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1. Liikmete tähtpäevad 

19.11 – Vadim ES4BAH, 74.a. 

19.11 – Õie ES7LCJ, 26.a. 

20.11 – Tõnu ES7MB, 70.a. juubel 

20.11 – Raul ES2IP, 67.a. 

21.11 – Kalev ES5RF, 62.a. 

21.11 – Andres ES5RP, 47.a. 

             ÕNNITLUSED! 

22.11 – Erich ES3FE, 77.a. 

22.11 – Sergei ES4TGK, 43.a. 

24.11 – Tiit ES1MW, 57.a. 

24.11 – Valeri ES4RX, 56.a. 

26.11 – Taavi ES1AKO, 29.a. 

27.11 – Jüri ES1JKA, 48.a. 

30.11 – Viktor ES1RTB, 57.a. 

02.12 – Raul ES1TJH, 43.a. 

 

2. Meeldetuletused ja võistluskalender 

- järgmisel nädalavahetusel on üks aasta tähtsündmustest – CQWW DXC CW osa, algus 

00:00 UTC laupäeval, 48 tundi. 

- novembrikuu ULL KV kõik etapid on peetud, kontrollige aruannete ärasaatmist. 

- jätkuvalt ajakohased meeldetuletused: kontrollida jaama tööloa kehtivust ja uuendada 

need ennetavalt, samuti võtta ette 2012.a. liikmemaksude tasumine. Mõlemad 
toimingud ei kuulu edasilükatavate hulka!  

 
3. DX uudised 

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

 
4. Juhatuse teated 

- soovitusi WW-s võistlejaile – uurige ühingu kodulehel toodud Baltimaade CQWW CW 

Contesti võrdlustabelit ja valige sealt sobiv võistlusklass – eriti palju tulemusi on puudu 

assisted klassides, oleks võimalus saada uus skoor tabelisse! 

- on algatatud arutelu LL KV järgmise aasta reeglite muudatuste kohta (hobi-listis) – 

küsimus etappide koguarvust, arvesse minevate etappide arvust ning NRAU ja BC 

etappides kasutatavast võimsusest. Aktiivsete võistlejate arvamused teretulnud!  

 
5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsus püsib jätkuvalt hea, seega ka MUF ehk kõrgeim kasutatav sagedus 

kõrge, mis oli nädala kokkuvõttes 30MHz. F2-levi soodustas jätkuvalt sidepidamist 

24/28MHz sagedusaladel. Ja ikka veel F2-levi 6 meetril meie laiuskraadidel puudub, 

kuigi teoreetiliselt peaks olema.  

Päkese aktiivsuse indeksid olid kokkuvõttes vastavalt: R=143 (-1), F=157 (-19) ja Maa 

magnetväli oli rahulik, ehk Ak = 6(-1).  

Eelolevale nädalavahetusele ennustatakse mõõduka F2 levi jätkumist, mis tähendab 

kõrget aktiivsust ka 10m lainealal CQWW DXC ajal. 

Tänaseks on kõrgrõhkondade püsimine Läänemere kohal lõppenud ja koos sellega ka 

sügisene super-tropolevi.  

                                                                                          de ES9A 
 

 


