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Erik ES1ATE, 61.a.
Vladimir ES1OD, 59.a.
Vaino ES8HN, 85.a. juubel
Boris ES1GO, 58.a.
Jüri ES4TG, 40.a. juubel
Hans ES7PW, 22.a.
Silvar ES8EV, 79.a.
Kuno ES1ABC, 60.a. juubel
Toomas ES2ABW, 60.a. juubel
Olli-Matti ES0EA, 67.a.
Lembit ES7CE, 69.a.
Jaan ES3RY, 66.a.

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
- täna ja homme WAE DXC RTTY, algus täna kl 00:00 ja kestab kuni 23:59 UTC pühapäeval;
- eeloleval nädalal – ULL KV AT-432 teisipäeval (13.nov) ja 4m NAC neljapäeval (15.nov);
Meeldetuletused:
novembris/detsembris kaotab märkimisväärne osa raadiojaamade töölubasid oma
kehtivuse. Jälgige tähtaegu ja uuendage neid õigeaegselt. Taotluse vormi ja info
protseduuride kohta leiate Ühingu kodulehelt. TJA andmetel on seisuga 5.november
rohkem kui 20 tööluba kaotanud oma kehtivuse...

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

4. Juhatuse teated
- toimus ERAÜ juhatuse liikmete ja Tallinna Tehnikaülikooli vastava aktiivi ühine kohtumine, et
arutada aktiivse raadioklubilise tegevuse käivitamist TTÜ-s. Koostati tegevuskava ja jagati
ülesandeid. Ehk saab lähitulevikus juba TTÜ raadioklubist ka rohkem kuulda!
- Lätlased kutsuvad tuleval laupäeval (17.nov) osa võtma YL 144MHz Contestist – reeglid toodud
hobi-listis ja saadaval ka LRAL-i kodulehel.
- NRAU LL-managerid on algatanud arutelu NRAU-Balti testi reeglite muudatusteks – eelkõige on
jutuks low power klassi sissetoomine, võimalik ka multi-op arvestus. Täpsem info tuleb edaspidi.

5. Levi ülevaade
Päike on jälle inetu käitumisega ja tema aktiivsus allamäge kursil - nädala kokkuvõttes olid
aktiivsuse indeksid vastavalt: R=52(-20), F=98 (-29) ja Maa magnetvälja näitaja ehk Kieli Ak = 14
(+1).
Ka MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus oli 2MHz madalam eelmise nädala näitajast ja
keskmiselt 27MHz. Siiski 12m ja 10m lainealad olid ka seekord DX-tööks avatud läbi nädala.
4m ja 6m olid avatud TEP+Es levile ainult Vahemere maades ja kohati ka Kesk-Euroopas.
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