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1. Liikmete tähtpäevad
22.11 – Andres ES5RP, 50.a.juubel
22.11 – Erich ES3FE, 80.a.juubel
22.11 – Sergei ES4TGK, 46.a.
23.11 – Marek ES2AST, 37.a.
24.11 – Tiit ES1MW, 60.a.juubel
24.11 – Waleri ES4RX, 59.a.
26.11 – Taavi ES1AKO, 32.a.
27.11 – Jüri ES1JKA, 51.a.
30.11 – Viktor ES1RTB, 60.a.juubel
02.12 – Raul ES1TJH, 46.a.
04.12 – Aleksandr ES4BGP, 61.a.
05.12 – Eimo ES3DBAK, 51.a.
05.12 – Kalev ES4BKI, 22.a.

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
- Täna/homme LZ DX Contest (24h), CW ja SSB;
- Järgmisel nädalavahetusel (29.-30.november, 48h) CQWW DX Contesti CW pool.
3. DX uudised
Tervislikel põhjustel ajutiselt ES1AR eetrisse ei ulatu ja DX-uudiseid on soovitav hankida
individuaalselt otse netist või Ühingu kodulehelt DX-info linkide alt.

4. Juhatuse teated
- neljapäeval, 20.nov-l toimus järjekordne ERAÜ juhatuse koosolek. Arutati ühinguga sideme
kaotanud amatööride (3 või enam aastat võlgu) välja arvamist ning koostati vastav nimekiri
(avaldatakse ringi materjalis ja veebis edaspidi), järgmise aasta kalenderplaani ja peamiste ühingu
ürituste toimumise kuupäevi, kuulati Argo (ES6QC) ülevaadet võimalike suvekokkutulekute
kohtade osas ning otsustati, et sobivaks kohaks on Mammaste Põlvamaal, mis tuleks ka
reserveerida, arutati ka ES-QTC sisu ja kaastöid, samuti erinevaid ideid tuleva aasta ühingu
Talvepäeva läbiviimiseks. Ühingu üldkoosoleku toimumise kohaks leiti taas olevat sobivaim Türi,
koosolek ise võiks seekord toimuda veidi hiljem, pigem aprilli lõpus (nt 25.04.).
- CQWW-ks valmistumisel uurige ES ja Baltimaade tulemuste tabeleid (kodulehel saadaval), seal
on mitmetes positsioonides piisavalt parandamisruumi!
- ES-QTC ootab jätkuvalt kaastöid, kõik, kes on lubanud – paluks materjali detsembri alguseks!
- 2015.a. liikmemaksude tasumise aeg on käes – täpne info ühingu kodulehelt!

5. Levi ülevaade
Päikese aktiivsus püsis jätkuvalt „Harju keskmise“ tasemel, kuid on ilmselgelt tõusul.
Eelmise nädala kokkuvõttes olid indeksid R=93(+8), F=168 (+26) ja Maa magnetväli
veidi rahutum ehk Ak=15 (+2).
MUF ehk max kasutatav sagedus tõusis 1MHz võrra ja oli nädala kokkuvõttes 32MHz. Ka
seekord tõusis mitmel päeval tasemele 33...35MHz.
Järgmiseks nädalavahetuseks levitingimuste halvenemist ei ole oodata, ilmselt jätkub
keskmisest parem levi, seda eriti 10/15m lainealadel.
Seoses CQWW DX Contestiga järgmisel nädalavahetusel ES9A eetris ei ole.
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