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1. Liikmete tähtpäevad
23.11 – Marek ES2AST, 36.a.
24.11 – Tiit ES1MW, 59.a.
24.11 – Valeri ES4RX, 58.a.
26.11 – Taavi ES1AKO, 31.a.
27.11 – Jüri ES1JKA, 50.a. juubel
30.11 – Viktor ES1RTB, 59.a.
02.12 – Raul ES1TJH, 45.a. juubel
04.12 – Aleksander ES4BGP, 60.a. juubel
05.12 – Eimo ES3DBAK, 50.a. juubel
05.12 – Kalev ES4BKI, 21.a.
06.12 – Eduard ES1TEF, 27.a.

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
- eeloleval teisipäeval (03.12) detsembrikuu ja ühtlasi ka selle aasta viimane AT-144;
- järgmisel laupäeval (07.12) LL KV 9.etapp, samuti selle aasta viimane;
- ULL 2013.a. Välipäeva lõplikud tulemused ning ULL KV novembrikuu võistluste tulemused ja
jooksev arvestus on avaldatud kodulehel.

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

4. Juhatuse uudised
- Ühingu LL toimkond teavitab, et möödunud nädalalõpu CQWW CW osavõistlus kulges ES9C
rahvusvahelisele multi-multi tiimile taas edukalt. Saavutati jälle uus Euroopa tipp-tulemus
(pakutud punkte üle 32 milj), mis loodetavasti on „napilt kuid kindlalt“ piisav, et see ka peale
kontrolli püsima jääks – DR1A senine EU-rekord on ca 29,6 milj punkti. Kokkuvõttes siis ES9C-lt
selle sügise CQWW-des hat trick multi-multi klassis– septembri lõpus RTTY tuuris uus
maailmarekord ja SSB ning CW tuurides uued Euroopa rekordid. Võimas lõppakord 2013.
võistlusaastale! Pikemalt saab sellest lugeda aastat kokkuvõtvas ES-QTC numbris.
- Ühingu juhatus tuletab kõikidele liikmetele meelde, et ootame detsembrikuu jooksul 2014.a.
liikmemaksude tasumist – vastav info (maksu suurus, rekvisiidid jne) on toodud ka ERAÜ kodulehe
avalehel!

5.Levi ülevaade
Kui möödunud nädalavahetusel s.o. CQWW DXC toimumise ajal oli Päikese aktiivsus veel
suhteliselt kõrgel tasemel, siis sellele järgnevatel päevadel toimus märgatav taandareng,
mille kokkuvõttes indeksid olid vastavalt: R=119 (-18), F=145 (-16) ja Maa magnetväli
rahunenud ehk Ak=5 (-5). Sidetrassid läbi polaarala olid endiselt avatud. MUF ehk
kõrgeim kasutatav sagedus oli 28MHz (-2MHz). 28/24MHz sagedusalad olid avatud DXsideks kõikidel päevadel.
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