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1. Liikmete tähtpäevad
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Maie ES0LBY, 72.a.
Ants ES5RCW, 63.a.
Gary ES1WST, 51.a.
Erkki ES1DC, 43.a.
Jüri ES4LJ, 63.a.
Alar ES1CN, 62.a.
Veeda ES5VEDA, 19.a.
Kaljo ES1LBW, 80.a. juubel
Andres ES1AN, 66.a.
Varmo ES5ACN, 25.a.
Egon ES3RIB, 55.a. juubel
Joel ES1BOB, 34.a.
Igor ES8ACG, 22.a.

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
- kõigi juunikuu võistluste aruannete ärasaatmise tähtajad on otsas. Veenduge, et olete aruande
saatnud!
- juulis-augustis kaotab märkimistvääriv osa töölubadest kehtivuse, olge hoolikad ja jälgige
ettekirjutisi lubade uuendamiseks ja tehke seda õigeaegselt!
- seoses suvise leviga 6m lainealal ja sellega kaasneva aktiivsuse tõusuga, pöörake seal töötamisel
tähelepanu EU-siseste ja DX-sidede pidamiseks ettenähtud (sic! IARU 1.regiooni kohustuslikud
soovitused) sagedussegmentidest kinnipidamisele – Euroopa jaamade omavahelised sided CW-l
peetakse alas 50080 kuni 50100 kHz, SSB-l (lubatud ka CW) alas 50130 kuni 50250 kHz. Ehk siis,
DX-dele (DX<>EU) mõeldud ala on 50100 kuni 50130 kHz CW/SSB;
- seoses õppevaheajaga Polütehnikumis on QSL-talitus regulaarseks külastamiseks praegu suletud.
Siiski, eeloleval kolmapäeval s.o. 26.juunil on talitus veel avatud kõigile. QSL-vahetusega seotud
küsimustes pöörduda alates juulist vajadusel ES1CW kontaktaadressidele.

3. DX uudised
Värsked DX-uudised ja tähelepanekud by ES1AR.

4. Juhatuse uudised
- suvise kokkutuleku ajakava on paigas ning sellega saab tutvuda ühingu kodulehel – kuna üksjagu
sündmusi on plaanis ka juba reede õhtul, siis tasub kindlasti kohale tulla juba reede pärastlõunaks!
- Saksamaal juuni lõpus toimuval Friedrichshafen’i amatöör-raadio messil esitleb oma SDR-seadet
ka meie mees Andrus, ES1UVB – sama asjaga ja viimaste arendustega (24 bit SDR) on võimalik
tutvuda ka meie kokkutulekul!
- eeloleval kokkutulekul avaldatakse ka NRAU-Baltic ja ES Open HF võistluste tulemused –
kohtunikutöö on valmis!

5.Levi ülevaade
Päikese käitumine oli möödunud nädala kokkuvõttes jälle korra edumeelne.
Kokkuvõtlikud indeksid vastavalt: R= 112 (+76!), F=120 (+22) ja Ak 13 (-3). MUF ehk
kõrgeim kasutatav sagedus jäi samaks ja oli kokkuvõttes 19MHz tasemel. Kõrgematel
sagedustel kuni 70MHz-ni esines lühiajalist Es-levi nii Euroopa siseselt kui ka
mitmehüppelist levi Kaug- ja Lähis-Ida ning Lõuna suunas, 4 ja 6m on töökorras!
de ES9A

