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3670 kHz
via ES1CW

No
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1. In memoriam ES8AH, Aare Peetson, 08.07.1950 – 29.04.2013
2. Liikmete tähtpäevad
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Vassili ES7CA, 62.a.
Igor ES4BBC, 60.a. juubel
Enn-Jaak ES6DL, 75.a. juubel
Aarne ES2JL, 72.a.
Vello ES1AEW, 60.a. juubel
Urmo ES5TFU, 31.a.
Riho ES4DD, 72.a.
Ako ES8AY, 67.a.
Aadu ES1TU, 41.a.
Andrus ES2CF, 36.a.
Heino ES6NT, 79.a.
Mihhail ES1BIU, 37.a.
Eigo ES7LBE, 34.a.
Oskar ES7NY, 52.a.
Endel ES5ACL, 31.a.

3. Võistluskalender ja meeldetuletused
- täna LL KV 5.osavõistlus, 10:00-10:59 EA;
- ULL KV maikuu esimene etapp ehk AT-144 eeloleval teisipäeval (7.05), AT-50 neljapäeval (9.05);
- jälgige, et ES OPEN-i aruanded oleksid saadetud – viimane esitamise tähtaeg on 10.mail;
- jätkuvalt – jälgige oma töölubade kehtivust ja uuendage need õigeaegselt. Kodulehelt leiate
ES7ARL poolt (TKS!) tekitatud hoiatusroboti lingi (rubriigis „Dokumentide vormid“, kasutage seda;
- ES95 QSL kaardid trükitud QSO-de andmetega on talituses sorteerimisel ja maikuu jooksul
leiavad ka omanikud. Need regioonide koordinaatorid, kes vajavad lisaks täitmata blankette, saata
e-kiri ES1CW aadressil. Infoks, et sided kutsungite ES95D, ES95F, ES95G, ES95H, ES95L, ES95M,
ES95N, ES95O, ES95P alt tuleb nende pidajatel täita kaartidele käsitsi (suur osakaal ES-ES sidedel)
ja vastavate jaamade järelvaatajatel võtta ES1CW-ga ühendust kaartide saamiseks!

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

5. Juhatuse teated
- ESTCube satelliidi start on edasi lükatud halva ilma tõttu, jälgigem jooksvat infot uue stardiaja
kohta! Ülelendude ja orbiidi andmete osas peaks infot vaatama EC-kodulehelt ja/või hobi-listist.
- ES95 diplom – uut teavet veel pole, diplom läheb kujundamisele!
- Nagu oleme ka varem teatanud, siis suvise kokkutuleku asukoht võrreldes varem ES-QTC välja
hõigatuna on muutunud – uueks asukohaks on Vaibla puhkekeskus Võrtsjärve ääres. Kokkutuleku
aeg on ikka sama, st juuli esimene nädalalõpp; Info majutuse jmt kohta tuleb juba lähemal ajal!

5. Levi ülevaade
Päikese käitumist sai laidetud liialt ennatlikult - möödunud nädala kokkuvõttes olid aktiivsuse
indeksid jälle suhteliselt tasemel ehk vastavalt: R=125(+26), F=144 (+30) ja Maa magnetväli veidi
rahutum - näitaja Kieli Ak = 15 (+5). MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus jäi samaks ja
oli keskmiselt 20 MHz. Endiselt olid 12 ja 10m lainealad kohati kasutatavad DX-tööks päeva
valgemal ajal. Nädala keskel esines paiguti ka Euroopa sisest Es-levi – hooaeg on algamas, olge
valvsad!

de ES9A

