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1. In Memoriam ES8AAI, Enn Eriste 13.12.1953 – 10.10.2012 

 

 
2. Liikmete tähtpäevad 

13.10 – Anatoli ES4RD, 60.a. juubel 

15.10 – Harry ES3RID, 52.a. 

16.10 – Jaan ES1NI, 75.a. juubel 

18.10 – Rein ES3ACV, 63.a. 

19.10 – Jaan ES7GZ, 78.a. 

 

 
3. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- täna ja homme SAC SSB osa, kl 12:00 – 11:59 UTC; 

- eeloleval teisipäeval (16.10) oktoobrikuu AT-1296 ja neljapäeval (18.10) NAC-70MHz; 

- Tõraveres on ES5PC poolt testimiseks üles pandud 70cm majakas sagedusel 432.450 MHz. 

Kutsung on praegu ES5EC/B, ringdipool ja 5W e.r.p. NB: ID-signaalis märgitud lokaator KO38II ei 
vasta majaka tegelikule asukohale. Üritage kuulata ja teavitage kuuldavusest nt hobilistis või otse 
ES5PC aadressil;  

Meeldetuletused: 
- oktoobri- ja novembrikuus kaotab märkimisväärne osa raadiojaamade töölubasid oma kehtivuse, 
jälgige tähtaegu ja uuendage neid õigeaegselt. Taotluse vormi ja info protseduuride kohta leiate 
Ühingu kodulehelt. 

 

4. DX uudised 

Värsked DX-uudised ja tähelepanekud by ES1AR, täiendust leiate ka kodulehelt DX-info alt. 

 
5. Juhatuse teated 

- eelteatena varasemalt tuleva aasta juuni lõppu välja pakutud Eesti raadioamatööride 50. suvine 
juubelikokkutulek lükkub ilmselt nädala jagu edasi ja toimub juuli esimesel nädalalõpul – põhjus: 
sobiva koha hõivatus juuni lõpus. Lõplik info siiski edaspidi. 

- plaan eelolev ühingu Talvepäev seekord viia läbi Tõraveres hakkab konkreetsemaks muutuma, 
instituudiga on kokku lepitud ka toimumise kuupäev – 2.veebruar 2013. Üritus tõotab tulla huvitav 
– märkige see aegsasti kalendrisse! 

 
6. Levi ülevaade 

Päike on jätkuvalt heitliku käitumisega - nädala kokkuvõttes olid aktiivsuse indeksid vastavalt: 
R=55 (-10), F=106 (-18) ja Maa magnetväli siiski suhteliselt rahulik ehk näitaja Kieli Ak = 16 (+1).  
Viimastel päevade Au-esinemised sidepidamisele eriti kaasa ei aidanud – ULL jaoks Au-ovaali 
paiknemine soodustas enam Põhja-Ameerikat ja lühilainetel ajuti takistas levikut kõrgematel 
sagedustel. 
MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus oli keskmiselt 20MHz, ehk siiski 4MHz madalam kui 

eelmisel nädalal. 
4m ja 6m olid avatud TEP+Es levile ainult Vahemere maades.  

                                                                                                                   de ES9A 

 

 


