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Jüri ES6TCZ, 52.a.
Eerik ES8JX, 48.a.
Kalev ES5KJA, 39.a.
Joosep-Georg ES1PUMP, 34.a.
Teolan ES1AO, 80.a. juubel
Esko ES8CO, 73.a.
Mari ES5YAM, 23.a.
Arvo ES1CW, 79.a.
Helmut ES5RAL, 62.a.
Tuuli ES5EST, 28.a.

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
- oktoobrikuu esimene ULL KV etapp ehk AT-144 toimub 2.oktoobril;
- sellel nädalavahetusel on läbivalt üks aasta RTTY tähtsündmustetest ehk CQWW DXC
raadio-teletaibil, 00:00 UTC laupäeval kuni 23:59 UTC pühapäeval;
Meeldetuletus:
Märkimisvääriv osa raadiojaamade töölubasid kaotab oktoobrikuus oma kehtivuse, jälgige tähtaegu
ja uuendage neid õigeaegselt ettenähtud korras. Vajalik info protseduurist ja dokumentide vormid
on toodud Ühingu kodulehel.

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

4. Juhatuse teated
- eelmisel kolmapäeval pidas ühingu juhatus oma sügishooaja esimest koosolekut. Arutatud
teemade hulgas olid: 2012 a. kalenderplaan ja peamiste ühingu ürituste kuupäevad (lõplik
kalender tuleb avaldamisele rohkem aasta lõpu poole); ühingu kassa seis ja liikmemaksude
laekumine (jätkuvalt suur võlglaste hulk!) – plaanis ka muuta protseduuri liikmemaksude
kogumiseks, st saata igale liikmele maksuteatis/arve koos võlgnevuse näitamisega; kinnitati
muudatused LL VP ja LL KV reeglitesse (2013.a. reeglid tulevad avaldamisele hiljem) vastavalt
suvisel kokkutulekul arutatule, mõned täpsustused tuleks veel teha ka ES Open’i reeglites jm; anti
ülevaade 2013.a. suvise kokkutuleku võimaliku koha otsingute seisust, ent 100% kindlaid variante
paraku veel pole – kokkutulek ise juuni viimasel nädalalõpul; tuleva aasta Talvepäev on plaanis
korraldada hoopis Tõraveres, võimalik toimumise aeg – 2.veebruar, programm ja lõplik info
täpsustamisel; uute klubijaamade asutamisest TTÜ-s ja Sisekaitse Akadeemias ning juhatuse
poolne võimalik abi; ARDF-i arendamisest Kaitseliidus ja ERAÜ vastav toetus.
- saabus info, et meie hulgast lahkus ootamatult IARU Reg3 ning Austraalia rahvusliku ühingu
president Michael Owen, VK3KI.

5. Levi ülevaade
Päikese aktiivsusnäidud on võrreldes eelmise nädalaga jälle langenud ehk siis tema aktiivsuse
indeksid olid vastavalt: MUF 19MHz (-7MHz), R=59 (-28), F=104 (-31) ja Maa magnetvälja Kieli
indeks Ak=16(+4) ehk siis väli oli rohkem häiritud, kui see oli eelmisel nädalal.
Vaatamata kõigele, olid lühilainetel DX-sided lühiajaliselt jätkuvalt võimalikud ka 12m/10m
lainealadel. Vaiksed olid meie laiuskraadil nii 6m kui ka 2m lainealad.
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