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1. Liikmete tähtpäevad
02.11 – Toomas ES2BL, 73.a.
02.11 – Mihhail ES2RKA, 66.a.
03.11 – Ülo ES1NK, 70.a.juubel
05.11 – Heldur ES6SW, 60.a.juubel
07.11 – Tõnis ES2DN, 61.a.
08.11 – Ene-Reet ES3YR, 70.a.juubel
08.11 – Mart ES2NJ, 62.a.

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
- täna LL KV 8.etapp;
- eeloleval teisipäeval novembrikuu AT-144;
- järgmisel nädalavahetusel WAEDXC RTTY;
- väljastatavate QSL-kaartide saatmisel QSL-talitusse on palve järgida ettekirjutisi Vene
Föderatsiooni ja USA 4-ndasse kutsungipiirkonda suunatavate kaartide järjestamisel – esimesel
juhul järjestus ühes pakis regioonid 1,2,3...0 ja teisel juhul kaardid W4/K4/N4 ühte pakki ja
kahetäheliste eesliidetega (WA4/WB4/NN4 jne) teise pakki!

3. DX uudised
Värsked DX-uudised ja tähelepanekud by ES1AR.

4. Juhatuse uudised
- on aasta eelviimase kuu algus ning seeõttu sobiv hakata meelde tuletama, et järgmise aasta
ühingu liikmemaksu tasumise aeg on kätte jõudmas! Liikmemaks, mille kohta infot saate ühingu
kodulehel, tuleb tasuda hiljemalt käesoleva aasta lõpuks, aga soovitavalt juba varem.
- Ühingu LL toimkonnal on suur rõõm teatada, et möödunud nädalalõpu CQWW SSB Contestis tehti
Eestist taas ajalugu! ES9C multi-multi klassis võistelnud tiim näitas läbi võistluse seninägematut
tempot ning võistluse lõpuks pretendeerib Euroopas selle klassi võidule uue suurepärase EUrekordiga – üle 40 milj punkti! Ka pole kunagi Eestist veel ühe nädalavahetusega tehtud 20
tuhandet sidet, mis seekord õnnestus! Pöidlad pihku ka CW tuuriks!
- ULL VP tulemused on üldiselt valmis, kuid vajavad veel kriitilise pilguga üle vaatamist, enne kui
need lõplikeks kuulutada ja avaldada. Loodetavasti juhtub see üsna pea!

5.Levi ülevaade
Päikese aktiivsus on olnud viimased kaks nädalat kõrgtasemel ja indeksid viimase 14
päeva kokkuvõttes olid vastavalt: R159 (+28), F=150 (+41). Maa magnetväli oli rahulik
ehk Ak=9 (-7). Sidetrassid läbi polaarala olid avatud. MUF ehk kõrgeim kasutatav
sagedus oli kõrge 29MHz (+11MHz!) ja 28/24MHz sagedusalad olid avatud DX-sideks
kõikidel päevadel k.a. CQWW DXC SSB osavõistluse nädalavahetus.
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