal.   
 
                                                                                                                                                   de ES9A 

1. Liikmete tähtpäevad 

27.04 – Erik ES5RV, 64.a. 

28.04 – Teet ES0TJC, 32.a. 
28.04 – Heikki ES8AU, 54.a. 

30.04 – Jevgeni ES1ADV, 31.a. 
30.04 – Kalle ES2FN, 64.a. 
30.04 – Hans ES8AFB, 69.a. 

01.05 – Indrek ES5DSB, 59.a. 
01.05 – Heinar ES7JW, 76.a. 

03.05 – Eerik-Hannes ES2ADO, 23.a. 
03.05 – Sergei ES4DBAT, 44.a. 
03.05 – Helmut ES6CO, 61.a. 

04.05 – Vassili ES7CA, 67.a. 
04.05 – Viktor ES1AM, 67.a. 


