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3670 kHz 
 via ES1CW 

  
1. Liikmete tähtpäevad 

02.11 – Toomas ES2BL, 76.a. 

03.11 – Sander ES5PWN, 21.a.  
03.11 – Imre ES5IMRE, 13.a. 

04.11 – Raivo ES6RAN, 59.a. 

05.11 – Heldur ES6SW, 63.a.  

07.11 – Tõnis ES2DN, 64.a. 
07.11 – Tanel ES5TET, 35.a.  

08.11 – Ene-Reet ES3YR, 73.a. 
08.11 – Leonid ES1LEO, 65.a. 
08.11 – Mart ES2NJ, 65.a.juubel 

09.11 – Peeter ES5NC, 53.a. 
09.11 – Vadim ES6VBV, 41.a. 

11.11 – Erik ES1ATE, 65.a.juubel 

 

 
2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- Täna LL KV järjekordne, aasta eelviimane etapp; 

- Eeloleval nädala teisipäeval (08.11) ULL KV AT-432 ja neljapäeval (10.11) AT-50; 

- QSL-talitus ootab jätkuvalt postitamiseks DX-kaarte maadesse nagu VK/ZL/ZS ja Ladina-
Ameerikasse. Jõuaksid kohale enne selle kandi suviste puhkuste perioodi.  

 

3. Juhatuse teated 

- ULL toimkond teavitab, et selgunud on suvise ULL välipäeva lõplikud tulemused – vastav 
info saadaval ühingu kodulehe avalehel! Tutvuge!  

- Jätkuv üleskutse – toetada meie ajalooraamatu väljaandmist nii rahaliselt kui ka huvitava 
materjaliga! Väga oodatud on ka toetused amatööridega seotud ettevõtetelt, et raamatu 
avaldamiseks vajalik eelarve (ca 11-12 tuhat) kokku saada! Info toetamise kohta meie 
kodulehelt ning annetamisega seotud finantsküsimused palume esitada ES2DW-le! 

- ES-QTC materjalide kogumine on alanud, oodatud on ülevaated suvistest tegemistest, 
tehnilistest lahendustest jmt, samuti pildid! Materjalide laekumist ootame detsembri 
keskpaigaks. 

- On alanud 2017.a. liikmemaksude kogumine – palume ühingu liikmetel 2017.a. liikmemaks 
tasuda hiljemalt käesoleva aasta lõpuks. Et jõulude ajal on teisigi väljaminekuid, oleks 
soovitav see ülekanne teha juba novembris! Liikmemaksude suurused võrreldes 2016.a. ei 
muutunud, info maksude kohta on toodud ühingu kodulehel.  

 

4. DX-info 

- Ülevaade oodatavast DX-aktiivsusest kuni 12.11.2016 – DX-peditsioonid/haruldased IOTA-
saared eetris.  

 

5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsus viimasel nädalal ei ole tõusnud ja indeksid olid miinustes, vastavalt: R=12 (-6), 
SFI=77 (-1). Maa magnetväli oli jätkuvalt rahutu ja Kieli indeks Ak=21 (-4).  
Kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus (MUF) jäi nädala kokkuvõttes jätkuvalt 18MHz tasemele. 
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