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2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- Eeloleva nädala teisipäeval (17/10) toimub AT-1296 ja neljapäeval (19/10) NAC 4m. 
- ULL KV AT- võistluste aruannete esitamise tähtaeg on 7 päeva, kuid on soovitav seda teha 

kiiremini ja mitte jätta esitamist viimasele hetkele! 

- Täna-homme (algusega kell 12 UTC) Scandinavian Activity Contest (SAC) SSB tuur! 
 

3. Juhatuse teated 

- Kordame juba eelmisel korral öeldut - ERAÜ kodulehekülg on uuenemas, hetkel on 
vaheetapp ning võib esineda vigu, piltide mittekuvamist jmt. Palume mõistvust, suures 
osas on kõik info adekvaatne ja korrektne. Ka kuvatakse hetkel korraga nii eesti- kui 
ingliskeelset menüüd, seotud Joomla versiooni vahetusega. Tegeleb Andrei, ES4RLH. 

- ES-QTC toimetus ootab kaastöid aastat kokkuvõtvasse numbrisse – ülevaated suvistest 
tegemistest, pildid, kommentaarid jne on kõik väga oodatud! Samuti on oodatud 
meenutused ajaloost, aga ka tehnilised artiklid ehitamistest – nii aparatuuri kui antennide 
vallas. Kaastööd saata aadressile es2mc@erau.ee 

- Oktoobri lõpus toimub üks aasta suurimaid LL võistlusi, CQWW DX SSB Contest. Tutvuge 
seniste Eesti tipptulemustega ning leidke sobiv võistlusklass – edetabelis on auke, mida 
täiendada! 

- Kutsume jätkuvalt üles toetama meie ajalooraamatu väljaandmist – info leitav meie veebi 
avalehelt! 

- Nii LL kui ULL toimkonnad kutsuvad kõiki üles võtma kokku oma maade/ruutude seisud 
ning värskendama tulemusi ES-edetabelites. Vastav info ning juhised kodulehel LL ja ULL 
rubriikide all. 

 

4. DX-info 

- Ülevaade oodatavast DX-aktiivsusest kuni 22.10.2017 – DX-peditsioonid/haruldased IOTA-
saared eetris. 

 

5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsus möödunud nädalal langes järsult, viies ka põhiindeksid alla. Indeksid olid nädala 
kokkuvõttes vastavalt: R=5 (-25!), SFI=75(-12) ja Maa magnetväli oli rahutu ning oli tasemel 
Ak=17 (+5).  
Kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus (MUF) siiski tõusis nädala kokkuvõttes 2MHz’i võrra tasemele 
18MHz. 

 
                                                                                                                de ES9A 

1. Liikmete tähtpäevad 

14.10 – Guido ES6RJI, 52.a. 
14.10 – Hillar ES1HPM, 50.a.juubel 

15.10 – Harry ES3RID, 57.a. 

16.10 – Jaan ES1NI, 80.a.juubel 

18.10 – Rein ES3ACV, 68.a. 
18.10 – Arvi ES3ADQ, 39.a. 
18.10 – Kaido ES1KRQ, 38.a. 

21.10 – Tõnu ES2ML, 74.a. 
21.10 – Andrei ES4RLH, 46.a. 


