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1. In memoriam ES5CC, Aadu Haamer, 14.09.1935 – 31.07.2014
2. Liikmete tähtpäevad
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Karl-Oskar ES5POJA, 13.a.
Hellar ES1II, 63.a.
Keijo ES6OT, 63.a.
Karel ES0THZ, 40.a.juubel
Viktor ES2RT, 63.a.
Ülo ES3BQ, 71.a.
Anneli ES2STAN, 46.a.
Meelis ES5LAN, 44.a.
Ülo ES5LY, 54.a.
Tarmo ES5BKE, 47.a.
Aleksandr ES1OX, 61.a.
Anto ES1LAU, 53.a.
Leo-Aleksander ES1LCD, 72.a.

3. Võistluskalender ja meeldetuletused
- täna/homme WAEDC CW osa;
- eeloleva nädala teisipäeval (12.08) ULL KV AT-432 ja järgneval neljapäeval (14.08) AT-50;
- järgmisel nädalavahetusel Leedu ULL võistlused, millistest osavõtt soovitav;
- eetris on Balti keti 25.aastapäeva tähistamiseks ERAÜ erikutsung ES25B. Huvilistel, kes soovivad
lisada oma panust opereerimisel, võtta ühendust koordinaatori ES1QD-ga;
- korduv meeldetuletus – jälgige oma töölubade kehtivust ja pikendage nende kehtivust
õigeaegselt! Vastav juhend kodulehe rubriigis „ARJ tööloa taotlemine ja dokumentide vormid“.

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

5. Juhatuse teated
- Balti keti 25.aastapäeva tähistamiseks on Leedu amatöörid kutsunud ellu „Balti aktiivsuskuu“ –
töötavad erikutsungid ES25, LY25 ja YL25 prefiksitega, võimalik on taotleda seinaplaati „Baltic Way
25“ – vt täpsem info kodulehel!
- ULL toimkonnalt üleskutse – vormistage aegsasti ULL VP aruanded ning ärge jätke nende
saatmist viimasele hetkele. ES-QTC toimetus aga ootab kommentaare, pilte ja kaastöid teie
suvistest tegemistest (nt ULL VP, IOTA jne) aastat kokkuvõtvasse numbrisse – just niisugune
materjal muudab QTC huvitavaks ja ainulaadseks.

5. Levi ülevaade
Päike on oma aktiivsust märgatavalt tõstnud ja nädala kokkuvõttes indeksid olid vastavalt R=139
(+103!), SFI= 127 (+34) ning Maa magnetväli oli veidi rohkem häiritud ehk Kieli Ak = 12 (+3).
MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus tõusis 1MHz ja oli keskmiselt 20MHz.
10/12m lainealad olid terve nädala vältel osaliselt avatud ka DX-sidedeks päeva valgel ajal.
4/6m lainealadel esines lühiajalist Es-levi.
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