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1. In memioram: ES7RDR Einar Suislepp , 11.04.1944-24.10.2015
2. Liikmete tähtpäevad
02.11
03.11
04.11
05.11

–
–
–
–

Toomas ES2BL, 75.a.juubel
Imre ES5IMRE, 12.a.
Raivo ES6RAN, 58.a.
Heldur ES6SW, 62.a.

3. Võistluskalender ja meeldetuletused
-

eeloleva nädala teisipäeval (03.11) ULL KV AT-144;
eeloleval laupäeval (07.11) LL KV 8.etapp;
ettepanek vanematele kolleegidele – jälgige oma juuniorite D-klassi töölubade kehtivust.
Jätkuvalt kipub nende õigeaegne uuendamine ununema!
QSL-talitus ootab kaarte USA ja JA suunas enne-jõuluaegseks postituseks. Samuti on
oodatud (eriti VUSHF) kaardid Skandinaaviasse ja Baltikumi.

3. DX uudised
Värsked DX-uudised ERAÜ kodulehe vastavatelt linkidelt või otse netist.

4. 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.
- 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;
- eelmise nädalavahetuse hea levi soosis ka korralikke esitusi meie parimatelt LL võistlejatelt
CQWW-s. Supertulemusega sai hakkama ES5TV, kes SOAB HP klassis on pakutud tulemustelt
maailmas teine ja EU-s esimene – tehes ligi 8000 arvesse minevat sidet! Hästi esines ka ES7GM,
kes on SOAB LP klassis EU-s 3. kohal.

5. Levi ülevaade
Päike on oma aktiivsust jätkuvalt parandanud ka peale võistluste nädalavahetust ja möödunud
kahe nädala kokkuvõttes olid indeksid vastavalt R=80 (+38), SFI= 115 (+24) ning Maa magnetväli
oli tunduvalt vähem häiritud ehk Kieli Ak = 10 (-10).
MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus oli koguni 7MHz kõrgem kui eelmisel
võrdlusperioodil ja oli keskmiselt 24MHz.
10/12m lainealad olid terve nädala vältel kasutatavad ka DX-sidedeks päevasel ajal.
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