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1. Liikmete tähtpäevad 

09.07 – Argo ES5ITI, 45.a.juubel 

10.07 – Tõnu ES4ARBA, 44.a.  

14.07 – Toomas ES5RY, 56.a. 

16.07 – Jaak ES5TAS, 50.a.juubel 
16.07 – Martin ES6CYB, 34.a. 

 

 

 
2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- Juulikuu teisel teisipäeval (12.07) ULL KV AT-432 ja teisel neljapäeval (14.07) ULL KV AT-
50; 

- Täna algusega kell 12 UTC on IARU HF Championship, 24h võistlus, CW/SSB; 

- Juuli viimasel nädalalõpul (30.-31.07) traditsiooniline IOTA Contest, huvilised, hakake 
valmistuma! 

 

3. Juhatuse teated 

- Eelmisel nädalavahetusel peeti Peipsi ääres Rannal Eesti raadioamatööride 53. suvist 
kokkutulekut. Ilus ilm ja tore koht tõi kohale päris arvuka osalejate hulga kõikidest Eesti 
piirkondadest ja ka raja tagant. Kokku oli laagris 230 registreerunud osavõtjat, neist 160 
kutsungiga. ES-e oli 128, 30 oli OH maalt ning 2 DL-i olid samuti külas. ES-id omakorda 
jagunesid: ES1 20; ES2 24; ES3 7; ES4 16; ES5 36; ES6 10; ES7 8; ES8 6; ES0 1. 
Programmis oli mitmeid toredaid võistlusi, samuti muusikat ja tantsu, joodi vahuveini ning 
söödi kringlit. Õhtu lõppes „kordusetendusega“ köieveos, st ES-OH maavõistlusega. 
Seekord jäid peale soomlased, kes tugevdasid omi ridu küll kahe ES päritolu mehega... 
Saun järve kaldal leidis kõikidel päevadel muidugi regulaarset kasutamist. Ürituse 
pildigaleriide lingid on toodud meie kodulehel, on tore meenutada! Tänud korraldajatele 
eesotsas Tiidu, ES5TRA-ga! Järgmisel aastal võiksime olla kas Pärnu- või Läänemaal. 

- Oleme alustanud Eesti raadioamatörismi ajalooraamatu väljaandmise projektiga. Raamatu 
koostajaks on tuntud raadioajakirjanik Vello Lään, kes oli ka juba kokkutulekul ning tutvus 
teemaga ning inimestega. Raamatu väljaandmine vajab meie kõigi toetust – nii rahaliselt 
kui ka info mõttes. Kõik annetused on teretulnud, selle eest saab pärast ka raamatu (või 
suurema summa korral raamatuid). Tutvuge toetamise protseduuriga meie kodulehe 
avalehel toodud info-flaierite abil! Raamatu ilmumine on plaanis tulevaks suveks.  

 

4. DX-info 

- Ülevaade oodatavast DX-aktiivsusest kuni 16.07.2016 – DX-peditsioonid/haruldased IOTA-
saared eetris.  

 

5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsus on madalpunktis ja kõik hindamiseks kõlbulikud indeksid miinustes: R = 6 (!), 
ehk -19, F=75 (-6) ja Maa magnetväli Ak= 13 (+1). 
Kõigele vaatamata on MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus siiski ka seekord nädala 
kokkuvõttes endisel tasemel ehk 18MHz (+/-0). 
Suvine sporaadilise E (Es) levi esines jätkuvalt LL kõrgematel sagedustel ja 50/70MHz 
sagedusaladel. 
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