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2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- Täna-homme WAE DXC RTTY osa; 

- Eeloleval teisipäeval (11.11) novembrikuu teine ULL KV ehk AT-432 ja neljapäeval 
AT-50. Jälle palve – mitte viivitada aruannete esitamisega (tähtaeg - nädal); 

- Järgmisel laupäeval (15.11) 20:00 kuni 23:59 EA traditsiooniline Läti lahtine ULL 
võistlus, millest on kutsutud osa võtma ka kõik naabrid. Uuendatud määrustega 
saab tutvuda lätlaste kodulehelt aadressilt: 
http://www.lral.lv/vhf/vhf_proklamesana_en.pdf . 

- QSL-talitus ootab postitamiseks jätkuvalt veel JA ja W/K kaarte suuremate 
saadetiste komplekteerimiseks.  

 

3. DX uudised 

Tervislikel põhjustel ajutiselt ES1AR eetrisse ei ulatu ja DX-uudiseid on soovitav hankida 
individuaalselt ning valikuliselt netist (viited Ühingu kodulehelt DX-info linkide alt). 

 
4. Juhatuse teated 

- Läti VHF Contesti valguses üritame saada ka udc-faili, et seda võistlust saaks teha kaasa nt 
N1MM-i kasutades – kui õnnestub, anname teada! 

- On hea meel teatada, et Eestisse tuli ka viies multi-multi Euroopa rekord – CQ WPX CW 2014 
võistluse eest! Rekordi ületus oli küll ülinapp, aga ületus ometi. Nii on ES9C valduses multi-multi 
EU tipptulemused nüüd CQWW ja CQWPX Contestides (SSB ja CW) + ka CQWW RTTY!  

- ES-QTC ootab kaastöid – kõik kes on lubanud (ja kes küll pole, ent kellel oleks midagi 
huvipakkuvat!), paluks saata need detsembri alguseks QTC toimetuse aadressile (vt info 
kodulehelt!) 

- 2015.a. liikmemaksude tasumise aeg on käes – täpne info kodulehelt! 

 
5. Levi ülevaade 

Nagu oligi karta, siis seda Päikese aktiivsust pikalt ei jätkunud – eelmised kaks nädalat 
olidki üllatavalt liiga head. Õnneks jäi sellesse perioodi ka CQ WW DX Contesti SSB osa... 
Aga eelmise nädala kokkuvõttes olid indeksid „Harju keskmised“ ehk siis vastavalt: R=94 
(-12), F=127 (-59!) ja Maa magnetväli seejuures veel siiski sama rahulik ehk Ak=13 (+/-
0). 
Ka MUF ehk max kasutatav sagedus jäi endisele tasemele (28MHz), seejuures kolmel 
päeval oli lausa tasemel 30...34MHz. 

 
                                                                                                                   de ES9A                                                                                              

 

1. Liikmete tähtpäevad 

08.11 – Ene-Reet ES3YR, 71.a. 
08.11 – Mart ES2NJ, 63.a. 

09.11 – Peeter ES5NC, 51.a. 

11.11 – Erik ES1ATE, 63.a. 
11.11 – Vladimir ES1OD, 61.a. 

12.11 – Vaino ES8HN, 87.a. 

13.11 – Boris ES1GO, 60.a.juubel 
13.11 – Jüri ES4TG, 42.a. 
13.11 – Paul ES5PAUL, 18.a.  

http://www.lral.lv/vhf/vhf_proklamesana_en.pdf

