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In Memoriam: Enn-Jaak Kalve ES6DL, 05.05.1938-27.09.2017.a.
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Eerik ES8JX, 53.a.
Kalev ES5KJA, 44.a.
Teolan ES1AO, 85.a.juubel
Esko ES8CO, 78.a.
Jaanus ES3ADI, 68.a.
Ivan ES1ARC, 38.a.
Arvo ES1CW, 84.a.
Helmut ES5RAL, 67.a.
Tuuli ES5EST, 33.a.
Ivar ES5IVAR, 22.a.
Aivar ES0DBAO, 57.a.
Aivar ES2RIG, 52.a.
Toivo ES6TSS, 43.a.

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
-

Eeloleva nädala teisipäeval (03.10) toimub selle kuu AT-144. Järgmisel laupäeval, s.o.
7.10. toimub oktoobrikuu LL KV järjekordne etapp, algus tavapäraselt kell 10 EA järgi.
Võistlusaruanded on oodatud hiljemalt 7 päeva jooksul!

3. Juhatuse teated
-

-

Möödunud kolmapäeval, 27.09. toimus ühingu juhatuse sügishooaja esimene korraline
koosolek. Arutati: liikmemaksude laekumist ja liikmete arvestust – jätkuvalt on võlglasi,
proovime saata kirjalikud meeldetuletused; ühingu kodulehe uuendamisest ja
arendamisest, samuti Eesti call-booki kuvamisest veebis – lubadus aidata ja lehte
värskendada Andreilt (ES4RLH); 2018.a. kalenderplaani, otsustati peamiste ühingu
sündmuste toimumiste kuupäevad: XX Talvepäev veel hetkel lahtine, kas veebruari
esimesel (3.02.) või teisel (10.02.) laupäeval, korraline ERAÜ üldkoosolek, kus valitakse ka
uus juhatus – 7.04., suvine kokkutulek (loodetavasti Hiiumaal) – 29.06.-1.07.; suvise
kokkutuleku korraldamist – küsimus asukohas, läbirääkimised konkreetse puhkekülaga
Hiiumaal; LRMD ettepanekut korraldada 2019.a. Baltimaade ühine suvine kokkutulek koos
vastava noorteüritusega (YOTA), asukohaga nt Lätimaal; tuleva aasta talvepäeva
võimalikku programmi ja asukohta – tegemist ka juubeliüritusega (20-nes!) – kõikide
mõtted ja ettepanekud oodatud!; ES-QTC kava ning meie ajalooraamatu koostamise seisu.
ULL toimkond teatab, et ULL välipäeva tulemused on koos, aga vajavad veel veidi
vormistuslikku ülevaatamist – loodame need avaldada järgmisel nädalal – jälgige hobi-listi
ning ühingu kodulehte!

4. DX-info
-

Ülevaade oodatavast DX-aktiivsusest kuni 10.10.2017 – DX-peditsioonid/haruldased IOTAsaared eetris.

5. Levi ülevaade
Päikese aktiivsus möödunud nädalal veidi paranes ja indeksite väärtused tõusid, vastavalt: R=28
(+13), SFI=86 (+13). Maa magnetväli rahunes veelgi ja oli tasemel Ak= 15 (-5).
Kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus (MUF) nädala kokkuvõttes oli jätkuvalt tasemel 15MHz.
de ES9A

