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1. Liikmete tähtpäevad
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Lembit ES7CE, 70.a.juubel
Jaan ES3RY, 67.a.
Ain ES2KO, 55.a.juubel
Mart ES8BN, 74.a.
Priit ES1TBT, 49.a.
Priit ES1MM, 76.a.

19.11
19.11
20.11
20.11
20.11
20.11
21.11
21.11
22.11
22.11

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Vadim ES4BAH, 76.a.
Õie ES7LCJ, 28.a.
Tõnu ES7MB, 72.a.
Raul ES1IP, 69.a.
Andres ES8ABZ, 29.a.
Kristjan ES3DEM, 22.a.
Kalev ES5RF, 64.a.
Andres ES5RP, 49.a.
Erich ES3FE, 79.a.
Sergei ES4TGK, 45.a.juubel

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
- täna Läti ULL test, algus kl.18:00 UTC, neli tunnist tuuri, ainult 2m;
- eeloleval teisipäeval (19.11) novembrikuu AT-1296 ja neljapäeval (21.11) 70MHz NAC;
- järgmisel nädalavahetusel CQWW DX Contesti CW võistlus.

3. DX uudised
Värsked DX-uudised ja tähelepanekud by ES1AR.

4. Juhatuse uudised
- Ühingu juhatusel on au ning rõõm teatada, et ERAÜ on saanud omale uue auliikme!
Selle tiitliga (ja vastava meeneplaadiga) tunnustati Arvo Kallastet (ES1CW), kelle
aastakümnete pikkune panus raadioamatörismi arendamisse Eestis on kahtlemata olnud
silmapaistev – ning nüüd, Arvo väärikal 80.juubelil on seda just niisugusel väärikal viisil
hea esile tõsta! Arvole jõudu ning tugevat tervist! (meeneplaadi pilti on võimalik vaadata
kodulehelt)
- Ühingu juhatus tuletab kõikidele liikmetele meelde, et ootame hiljemalt detsembrikuu jooksul
2014.a. liikmemaksude tasumist – vastav info (maksu suurus, rekvisiidid jne) on toodud ka ERAÜ
kodulehe avalehel!
- ES-QTC ootab kaastöid, numbri kokkupanek algab detsembris, seega on aega juba üsna vähe!
Artikleid lubanud amatöörid – kiirustage!
- CQWW-s võistlejatele meeldetuletus, et aruanded tuleb saata 5 päeva jooksul peale võistlust –
soovitav on ka CQWW kodulehelt võistluse täpsed reeglid üle lugeda!

5.Levi ülevaade
Ka möödunud nädalal oli Päikese aktiivsus jätkuvalt kõrgtasemel ja indeksid olid
vastavalt: R137 (+1), F=161 (+14). Maa magnetväli oli rahulik ehk Ak=10 (+1).
Sidetrassid läbi polaarala olid avatud. MUF ehk kõrgeim kasutatav sagedus oli 30MHz
(+/-0) ja 28/24MHz sagedusalad olid avatud DX-sideks kõikidel päevadel.

NB! Seoses CQWWDX Contestiga järgmisel nädalavahetusel ringteadet eetris ei
edastata.
de ES9A

