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1. Liikmete tähtpäevad
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Wadim ES4BAH, 79.a.
Õie ES7LCJ, 31.a.
Tõnu ES7MB, 75.a.juubel
Raul ES1IP, 72.a.
Kristjan ES3DEM, 25.a.
Kalevi ES5OF, 67.a.
Andres ES5RP, 52.a.
Erich ES3FE, 82.a.
Sergei ES4TGK, 48.a.
Marek ES2AST, 39.a.
Tiit ES1MW, 62.a.
Waleri ES4RX, 61.a.
Jüri ES1JKA, 53.a.
Kristo ES2KKA, 35.a.
Sergei ES1SON, 41.a.

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
-

Eeloleval nädalavahetusel üks aasta tähtsündmustest – CQWW DX Contest CW osavõistlus.
Soovitav eelnevalt tutvuda juhendiga „CQ“ kodulehel, on muudatusi!
Detsembrikuu esimesel laupäeval (04.12) 2016.a. LL KV viimane etapp ja teisipäeval
(06.12.16) ULL KV AT-144.

3. Juhatuse teated
-

-

-

ULL toimkond teavitab, et selgunud on suvise ULL välipäeva lõplikud tulemused – vastav
info saadaval ühingu kodulehe avalehel! Tutvuge! Loodame peagi avaldada ka koondlogi,
kust on võimalik vaadata tehtud vigu.
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 ootab kaastöid - oodatud on ülevaated suvistest tegemistest, tehnilistest
lahendustest jmt, samuti pildid! Materjalide laekumist ootame 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 varasemalt! Liikmemaksude suurused võrreldes 2016.a. ei
muutunud, info maksude kohta on toodud ühingu kodulehel.

4. DX-info
-

Ülevaade oodatavast DX-aktiivsusest kuni 30.11.2016 – DX-peditsioonid/haruldased IOTAsaared eetris. Soovitav jälgida ka netist CQWW DXC võimalike osavõtjate eelteateid
osavõtu kohta.

5. Levi ülevaade
Päikese aktiivsus viimasel nädalal ei ole tõusnud ja indeksid on püsinud ligilähedaselt eelmise
nädala tasemel, vastavalt: R=31 (+16), SFI=78 (+/-0). Maa magnetväli rahunes mõnevõrra ja oli
tasemel Ak=9 (-2).
Kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus (MUF) jäi nädala kokkuvõttes endiseks ehk oli 20MHz.

NB! Seoses CQWW DXC toimumisega järgmisel nädalavahetusel, ES9A ringteadet eetris ei
edastata!
de ES9A

