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1. Liikmete tähtpäevad
26.07 – Herman ES0CD, 81.a.
26.07 – Toomas ES5RIO, 49.a.
27.07 – Thomas ES1LBQ, 32.a.
27.07 – Erik ES5EKU, 25.a.
28.07 – Albert ES0CB, 80.a.juubel
29.07 – Raimund ES5HH, 85.a.juubel
29.07 – Agu ES6RCA, 59.a.
30.07 – Mait ES5AHI, 44.a.
30.07 – Peet ES5ES, 65.a.juubel
31.07 – Aleksandr ES1RX, 47.a.
31.07 – Silver ES2BKT, 22.a.
31.07 – Vladimir ES4VBM, 60.a.juubel
01.08 – Toivo ES0TD, 57.a.
02.08 – Illar ES6RMR, 56.a.
03.08 – Ott ES0ORX, 28.a.
05.08 – Ants ES1ABE, 71.a.
05.08 – Toomas ES1GB, 41.a.
05.08 – Arvo ES1QV, 65.a.juubel

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
Veenduge, et ULL KV juulikuu etappide aruanded on esitatud, kohtunikel on kiire – ULL
Välipäevani on jäänud loetud päevad!
3. DX uudised
Värsked DX-uudised ja tähelepanekud via ES1AR, lisa leiate ka kodulehelt DX-info linkide alt.

4. Juhatuse teated
- ULL Lahtise välipäevani on jäänud vaid nädal! Reeglid on samad mis eelmisel aastal ning kogu
VP-d puudutav info on toodud ka ühingu veebi avalehel. Valige endale sobiv võistlusklass (valides
ka sobivad või sobiva laineala) ning proovige aktiveerida ka võimalikult erinevaid Eesti ruute!
- sellel nädalavahetusel on ka tavapärane suvine IOTA Contest lühilaineil – aktiivsed on ilmselt suur
hulk erinevaid saari ning IOTA huvilistel on hea võimalus neid jahtida.

5. Levi ülevaade
Kui oli arvata, et peale eelmise nädala aktiivsuse langust enam rohkem ei ole võimalik langeda, siis
nii ei juhtunud – ikka oli veel ruumi languseks! Ehk nädala kokkuvõttes olid indeksid vastavalt
R=36 (-23), SFI= 93 (-18! ) ja ka Maa magnetväli langes tasemele Kieli Ak =9 (-3). See oli hea ja
võimaldas 6m fännajatel pidada sidesid pikki Au ovaali rinnet otse teed Jaapanisse. Kui selline
olukord kestab, võib 6m valvajatel õnne olla ka suunas OX/VE6-7 ja KL7.
MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus jäi endiselt püsima 19MHz (+/-0 MHz) kohale.
10/12m lainealad olid siiski ka kaugleviks kasutuskõlbulikult avatud üksikutel päevadel.

Järgmisel laupäeval ES9A ringteadet eetris ei edasta. Kõik see mees välja peale
„ultrasoodsaid“ sagedusi kiirgama!
de ES9A

