
 

ERAÜ juhatuse ringteade  No 

     
43/2011 

2011-12-31 09:00 EA 

3670 kHz 

via ES1CW 

 

 
1. Liikmete tähtpäevad 

 

31.12 – Hillar ES2THH, 52.a. 

                   ÕNNITLUSED! 

01.01 – Vladimir ES2RAX, 65.a. juubel 

01.01 – Rein ES3ASS, 53.a. 

02.01 – Eduard ES1F, 94.a. 

02.01 – Jaroslav ES8AS, 49.a. 

02.01 – Sander ES1SAN, 33.a. 

03.01 – Kalli ES1YK, 60.a. juubel 

04.01 – Aleksander ES5ROE, 46.a. 

05.01 – Georgi ES3JM, 57.a. 

06.01 – Sven ES2TI, 31.a. 

2. Meeldetuletused ja võistluskalender 

 

- eeloleval teisipäeval, 3.jaanuaril uue aasta esimene ULL KV etapp ehk AT-144. 

Pöörake tähelepanu uuendatud võistlusjuhendile, mis on saadaval ühingu kodulehel. 

- järgmisel pühapäeval, s.o. 8.jaanuaril on üks aasta tähtsündmustest – NRAU+Baltic 

Contest. Kaks tuuri – 06:30 kuni 08:29 UTC CW ja peale pooletunnist kohvipausi 09:00 

kuni 10:59 UTC SSB osa. Samaaegselt ja paralleelarvestuses ka LL KV esimene etapp. 

LL KV reeglites on samuti väikesi muutusi – neist peamine, et uuel hooajal on kokku 10 

etappi (neist 8 nn „tavaetapid“), millest kokku 7 parimat tulemust läheb arvesse. 

- QSL-talitus on jälle külastajatele regulaarselt avatud järgmisel kolmapäeval. 

 
3. DX uudised 

Värsked DX-uudised ja tähelepanekud by ES1AR, täiendust leiate kodulehelt DX-info alt. 

 
4. Juhatuse teated 

- ilmunud on lõppeva aasta ES-QTC teine number – see on allalaaditav pdf-versioonis 

ERAÜ kodulehelt, trükitud eksemplarid jõuavad levisse samuti lähiajal. 

- nii LL kui ka ULL toimkonnad on teinud supertöö ning 2011 aasta KV kokkuvõtted on 

valmis! Võistluste tulemustega on võimalik tutvuda ERAÜ kodulehel. Tänud 

toimkondadele ning ES5JR-ile tehnoloogilise abi eest läbi hooaja!  

 
5. Levi ülevaade 

Päike on aktiivne ja samas ei ole kah, selline tujukas. MUF ehk kõrgeim kasutatav 

sagedus oli nädala kokkuvõttes oli 26MHz ja siiski küllaldane F2-levi ülal hoidmiseks 

24/28MHz sagedusaladel. 

F2-levi 6 meetril meie laiuskraadidel puudub jätkuvalt, ennustatud pööripäevaaegne Es-

levi küll esines, kuid oli väga lühiajaline ja ainult Kesk-Euroopa suunas. Selline levi võib 

taas esineda eeloleval nädalal, soovitav on olla valvas.  

Päikese aktiivsuse indeksid olid kokkuvõttes madalamad eelmise vaatlusperioodi 

omadest ja vastavalt: R=104 (-31), F=144 (-11), Maa magnetväli oli suhteliselt rahulik 

ehk Ak = 7 (-2). 

  Kõigile - Head Vana Aasta lõppu ja algavat uut aastat! 

                                                                                                   de ES9A 
 

 


