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Tiit ES1MW, 58.a.
Valeri ES4RX, 57.a.
Taavi ES1AKO, 30.a.
Jüri ES1JKA, 49.a.
Viktor ES1RTB, 58.a.
Raul ES1TJH, 44.a.
Kalev ES4BKI, 20.a.
Juha OH7JH, 50.a. juubel
Eduard ES1TEF, 26.a.

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
- täna on selle aasta LL KV viimane ehk 10.etapp, kl. 10:00 kuni 10:59 EA.
- eeloleval teisipäeval (04.12) on selle aasta viimane ULL KV aktiivsustest 2-l meetril ehk AT-144.
Viimane võimalus oma 2m tabeli seisu parandada.
- järgmisel laupäeval (08.12) „Käsivõti“, samuti viimast korda sellel aastal. Ja jällegi – veelkord
võimalus oma tabeliseisu parandada, aasta kokkuvõttes läheb arvesse kolm paremat tulemust
erinevatelt osavõistlustelt.
- järgmisel nädalavahetusel (8.-9.12.) on ka tervet nädalalõppu läbiv ARRL 10m Contest, paraku
leviga ei pruugi vedada...

3. DX uudised
Värsked DX-uudised ja tähelepanekud by ES1AR, täiendust leiate ka kodulehelt DX-info alt.

4. Juhatuse teated
- teavitame, et kõik amatöörid on oodatud väikesele jõulueelsele istumisele 5.detsembril Tallinnas,
Tartu mnt pubis nimega „Seiklusjutte maalt ja merelt“ – kogunemine kell 18 pubi II korrusel.
- et aasta lõpp on peagi käes, siis on paras aeg tasuda järgmise aasta ERAÜ liikmemaksu – info
tasumäärade, pangakonto jne kohta on toodud ühingu kodulehel.
- valminud on käesoleva aasta ULL välipäeva lõpptulemused – vastavad viited leiate ühingu
kodulehe avalehelt! Õnnitlused võitjatele ja tänud kohtunikele!

5. Levi ülevaade
Päikese käitumine on jätkuvalt üleannetu, aktiivsus liigub üles-alla. Seekord suunas allapoole. Kahe
möödunud nädala kokkuvõttes olid aktiivsuse indeksid vastavalt: R=97(-5), F=128 (-7) ja Maa
magnetvälja näitaja Kieli Ak = 10(-5).
MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus oli siiski 2MHz kõrgem eelmise võrdlusperioodi
näitajast ja keskmiselt 26MHz. 12 ja 10m lainealad olid ka seekord DX-tööks avatud pea viimased
kaks nädalat.

50/70 MHz sagedusaladel Es-levi ei esinenud, põhiline toimetamine kaugustele kuni 2000
km toimus üle „kivide“ (Ms) ja MGM-tööliikidel.
de ES9A

