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Tõnis ES2DN, 63.a.
Leonid ES1LEO, 64.a.
Mart ES2NJ, 64.a.
Ene-Reet ES3YR, 72.a.
Peeter ES5NC, 52.a.
Wadim ES6VBV, 40.a.juubel
Erik ES1ATE, 64.a.
Wladimir ES1OD, 62.a.
Vaino ES8HN, 88.a.
Boriss ES1GO, 61.a.

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
-

Täna LL KV 8.etapp, kl 10:00 kuni 10:59 EA, aruanded 7 päeva jooksul;
Täna/homme nädalavahetust läbiv WAE DX Contest RTTY ja 24h Ukrainian DX Contest;
Eeloleval teisipäeval (10.11) ULL KV AT-432 ja neljapäeval (12.11) AT-50;
Järgmisel laupäeval (14.11) on Läti ULL test, kõik Eesti jaamad on kutsutud osalema!

3. Juhatuse teated
- Juhatus tuletab meelde, et peagi on käes aeg järgmise aasta liikmemaksude tasumiseks.
Vastavalt ERAÜ kevadise üldkoosoleku otsusele 2016.a. liikmemaksud käesoleva aasta maksudega
võrreldes ei muutu, st et tegevliikmed tasuvad 35 eurot, noored tegevliikmed (vanuses 18-26 a.)
ning üle 65 a. vanused tegevliikmed 20 eurot ja seeniorliikmed ning pereliikmed 2 eurot. Infot
tasumise kohta vaata ühingu kodulehelt!
- Ühingu juhatuse juurde loodud raadiohäirete töögrupp ootab jätkuvalt infot häireid tekitavatest
seadmetest, mida turustatakse täna erinevate teenusepakkujate (kaabel-TV, arvutivõrgud jm)
poolt või vahendusel. Vastav info saata aadressile rfi@erau.ee – jälgige ka sellekohaseid kirjutisi
Ham-foorumis!
- ES-QTC toimetus tuletab meelde, et ootab kaastöid 2015.a. kokkuvõtvasse numbrisse – oodatud
suvised tegemised, pildid, kommentaarid jm. Materjal on oodatud aadressile esqtc@erau.ee ja
kaastööde esitamise tähtaeg on 15.detsember!

4. DX-info
-

Ülevaade DX-aktiivsusest kuni 15.11 – DX-peditsioonid/haruldased IOTA-saared eetris.

5. Levi ülevaade
Päikese aktiivsus on jätkuvalt tõusev, nädala indeksid olid vastavalt R=87 (+7), SFI=119 (+4).
Maa magnetväli oli siiski rahutum võrreldes eelmise perioodiga ning nädala kokkuvõttes oli Kieli Ak
= 17 (+7).
MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus tõusis 1 MHz võrra ja oli nädala kokkuvõttes 25MHz.
Es-levi 4/6m lainealadel ei esinenud ja põhiline tegevus nendel bändidel toimus Ms-tööliike
kasutades.
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