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2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- Täna-homme Horvaatia CW Contest, algus kl 14:00 UTC, kestab 24h; 

- Eeloleval teisipäeval (18.12) selle aasta viimane AT-1296 ja neljapäeval (20.12.) NAC-70;  

- QSL talitus on sellel aastal veel viimast korda avatud eeoleval kolmapäeval, 19.12. – kellel on kaarte 
tuua-viia, siis kasutage juhust, järgnevad pühad ning büroo on suletud.  

 

3. Juhatuse teated 

- Meeldetuletus, et on aeg tasuda 2019.a. liikmemaks! Info maksude suuruse kohta on toodud meie 
kodulehel, vastavalt kevadisele Türi üldkoosoleku otsusele on seal natuke muutusi. Soovitus on mitte 
jätta tasumist viimasele hetkele. Täname õigeaegse tasumise, s.t. tasumise eest veel enne aasta 
lõppu! Ühtlasi meenutame, et on ka neid, kellel veel 2018.a. maks tasumata – palume ka see 
võlgnevus likvideerida! 

- Eelinfo - 2019.a. Talvepäev toimub 2.veebruaril Tallinna Teletornis. Programm on koostamisel, kuid 
loodame pääseda Levira saatekeskuse ruumidesse ning tornis ka sellistele korrustele, kuhu tavakorras 
ligipääsu ei ole. Loodame taas ka online videoülekannet edastada Karli, ES7ARL abiga. Rohkem infot 
edaspidi. Ühtlasi on oodatud ettepanekud programmis kajastatavate teemade osas! 

- ES-QTC toimetus tuletab meelde, et 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! 

- Ühingu juhatuse lõppeva aasta viimane korraline koosolek toimub eeloleval esmaspäeval, 
17.detsembril, m.h. on oodatud mõtted ULL toimkonnale järgmise aasta ULL välipäeva korralduse 
osas! 

 

4. DX-info 

- Ülevaade oodatavast DX-aktiivsusest kuni 22.12.2018 – DX-peditsioonid/haruldased IOTA-saared 
eetris. 

 

5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsus möödunud nädalal eriti ei muutunud. Perioodi keskmised näitajad olid vastavalt: R=0 (+/-0), 
SFI=68 (+/-0). Maa magnetvälja aktiivsus indeks Ak oli 3. 
Kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus (MUF) oli tasemel 16MHz.  

                                                                                                                                                   de ES9A 

1. Liikmete tähtpäevad 

15.12 – Mati ES2RDX, 72.a. 

15.12 – Gennadi ES3ROG, 67.a. 

17.12 – Jari Kalevi ES5HI, 53.a. 

18.12 – Villi ES3VI, 36.a. 

18.12. – Arved ES8AAB, 68.a. 

19.12. – Jaan ES2JT, 69.a. 

19.12. – Andres ES6REH, 55.a. 

19.12. – Ramil ES1RAM, 38.a. 

20.12. – Aleksander ES1ALV, 38.a. 

In Memoriam: Anton Maiblum, ES1CC/ES3CC – 26.01.1936-14.12.2018 
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