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Argo ES6QC, 51.a.
Meelis ES5LCN, 42.a.
Otto ES2BS, 88.a.
Feliks ES5TCP, 65.a. juubel
Kundar ES6KW, 50.a. juubel
Anti ES6LN, 36.a.
Hillar ES1ABM, 54.a.
Kalju ES1LCI, 62.a.
Mya ES5AYZ, 52.a.
Rein ES5RW, 51.a.
Roman ES1BBJ, 43.a.
Vladimir ES3LAZ, 33.a.
Aadu ES5CC, 77.a.
Endel ES5BJ, 60.a. juubel
Nikolai ES4SA, 49.a.

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
Meeldetuletused:
- täna on sügisene „Käsivõtme“ arvult kolmas osavõistlus, kl 10:00 kuni 10:59 EA. Aruanded
osavõtu kohta nädala jooksul, soovitavalt elektrooniliselt ES1CW e-posti aadressile;
- käesolevat nädalalõppu läbiv (00:00 – 23:59UTC) WAEDC SSB osa, täpsemad juhised netist;
- ULL poolel AT-432 eeloleval teisipäeval (11.09) ja AT-50 järgneval neljapäeval (13.09). Soov
aruandeid saada nädala jooksul ja elektrooniliselt;
- Järgmisel nädalavahetusel toimub ES „Digisprint“ ja nädalavahetust läbivalt SAC CW osa.
NB: septembrikuus kaotab märkimisväärne osa raadiojaamade töölubasid oma kehtivuse, jälgige
tähtaegu ja uuendage neid õigeaegselt ning ettenähtud korras!

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

4. Juhatuse teated
- ES-QTC toimkond ootab kaastöid – artikleid, pilte, infonupukesi jm 2012.a. QTC koondnumbri
tarvis – igasugune panus väga oodatud! QTC saab nii huvitav, kuivõrd me selle ise huvitavaks
teeme.
- ULL Välipäeva pakutud tulemused on kodulehel avaldatud – aga ULL toimkond ootab lisainfot ja
võimalike parandusi neilt, kes näevad vigu nt oma võistlusklassi määramisel vmt.

5. Levi ülevaade
Päikese aktiivsusnäidud on püsinud enam-vähem eelmise nädala tasemel, aktiivsusindeksid
vastavalt: MUF 20MHz (+1MHz), R=67 (-4), F=108 (+3) ja Maa magnetvälja n.n. Kieli indeks
Ak=12 (+/-0).
Lühilainetel DX-sided olid lühiajaliselt võimalikud ka 12m ning 10m lainealadel ja samuti esinesid
sporaadilised levipiigid 6m ning 4m lainealadel. Esmakordselt fikseeritud TEP+Es tüüpi levi 6m –
V5/HB9PHJ oli kuulda ligi 30minutit, kui töötas Balkani/DL ja SM jaamadega.
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