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2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- Eeloleva nädala teisipäeval (21/11) toimub AT-1296. Võistluse aruannete esitamise tähtaeg 

on 7 päeva. 

- 25/26 novembril CQWWDX Contesti CW osa. NB! Aruannete esitamise tähtaeg on 5 (viis) 

päeva! Parim viis – laadige aruanne üles vastava rakenduse kaudu CQWW kodulehel. 
 

3. Juhatuse teated 

- Kuna vähem kui kaks kuud on jäänud aasta lõpuni, siis on sobiv aeg hakata meelde 
tuletama, et ühingu tuleva aasta liikmemaks tuleb tasuda selle aasta lõpuks. Liikmemaksu 
suurus võrreldes 2017.a. ei muutunud. Infot tasumise kohta saab kodulehelt – ärge jätke 
tasumist niigi suuremate väljaminekutega jõuluperioodi! 

- Meenutame ka, et meie kavandatav ajalooraamat ootab jätkuvalt panustajaid – nii 
materjaliga kui ka rahaliselt – vastav info toodud kodulehe avalehel. Täname kõiki, kes 
juba toetanud! 

- EV-100 juubeli eel – ettepanekud juhatusele meie vabariigi juubeli väärikaks tähistamiseks 
raadioamatööride poolt on väga oodatud! Andke häid ning huvitavaid ideid! Sama kehtib ka 
tuleva aasta veebruaris plaanitava talvepäeva kohta! 

- IARU Reg 1 puuetega raadioamatööride programmi uueks koordinaatoriks (IPHA-
koordinaator) on Thomas Huber, HB9FXU. Ootab ka ettepanekuid antud töö senisest 

paremaks läbiviimiseks ja rohkemate amatööride kaasamiseks.  
 

4. DX-info 

- Ülevaade oodatavast DX-aktiivsusest kuni 30.11.2017 – DX-peditsioonid/haruldased IOTA-
saared eetris ja oodatav aktiivsus CQWWDX Contestis. Soovitav jälgida NG3K infobülletääni 
netis. 

 

5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsus möödunud nädalal veidi tõusis ja ka indeksid olid vastavalt: R=6(+6), SFI=72 
(+2). Maa magnetväli jäi siiski suhteliselt rahulikuks ja oli tasemel Ak=13 (-7).  
Kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus (MUF) siiski langes 4MHz võrra nädala kokkuvõttes tasemele 

17MHz. 

 
Seoses CQWWDX Contestiga järgmisel nädalavahetusel, ES9A ringteadet eetris ei edastata. 

                                                                                                                de ES9A 

1. Liikmete tähtpäevad 

19.11 – Wadim ES4BAH, 80.a.juubel 
19.11 – Õie ES7LCJ, 32.a. 

20.11 – Tõnu ES7MB, 76.a. 

20.11 – Raul ES1IP, 73.a. 
20.11 – Kristjan ES3DEM, 26.a. 

21.11 – Kalevi ES5OF, 68.a. 
21.11 – Andres ES5RP, 53.a. 

22.11 – Erich ES3FE, 83.a. 
22.11 – Sergei ES4TGK, 43.a.  

23.11 – Marek ES2AST, 40.a.juubel 

24.11 – Tiit ES1MW, 63.a. 
24.11 – Waleri ES4RX, 62.a. 

27.11 – Jüri ES1JKA, 54.a. 

28.11 – Kristo ES2KKA, 36.a. 

30.11 – Sergei ES1SON, 42.a.  


