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1. Liikmete tähtpäevad
12.10 – Ülo ES0ACW, 82.a.
13.10 – Anatoli ES4RD, 62.a.
15.10 – Harry ES3RID, 54.a.
16.10 – Jaan ES2NI, 77.a.
16.10 – Ahto ES1TFR, 42.a.

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
- Täna ja homme SAC, SSB osa. NB: aruannete esitamiseks on ainult 7 päeva!
- Eeloleval teisipäeval (14.10) AT-432 ja neljapäeval (16.10) 4m NAC;
- Palve QSL-talituse poolt – väljuva posti sorteerimisel on suureks abiks, kui
kaartide saatjad jälgiksid reegleid, s.t. asetaksid oma kaardid eesliidete
tähestikulises järjestuses ja ilma vahepaberiteta ning tekstipooled ülespoole
vaates. NB: USA neljandas kutsungirajoonis on kaks erinevat QSL-bürood –
ühetäheliste eesliidetega kaardid (W4/K4) ühele aadressile ja kahetäheliste
eesliidetega kaardid (WA4/WB4/KB4 jne) teisele aadressile. Samuti on palve
sorteerida eelnevalt Venemaa kaardid tõusvas numbrite järjestuses alates
regioonist nr.1 ja lõpetades 0-ga.
3. DX uudised
Värsked DX-uudised eetris via ES1AR ja samuti kodulehelt DX-info linkide alt.

4. Juhatuse teated
- aeg varsti sealmaal, et tuleks planeerima hakata ühingu liikmemaksu tasumist! Vastavalt
kevadisele üldkoosoleku otsusele on uueks (2015.a. eest) liikmemaksuks tegevliikmele 35 eurot,
noor tegevliige (18-26 a.) ning üle 65 a. tegevliige tasuvad 20 eurot. Pereliige ning seeniorliige (80
ja enam a.) tasuvad 2 eurot. Infot maksude ja tasumise kohta vaata ühingu kodulehelt!
- eetrisse on peagi oodata uut klubijaama – ES1ZM. See on loodud Mustamäe Avatud
Noortekeskuse juurde ning kujutab endast noortele suunatud raadioringi ning arvutiklassi kooslust.
Ühingu juhatus tänab Marti (ES2MA) ja Eerikut (ES2ADO) abi ning panuse eest selle klubi
käivitamisel. Ühtlasi üleskutse Tallinna amatööridele – kes tunneb, et sooviks õlga alla panna
noorte harimisel ja meie hobi juurde suunamisel – võtke ühendust ES2MC-ga.
- kuu lõpu CQWW SSB tuur pole enam kaugel – tutvuge kodulehel Eesti praeguste tipptulemustega lainealade ning klasside lõikes ja valige endale sobiv strateegia. Võimalusi seniseid
tulemusi uuendada on eriti „assisted“ klassides ja low-power arvestuses.
- ES-QTC toimetus oleks väga tänulik kaastööde eest käesolevat aastat käsitlevasse numbrisse!
Artiklid, pildid jne on oodatud 1.detsembriks! Kraamige oma mõtted ja arvamused lagedale ning
saatke teele – keelelise korrektuuriga saab toimetus hakkama, ärge selle pärast muretsege!

5. Levi ülevaade
Midagi head Päikese poolt seekord ei pakutud, aktiivsuse indeksid kukkusid järjekordselt
ja olid nädala kokkuvõttes: R=102 (-63!), F=133 (-35) ja Maa magnetväli Ak=13 (-1).
Ka MUF ehk max kasutatav sagedus langes 1 MHz võrra ja oli 24MHz.
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