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2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- 27/28. oktoobril – CQ WW DX Contesti Phone osa. Soovitus tutvuda CQ kodulehelt võistluste reeglitega 

ja osaleda aktiivselt vastavalt võimalustele! Edetabelis on ridu, mis ootavad täiendusi ja uuendatud 
tulemusi (edetabelid toodud kodulehel!). NB! Aruande saatmiseks on VAID 5 päeva!  

- Ikka veel on QSL talituses on äraviimiseks suvisel kokkutulekul väljajagatud auhindu. Asjaosalistel 
soovitav hoolt kanda ja kodusele riiulile toimetada. Tänud neile, kes üleskutset juba kuulda on võtnud! 

 
3. Juhatuse teated 

- ES-QTC toimetus kutsub jätkuvalt üles kaastöödele aastat kokkuvõtva numbri jaoks – ülevaated 
suvistest tegemistest, tehnilistest saavutustest/lahendustest vms – samuti on oodatud tore 
pildimaterjal! Võtke ühendust-saatke es2mc@erau.ee  

- ERAÜ traditsiooniline talvepäev (veebruaris) ootab samuti huvitavaid ettepanekuid teemade kohta, 
mida võiks talvisel seminariüritusel käsitleda! Teavitage juhatust – erau@erau.ee  

- Tuletame meelde, et peagi on käes aeg tuleva aasta ühingu liikmemaksu tasumiseks. Paraku on ka 
neid, kes ei ole tasunud veel käesoleva aasta maksu – palume võlgnevused kiiresti likvideerida! 

 
4. DX-info 

- Ülevaade oodatavast DX-aktiivsusest kuni 30.10.2018 – DX-peditsioonid/haruldased IOTA-saared ja 
CQ WWDXC osavõtjad eetris. 

 

5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsus möödunud nädalal eriti ei muutunud. Perioodi keskmised näitajad olid vastavalt: R=4 (-6), 
SFI=70 (+/-0). Maa magnetvälja aktiivsus vähenes tunduvalt ehk Ak indeks oli 8 (-12). 
Kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus (MUF) oli endiselt tasemel 18MHz, D-kihi peegeldussagedus päevasel ajal  
nädala kokkuvõttes tõusis tasemele max 5,7 MHz (+0,2MHz).  

 
NB! Järgmisel laupäeval (27.10.) seoses CQWWDX Contestiga ES9A ringteadet eetris ei edastata. 
                                                                                                                                                   de ES9A 

1. Liikmete tähtpäevad 

21.10 – Andrei ES4RLH, 47.a. 

23.10 – Aare ES8AAA, 82.a. 

24.10 – Aleksandr ES4AB, 71.a. 

25.10 – Toivo ES5GI, 60.a.juubel 

27.10 – Tiit ES5TRA, 64.a. 
27.10 – Tõnu ES3BU, 73.a. 
27.10 – Wladimir ES2SF, 77.a.  

29.10 – Jaan ES5RIM, 67.a. 

30.10 – Meelis ES3KI, 65.a.juubel 

31.10 – Ülo ES7RU, 76.a. 
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