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1. Liikmete tähtpäevad 

29.08 – Ilmar ES4RC, 73.a. 
29.08 – Olavi ES6RGY, 65.a.juubel 
29.08 – Tiina ES6CAT, 44.a. 

30.08 – Andrus ES2AAX, 51.a. 
30.08 – Signe ES8YS, 50.a.juubel 

01.09 – Arvi ES3REP, 83.a. 
01.09 – Hillar ES7TR, 65.a.juubel 

 

 

 
2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- Meeldetuletus – 1.septembril on viimane päev „Välipäeva“ võistlusaruannete esitamiseks. 
Arvestatav osa osavõtjatest, s.h. MOMB klassist, ei ole siiani oma aruandeid veel saatnud, 
palve – ärge jätke seda toimingut viimasele päevale; 

- QSL büroo on jälle regulaarselt avatud kolmapäeviti alates 31.08, soovitus külastada; 

- Järgmisel laupäeval (03.09) algab LL KV sügishooaeg – toimub LL KV 6.etapp. 

 

3. Juhatuse teated 

- Välipäeva aruannete vormistamisel vaadake veelkordselt (toodud kodulehel) üle võistluste 
juhend, vastavalt oma võistlemise formaadile märkige õigesti võistlusklass, vajadusel 
esitage ühe laineala logi aruandena ja teise oma kontrolliks vmt. Kindlasti vaadake oma 
logi MÕTTEGA üle ja parandage ilmsed kutsungite ning lokaatorite vead jms! Aruande failis 
ärge unustage märkimast ka oma jaama andmeid, lokaatorit jmt! Aruanne tuleb saata veel 
enne kuu lõppu e-postile esfd@erau.ee , aruande fail nimetada nii, et sellest oleks võimalik 
aru saada, kellelt (kutsung) see aruanne on ja mis võistlusega (ESFD) on tegemist. 

- Oleme alustanud Eesti raadioamatörismi ajalooraamatu väljaandmise projektiga. Raamatu 
koostajaks on tuntud raadioajakirjanik Vello Lään. Raamatu väljaandmine vajab meie kõigi 
toetust – nii rahaliselt kui ka info mõttes. Kõik annetused on teretulnud! Tutvuge toetamise 
protseduuriga meie kodulehe avalehel toodud info-flaierite abil! Sealsamas on toodud ka 
jooksev annetuste seis. Kellel on huvitavat teavet ja fakte minevikust, siis palume võtta 
ühendust ES2MC-ga. Raamatu ilmumine on plaanis tulevaks suveks.  

- Käesoleval nädalalõpul toimub ES5TV QTH-s Udukülas traditsiooniline suve lõpu üritus, kus 
võimalik maitsta head-paremat, abistada antenniehitustöödel, pidada sidet (SCC RTTY 
Contest ja YO HF Contest), õhtul saunatada jne. Olete oodatud!  

 

4. DX-info 

- Ülevaade oodatavast DX-aktiivsusest kuni 03.09.2016 – DX-peditsioonid/haruldased IOTA-
saared eetris.  

 

5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsus oli viimase nädala kokkuvõtte järjekordselt taandarengus ja indeksid languses: 
R=32 (-38), SFI=79 (-9) ja Maa magnetvälja Kieli indeks Ak oli 13 (-2). 
Ka MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus vähenes, seekord 1 MHz võrra ning oli nädala 
kokkuvõttes ainult 16MHz. 
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