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Raul ES5RTA, 47.a.
Valter ES2MLY, 19.a.
Margo ES3ASI, 29.a.
Priit ES2AFF, 52.a.
Eduard ES1QX, 69.a.
Boris ES2JJ, 66.a.
Taavi ES1TCK, 42.a.
Valdek ES4NG, 60.a.juubel
Sergei ES1ADR, 43.a.
Ermo ES5FM, 37.a.

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
-

-

Täna LL karikavõistluste selle aasta viimane etapp, algus kell 10! Eeloleva nädala
teisipäeval (06.12) selle aasta viimane AT-144 ja neljapäeval (08.12) vastavalt AT-50.
Võistlusaruanded on oodatud 7 päeva jooksul;
Järgmisel laupäeval (10.12) on 2016.a. „Käsivõtme“ 4. ehk viimane etapp ja seekord
muudetud kujul – algus kl. 08:00 EA ja 3x15 perioodi senise 4x15 asemel, s.t. võistlus
lõpeb kelll 08:44 EA. Muudetud juhend on esitatud „hobi-listis“ ja Ühingu kodulehel. Kõik
võimalikud kommentaarid osavõtjatelt on teretulnud aadressil erau@erau.ee .

3. Juhatuse teated
-

-

-

Juhatuse lahtine koosolek on plaanitud 7.detsembril läbi viia koos Tallinna piirkonna
amatööride traditsioonilise jõulueelse kogunemisega Vana Villemi Pubis – algus kell 17!
Jätkuv üleskutse – toetada meie ajalooraamatu väljaandmist nii rahaliselt kui ka huvitava
materjaliga! Väga oodatud on ka toetused amatööridega seotud ettevõtetelt, et raamatu
avaldamiseks vajalik eelarve (ca 11-12 tuhat) kokku saada! Info toetamise kohta meie
kodulehelt ning annetamisega seotud finantsküsimused palume esitada ES2DW-le!
ES-QTC materjalid on juba VÄGA oodatud, tähtajad lähenevad! Oodatud on ülevaated
suvistest tegemistest, tehnilistest lahendustest jmt, samuti pildid! Materjalide laekumist
ootame hiljemalt detsembri keskpaigaks!
On taas aeg tasuda ühingu liikmemaks – palume ühingu liikmetel 2017.a. liikmemaks
tasuda hiljemalt käesoleva aasta lõpuks! Et jõulude ajal on teisigi väljaminekuid, oleks
soovitav see ülekanne teha juba varem! Liikmemaksude suurused võrreldes 2016.a. ei
muutunud, info maksude kohta on toodud ühingu kodulehel.

4. DX-info
-

Ülevaade oodatavast DX-aktiivsusest kuni 10.12.2016 – DX-peditsioonid/haruldased IOTAsaared eetris. Soovitav jälgida ka netist CQWW DXC osavõtnute infot QSL-vahetuse kohta.

5. Levi ülevaade
Päikese aktiivsus ka sellel vaadeldaval nädalal ei ole tõusnud, indeksid on pigem laskunud eelmise
nädala tasemelt, vastavalt: R=26 (-5), SFI=75 (-3). Maa magnetväli oli siiski mõnevõrra aktiivsem
ja oli Ak=10 (+1). Kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus (MUF) laskus nädala kokkuvõttes 2MHz
võrra tasemele 18MHz.
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