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2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- Eeloleva nädala teisipäeval (13.06) toimub järjekordne ULL KV etapp – AT432. 
Tuletame meelde, et võistluste aruanded on oodatud hiljemalt 7 päeva jooksul peale iga 
võistluse toimumist;  

- Eeloleval neljapäeval (15.06) 4m NAC.   

- Täna enne ringi toimus Käsivõtme võistluse II osavõistlus, aktiivsus oli parem kui 
märtsikuus, loodame sügisel veelgi rohkem osalejaid! 

 

3. Juhatuse teated 

- LL „Välipäev“ seekord taas peetud, aruanded tuli saata 5 päeva jooksul – veenduge, et 
olete need õigeaegselt teele pannud! Tulemused võetakse kokku peagi, sest kokkutulekul 

on juba autasustamine! Loodame siis ka aru pidada, et kas midagi oleks tarvis selle 
võistluse juures veel muuta, et oleks rohkem osalejaid?  

- Eesti raadioamatööride suvine kokkutulek toimub juba kuu aja pärast, st juuli teisel 
nädalalõpul (7.-9.07.) Merelaiu puhkekülas Pärnumaal. Rohkem infot on toodud ühingu 
kodulehel, suvepäevade programm on veel koostamisel, ent tavapäraselt on kokkutuleku 
avamine laupäeval kell 11. Ootame rohket osavõttu! 

- Jätkuv üleskutse - toetada meie ajalooraamatu väljaandmist nii rahaliselt kui ka huvitava 
materjaliga (meenutused, fotod), info on eriti oodatud väljastpoolt Tallinna... Täpsemad 
juhised leiate meie kodulehelt. 

- Jätkuvalt on neid, kellel ühingu liikmemaks tasumata, palun klaarige oma võlad enne 
kokkutulekut, et saaks „puhaste paberitega“ üheskoos suvelaagrit nautida! Info tasumise 
kohta on toodud kodulehel!  

 

4. DX-info 

- Ülevaade oodatavast DX-aktiivsusest kuni 17.06.2017 – DX-peditsioonid/haruldased IOTA-

saared eetris. 
 

5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsus püsis möödunud nädalal enam-vähem samal tasemel ja indeksid olid plusspoolel, 
vastavalt: R=35 (+12), SFI=77 (+1). Maa magnetväli rahunes veelgi ja oli tasemel Ak=11 (-3).  
Kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus (MUF) nädala kokkuvõttes püsis endiselt 16 MHz-i juures. 
10/6 ja 4m lainealadel esines ka mitmehüppelist Es-levi. 6m’l oli saadaval DX-korrespondente nii 
Ida- (JA/HL/BY/BV/EX/EY/UN) kui ka Lääne (Kariibia – 9Y/FG/FM/KP2/KP4 ja Aafrikast TY/S01) 

suundadest.  

 
                                                                                                         de ES9A 

 

1. Liikmete tähtpäevad 

10.06 – Ivo ES0NW, 74.a. 

11.06 – Indrek ES7CU, 66.a. 
11.06 – Einar ES6EI, 65.a.juubel 

12.06 – Hugo ES7TH, 68.a. 
12.06 – Vello ES3BAG, 63.a. 

12.06 – Witali ES1UA, 57.a. 
12.06 – Eero ES3BHA, 27.a. 
12.06 – Jaanus ES5SDR, 27.a. 

13.06 – Robert ES1ER, 69.a. 

14.06 – Wladimir ES4RZ, 70.a.juubel 
14.06 – Jaan ES0TGG, 61.a. 
14.06 – Juri ES6JN, 42.a. 
14.06 – Tauri ES3VGA, 25.a. 

15.06 – Aleksandr ES8AF, 64.a. 
15.06 – Wassili ES4ACA, 60.a.juubel 

16.06 – Sander ES3VIP, 29.a. 


