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1. Liikmete tähtpäevad 

 

01.10 – Jüri ES6TCZ, 51.a. 

01.10 – Eerik ES8JX, 47.a. 

01.10 – Joosep-Georg ES1PUMP, 33.a. 

             ÕNNITLUSED! 

02.10 – Teolan ES1AO, 79.a. 

02.10 – Esko ES8CO, 72.a. 

02.10 – Mari ES5AYN, 22.a. 

03.10 – Arvo ES1CW, 78.a. 

04.10 – Helmut ES5RAL, 61.a. 

04.10 – Tuuli ES5EST, 27.a. 

06.10 – Aivar ES2RIG, 46.a.   

2. Meeldetuletused ja võistluskalender 

- täna LL KV 6.etapp. 

- eeloleval teisipäeval s.o. 4.oktoobril selle kuu esimene ULL KV etapp – AT-144. 

 
3. DX uudised 

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

 
4. Juhatuse teated 

- Ühingu juhatus pidas 28.septembril koosolekut, arutati: 2012.a. suvise kokkutuleku 

koha küsimust, leiti, et Peipsi ääres olev Piirioja puhkekeskus sobiks selleks igati ning 

volitati ES2DW-t ja ES5GI-d läbi rääkima tingimuste üle, samuti tuleks enne talve 

kindlasti koha peal ka ära käia. Kokkutulek toimub 2012.a. juuni lõpus. Samuti käsitleti 

ühingu veebi teemasid, volitati Matit (ES2RDX) võtma enda peale kodulehe pildigaleriide 

arendamine ja haldamine. ES2RDX oleks ühtlasi kõigile kontaktiks, kellel on ajaloolisi 

pilte, mida võiks üldsuse jaoks säilitada ning näidata. Arutelu toimus ka ULL teemadel – 

nii ULL KV kui ka välipäeva reeglite ning tuleviku osas. Otsustati, et ULL toimkond 

koostab ühe küsimustiku, mis uurib aktiivsetelt ES ja ka naaberriikide amatööridelt 

erinevaid arvamusi välipäeva korralduslike aspektide kohta. Lõplikult peaksime 

välipäeva muudatused (kui neid teha) paika panema ühingu Talvepäeval, mis toimub 

tavapäraselt ilmselt veebruari alguses (kuupäev täpsustamisel). Juhatus arutas ka veel 

QTC talvise numbriga seonduvat ning Talvepäeval käsitletavaid võimalikke teisi teemasid 

– vaja oleks leida nn „peateema“, mis oleks kandvaks läbi ürituse. Ettepanekud 

oodatud!  

- Saabus info Eesti ARDF meeste kohta, et septembris Rumeenias toimunud EM-il 

saavutas Andres Talver M50 klassis 3. koha ja Kalle Kuusik oli M40 klassis 7-s.  

 
5. Levi ülevaade 

Päike üllatas oma ootamatu aktiivsusega. Vaatamata pursete suhteliselt vähesele 

hulgale, siis tekkinutest jätkus energiat Maa suunas. Koos sellega ka muidugi tõusid 

kõrgele kiirgust näitavad indeksid kogu nädala kokkuvõttes. Need olid vastavalt: R=98 

(-27), F=153(+8) ja Ak= 21 (+12). Päikese selle aktiivsuse tsükli 2,8GHz kiirguse 

rekord püstitati 24.septembril, millal F-näit ehk SFI oli 190.   

MUF ehk max kasutatav sagedus möödunud nädala kokkuvõttes jäi 21MHz peale, kuigi 

üksikutel päevadel oli kõrgem kui 24MHz. 

12 ja 10m lainealad, tänu F2-levile, olid avatud DX-tööks korrespondentidega kõigist 

maaosadest. Õnnelikult algas selline levi mõõdunud nädalavahetusel peetud CQWW 

RTTY Contestist osavõtjatele just õigel ajal. 

                                                                                                              de ES9A 
 

 


