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2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- Täna (03.11) novembrikuu LL KV järjekordne, ehk 8.etapp; 

- Eeloleval teisipäeval (06.11) ULL KV AT-144 ja neljapäeval (08.11) AT-50; 

- Ikka veel on QSL talituses on äraviimiseks suvisel kokkutulekul väljajagatud auhindu. Asjaosalistel 
soovitav hoolt kanda ja kodusele riiulile toimetada. Tänud neile, kes üleskutset juba kuulda on võtnud! 

 

3. Juhatuse teated 

- ES-QTC toimetus ootab kaastöid aastat kokkuvõtva numbri tarvis, oodatud on ülevaated suvistest 
tegemistest, välipäevast, IOTA ekspeditsioonidest jm. Samuti on teretulnud kõik pildid! Saatke 
materjal es2mc@erau.ee aadressile! 

- On aeg hakata tasuma 2019.a. liikmemakse! Info maksude suuruse kohta on toodud meie kodulehel, 
vastavalt kevadisele Türi üldkoosoleku otsusele on seal natuke muutusi. Soovitus on mitte jätta 
tasumist viimasele hetkele, s.o. jõuluperioodi, kus on niigi rohkem väljaminekuid. Täname õigeaegse 
tasumise, s.t. tasumise eest veel enne aasta lõppu! 

- CQWWDX SSB tuur sai eelmisel nädalavahetusel peetud, loodetavasti said kõik tõsisemalt võistelnud 
aruande saadetud, tähtaeg oli 5 päeva. Hakake valmistuma CW tuuriks, edetabel on toodud meie 
kodulehel, seal on parandamisruumi! 

 

4. DX-info 

- Ülevaade oodatavast DX-aktiivsusest kuni 20.11.2018 – DX-peditsioonid/haruldased IOTA-saared ja 
CQ WWDXC osavõtjad eetris. 

 

5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsus möödunud nädalal eriti ei muutunud. Perioodi keskmised näitajad olid vastavalt: R=0 (+/-
0=), SFI=70 (+2). Maa magnetvälja aktiivsus veidi tõusis, ehk Ak indeks oli 16 (+6). 
Kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus (MUF) oli endiselt tasemel 18MHz, D-kihi peegeldussagedus päevasel ajal  
nädala kokkuvõttes jäi tasemele max 5,2 MHz (+/-0).  

                                                                                                                                                   de ES9A 

1. Liikmete tähtpäevad 

02.11 – Toomas ES2BL, 78.a. 

03.11 – Imre ES5IMRE, 15.a. 
03.11 – Sander ES5PWN, 23.a. 

04.11 – Raivo ES6RAN, 61.a. 

05.11 – Heldur ES6SW, 65.a.juubel 

07.11 – Tanel ES5TET, 37.a. 
07.11 – Tõnis ES2DN, 66.a.  

O8.11 – Leonid ES3LEO, 67.a. 
08.11 – Mart ES2NJ, 67.a. 
08.11 – Ene-Reet ES3YR, 75.a.juubel 

09.11 – Wadim ES6VBV, 43.a. 
09.11 – Peeter ES5NC, 55.a.juubel 

11.11 – Wladimir ES1OD, 65.a.juubel 

mailto:es2mc@erau.ee

