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Arvo ES1CW, 82.a.
Tuuli ES5EST, 31.a.
Ivar ES5IVAR, 20.a.
Helmut ES5RAL, 65.a.juubel
Aivar ES0DBAO, 55.juubel
Aivar ES2RIG, 50.a.juubel
Toivo ES6TSS, 41.a.
Grigori ES1AZ, 62.a.
Lemmit ES1LEM, 67.a.
Heino ES0TJE, 54.a.

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
-

Täna LL KV 7.etapp;
Eeloleval teisipäeval (06.10) AT-144 ja neljapäeval (08.10) AT-50;
Suve lõpetuseks on soovitus vaadata üle oma logid ja saada ülevaade Eesti diplomi
„Estonian Award“ tingimuste täitmise kohta. Paljudel see ju puudu! Täpsem teave Ühingu
kodulehelt.

3. DX uudised
Värsked DX-uudised eetris via ES1AR ja lisainfot saab otsida ERAÜ kodulehe vastavatelt linkidelt
ning otse netist.

4. Juhatuse teated
- ULL toimkond teatab, et valminud on suvise ULL välipäeva lõplikud tulemused. Nendega on
võimalik tutvuda kohe kodulehe avalehel oleva uudise kaudu. Koondlogi saab juurde lisatud
lähematel nädalatel. Õnnitlused võitjatele, eriti aga neile, kes osalesid välitingimustes! Ettepanekud
ja mõtted VP tuleviku osas on samuti kõik teretulnud!
- ULL toimkonnal on veel teinegi hea uudis – nimelt on Viljo, ES5PC võitnud maineka REF/Dubuse
poolt ühiselt korraldatava EME võistluse multibänd arvestuses! Seejuures saavutas Viljo esikohad
nii 2.3 kui ka 3.4 GHz lainealadel ja oli teistel lainealadel (võistlus peeti 144MHz kuni 10GHz)
samuti esikuuikus. Koondarvestuses aga esikoht! Palju õnne!
- ka on saadaval Käsivõtme septembri etapi tulemused, kus esikoht läks jagamisele koguni kolme
võistleja vahel. Kuna enamus suutis kõikidega ära töötada, tekkiski vastav olukord – vaja oleks
enam aktiivsust „toksijate“ seas! Detsembris taas uus etapp, 2015.a. viimane!

5. Levi ülevaade
Päikese aktiivsus on olnud tõusev ja nädala indeksid olid vastavalt R=119 (+44), SFI= 125 (+18).
Maa magnetväli oli rahulikum võrreldes eelmise perioodiga ning nädala kokkuvõttes oli Kieli Ak =
13 (-3).
MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus tõusis 1 MHz võrra ja oli nädala kokkuvõttes 21
MHz. Es-levi 4/6m lainealadel ei esinenud.
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