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Kundar ES6KW, 54.a.
Tauri ES5HTA, 21.a.
Hillar ES0AMB, 58.a.
Mya ES5AYZ, 56.a.
Rein ES5RW, 55.a.juubel
Roman ES1BBJ, 47.a.
Vladimir ES3LAZ, 37.a.
Meelika ES2AKE, 34.a.
Peeter ES2PETS, 10.a.
Kalev ES2KAL, 68.a.
Endel ES5BJ, 64.a.
Nikolai ES4SA, 53.a.
Jaak ES1HJ, 64.a.
Vahur ES2HLL, 54.a.
Mati ES3BEC, 52.a.
Jüri ES5JR, 50.a.juubel

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
-

Täna „Käsivõtme“ 3.etapp. Eelmise etapi kokkuvõtte leiate kodulehelt;
Täna-homme (10/11.09.) WAEDC SSB osavõistlus. Juhendi leiate DARC kodulehelt;
Eeloleva nädala teisipäeval (13.09) ULL AT-432 ja neljapäeval (15.09) 4m NAC. Korduv
palve – mitte jätta aruannete esitamist viimasele hetkele;
Järgmisel nädalavahetusel (17/18.09) SAC CW osavõistlus.

3. Juhatuse teated
-

-

-

Skandinaavlased kutsuvad meid osa võtma jäjekordsest SAC-ist – selle CW tuur toimub
juba nädala pärast! Meenutame, et lähinaabrite jaoks on loodud ka 40-80m nn „Low band“
arvestus, seega on võimalus valida endale igati sobiv võistlusklass. Tutvuge võistluse
reeglitega SAC-i kodulehel, koondinfo avaldati ka meie hobi-listis.
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!
Uuendatud on CQWW DX Contestide Baltimaade võrdlustabelid, saate värske seisuga
tutvuda meie kodulehel. Et sügisesed suurvõistlused pole enam kaugel (RTTY tuur juba
septembri lõpus!), siis soovitame juba plaanima hakata, et millisele tabeli reale oleks
mõistlik parandust teha. Neid kindlasti on!

4. DX-info
-

Ülevaade oodatavast DX-aktiivsusest kuni 17.09.2016 – DX-peditsioonid/haruldased IOTAsaared eetris.

5. Levi ülevaade
Päikese aktiivsus oli viimase nädala kokkuvõttes heitlik ja indeksid: R=44 (-20), SFI=95 (+5) ja
Maa magnetväli oli märgatavalt häiritud - Kieli indeks Ak=26 (+14!). LL-i kõrgemad lainealad olid
kasutuskõlbmatud, kõrgeim DX-tööks kasutatav (MUF) oli nädala kokkuvõttes ainult 16MHz
(-1MHz).
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