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1. Liikmete tähtpäevad 

23.10 – Aare ES8AAA, 80.a.juubel 

24.10 – Aleksandr ES4AB, 69.a.  

25.10 – Toivo ES5GI, 58.a. 

27.10 – Wladimir ES2SF, 75.a.juubel 
27.10 – Tõnu ES3BU, 71.a. 
27.10 – Tiit ES5TRA, 62.a.  

29.10 – Jaan ES5RIM, 65.a.juubel  

30.10 – Meelis ES3KI, 63.a. 

02.11 – Toomas ES2BL, 76.a. 

03.11 – Sander ES5PWN, 21.a. 
03.11 – Imre ES5IMRE, 13.a. 

  

 
2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- Järgmisel nädalalõpul CQ WW DX Contest’i SSB osavõistlus; 

- Oktoobrikuu LL ja ULL karikavõistluste aruannete esitamise viimane tähtaeg on 
25.oktoober. Kontrollige oma „raamatupidamist“, et kas aruanded on saadetud!? 

- QSL-talitus ootab postitamiseks DX-kaarte maadesse nagu VK/ZL/ZS ja Ladina-Ameerika 
suunda. Jõuaksid kohale enne selle kandi suviste puhkuste perioodi.  

 

3. Juhatuse teated 

- CQWW suurvõistluse eel vaadake kodulehelt Eesti ja Baltimaade tulemusi ning kujundage 
vastavalt oma võimalustele võistlusplaan. Edetabelis on kohti, kus võiks tulemust 
parandada, seda eriti „assisted“ klassides! 

- Jätkuv üleskutse – toetada meie ajalooraamatu väljaandmist nii rahaliselt kui ka huvitava 
materjaliga! Väga oodatud on ka toetused amatööridega seotud ettevõtetelt, et raamatu 
avaldamiseks vajalik eelarve (ca 11-12 tuhat) kokku saada! Info toetamise kohta meie 
kodulehelt ning annetamisega seotud finantsküsimused palume esitada ES2DW-le! 

- ES-QTC materjalide kogumine on alanud, oodatud on ülevaated suvistest tegemistest, 
tehnilistest lahendustest jmt, samuti pildid! Materjalide laekumist ootame detsembri 
keskpaigaks. 

- Ettevaade tulevasse aastasse – vastavalt juhatuses arutatule ja plaanitavale toimub 
järgmise aasta Talvepäev veebruari alguses, kas esimesel või teisel laupäeval – aeg ja koht 
veel täpsustamisel; suvine kokkutulek aga toimub juuli teisel nädalalõpul, s.o. 7.-9.juuli, 
koht ilmselt Pärnumaal. ERAÜ üldkoosolek toimub tavapäraselt aprilli alguses, täpne info 
edaspidi. 

 

4. DX-info 

- Ülevaade oodatavast DX-aktiivsusest kuni 31.10.2016 – DX-peditsioonid/haruldased IOTA-
saared eetris.  

 

5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsus tegi viimasel nädalal järsu languse ja indeksid olid miinustes: R=27 (-27), 
SFI=81 (-20). Maa magnetväli oli suhteliselt rahulik ja Kieli indeks Ak=16 (+1).  
Kõrgeim DX-tööks kasutatav (MUF) sagedus langes nädala kokkuvõttes 1MHz võrra ja oli ainult 
18MHz (-1). 

 
NB! Seoses CQWW DX Contestiga järgmisel nädalavahetusel ringteadet eetris ei 
edastata. Edu testis! 
                                                                                                                      de ES9A                                                                                              

 


