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1. Liikmete tähtpäevad
05.11
07.11
08.11
08.11
09.11
11.11
11.11

- Heldur ES8SW, 58.a.
– Tõnis ES2DN, 59.a.
– Ene-Reet ES3YR, 68.a.
– Mart ES2NJ, 60.a. juubel
– Peeter ES5NC, 48.a.
– Erik ES1ATE, 60.a. juubel
– Vladimir ES1OD, 58.a.

ÕNNITLUSED!
2. Meeldetuletused ja võistluskalender
- täna LL KV 7.etapp, 10:00 kuni 10:59 EA;
- eeloleval teisipäeval ULL KV AT-432;
- jätkuvalt ajakohane: kontrollida jaama tööloa kehtivust ja uuendada see ennetavalt;
- võtta ette 2012.a. liikmemaksude tasumine. Toimingul mitte unustada
pangaülekandele märkimast ka oma kutsungit ja millise aasta eest liikmemaksu
tasutakse. Vt ka ühingu kodulehel:
http://www.erau.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=52
3. DX uudised
Värsked DX-uudised ja tähelepanekud by ES1AR, täiendust leiate kodulehelt DX-info alt.
4. Juhatuse teated

IARU 1 regiooni noortetöö koordinaatoriks on valitud Lisa
Leenders, PA2LS. Lisa on 21 aastat vana, sai oma esimese kutsungi 13 aastaselt ja
2009.a. tegi ära Hollandi I kategooria eksamid. Raadioamatörismis astub oma isa, PE1KL
jälgedes, armastab võistlusi, on juba osalenud ekspeditsioonidel. Peab oma ülesandeks
luua toimiv noortetöö võrgustik meie regioonis.
Eelmisel nädalavahetusel tegid jälle mõned ES-id ajalugu- ES5TV töötas 4O3A jaamast
ja jõudis pea 15milj punktini (8300 sidet!) – vt:
http://lists.contesting.com/archives/html/3830/2011-11/msg00354.html ,
ES7GM seevastu oli aktsioonis ES5TV kodusest QTH-st ning sai samuti vahva tulemuse –
7,8milj punkti (peaks olema varu ka uueks Eesti rekordiks) – vt:
http://lists.contesting.com/archives/html/3830/2011-11/msg00093.html ,
Rein, ES5RW aga tegi tõsiselt 20m single bandi, tulemuseks 1,2 milj punkti.
Loodetavasti saab nii Tõnno kui ka Kristjani muljeid lugeda aastalõpu QTC numbrist.
5. Levi ülevaade
Päikese aktiivsus on püsinud jätkuvalt tasemel, ka seega MUF ehk kõrgeim kasutatav
sagedus, mis nädala kokkuvõttes oli 28MHz. F2-levi soodustas sidepidamist eelmise
nädalavahetuse CQWW Contestis, seda eriti muidugi 28MHz sagedusalas. Kuid jällegi ikka veel F2-levi 6 meetril meie laiuskraadidel puudub, kuigi teoreetiliselt peaks olema.
Päikese aktiivsuse indeksid olid kokkuvõttes vastavalt: R=106 (-54), F=140 (-5) ja Ak
=16 (+8). Oodata on Maa magnetvälja tõsiseid häireid lähiajal, kuna Päikesel on mitmed

plekkide kobarad, mis on küllaldaselt aktiivsed, s.t. võimelised Maa poole suunatud
loiteid genereerima.
Jätkuvalt tuleb tähelepanu all hoida ka kõrgrõhkondade liikumine Läänemere kohal, et
mitte maha magada temperatuuride inversiooni tõttu ikka veel tekkida võivaid
tropokanaleid.

de ES9A

