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2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- jätkuvalt peab meelde tuletama, et kohtunike kogu ootab pikisilmi augustikuu võistluste (AT ja 

Välipäev) aruandeid. Eriti puudutab see Välipäeva omi - nende õigeaegseks esitamiseks on jäänud 
veel ainult loetud päevad, viimane saatmise tähtaeg on 1.september! 

- QSL büroo avatakse jälle regulaarseks külastuseks eeloleval kolmapäeval (28.08), tere tulemast 
kaarte ära viima ja juurde tooma, eriti puudutab see liikmeid ES1 ja ES2 kutsungipiirkondadest.  

 

3. DX uudised 

Värsked DX-uudised ja tähelepanekud by ES1AR. 

 
4. Juhatuse uudised 

- möödunud kolmapäeval, s.o. 21.augustil peeti ühingu juhatuse korralist koosolekut – Jüri, ES5JR 

andis ülevaate YOTA üritusest, nii selle sisulisest poolest kui ka finantsidest ja ka ERAÜ-lt nõutavast 
vastavast majanduslikust aruandlusest, samuti arutati veel möödunud suve kokkutulekuga 

seonduvaid aspekte (mõned probleemid on vaja lahendada) ja eelvaatena tuleva  suve üritust. 

Ajliselt peab tuleva aasta kokkutulek toimuma jaanipäevajärgsel nädalalõpul, sest juuli alguses on 
üldlaulupidu. Üritustest veel – tavakorras peetava talvepäeva asemel on veebruari alguses plaanis 

Tallinnas korraldada koos soomlastega (CCF ja OHDXF) ühine talveseminar (nn CCF Contest 
Cruise’i asemel), millel on ka küllalt olulist rahvusvahelist kaalu. Juhatus arutas esimest vaadet 

ürituse programmile ja selle muid korralduslikke (ja finantsilisi) aspekte.   

 

 
5.Levi ülevaade 

Päike näitas oma käitumisega möödunud nädala kokkuvõttes üles ootamatut aktiivsust - 

indeksid nädala kokkuvõttes olid vastavalt: R= 142 (+54!), F=128 (+14) ja Ak natuke 

kõrgem ehk 15 (+3).  

MUF ehk kõrgeim kasutatav sagedus tõusis 1MHz võrra ja oli kokkuvõttes 20MHz 

tasemel.  

 
                                                                                                            de ES9A  

 

1. Liikmete tähtpäevad 

23.08 – Aili ES5YA, 80.a.juubel 

23.08 – Aare ES5ARE, 63.a. 
23.08 – Mart ES2MA, 38.a. 

23.08 – Alari ES5ABY, 31.a. 

23.08 – Kaisa ES7AGY, 22.a. 
23.08 – Marten ES0DBAM, 21.a. 

23.08 – Henri ES5ADD, 19.a. 

24.08 – Arvo ES2MC, 49.a. 

24.08 – Andrus ES8BFU, 36.a. 

25.08 – Jaan ES6JAAN, 23.a. 

26.08 – Tõnno ES5TV, 36.a. 

28.08 – Jüri-Lembit ES2NO, 87.a. 

29.08 – Ilmar ES4RC, 70.a.juubel 

29.08 – Maia ES5TYY, 62.a. 
29.08 – Olavi ES6RGY, 62.a. 

30.08 – Andrus ES2AAX, 48.a. 

30.08 – Signe ES8YS, 47.a. 
30.08 – Ado ES8FI, 82.a. 

31.08 – Taisi ES5BYZ, 31.a. 

 

 


