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In Memoriam: Robert CARPENTER ES2BB/G4BAH, 12.12.1952 – 06.08.2016
1. Liikmete tähtpäevad
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Aleksandr ES1AV, 63.a.
Viktor ES1GE, 62.a.
Rao ES4RAO, 32.a.
Ain ES2LM, 66.a.
Aare ES5ARE, 66.a.
Mart ES2MA, 41.a.
Kaisa ES7AGY, 25.a.
Marten ES0DAR, 24.a.
Arvo ES2MC, 52.a.
Andrus ES8BFU, 39.a.
Indrek ES5INTS, 43.a.
Tõnno ES5TV, 39.a.

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
-

Täna õhtupoolikul LY VUSHF Contest. Juhendi leiate LRMD kodulehelt;
Kohtunike kogu ootab ULL „Välipäeva“ ja augustikuu AT aruandeid. Veenduge, et olete
need esitanud.

3. Juhatuse teated
-

-

-

Välipäeva aruannete vormistamisel vaadake veelkordselt (toodud kodulehel) üle võistluste
juhend, vastavalt oma võistlemise formaadile märkige õigesti võistlusklass, vajadusel
esitage ühe laineala logi aruandena ja teise oma kontrolliks vmt. Kindlasti vaadake oma
logi MÕTTEGA üle ja parandage ilmsed kutsungite ning lokaatorite vead jms! Aruande failis
ärge unustage märkimast ka oma jaama andmeid, lokaatorit jmt! Aruanne tuleb saata veel
enne kuu lõppu e-postile esfd@erau.ee , aruande fail nimetada nii, et sellest oleks võimalik
aru saada, kellelt (kutsung) see aruanne on ja mis võistlusega (ESFD nt) on tegemist.
Oleme alustanud Eesti raadioamatörismi ajalooraamatu väljaandmise projektiga. Raamatu
koostajaks on tuntud raadioajakirjanik Vello Lään. Raamatu väljaandmine vajab meie kõigi
toetust – nii rahaliselt kui ka info mõttes. Kõik annetused on teretulnud! Tutvuge toetamise
protseduuriga meie kodulehe avalehel toodud info-flaierite abil! Sealsamas on toodud ka
jooksev annetuste seis. Raamatu ilmumine on plaanis tulevaks suveks.
Ilmunud on Aadu Jõgiaasa, ES1PZ poolt koostatud raamat 1991.a. augustisündmustest
meie hobi ja kommunikatsioonivaldkonna vaatenurgast - „Veretu võitlus Eesti eest 1991“.
Raamatu esitlus toimus reedel, 19.augustil Tallinna teletornis.

4. DX-info
-

Ülevaade DX-aktiivsusest kuni 27.08.2016 – DX-peditsioonid ja haruldased IOTA-saared
eetris.

5. Levi ülevaade
Päikese aktiivsus on nädala jooksul veelgi paranenud ja kesksuvisest madalseisust välja tulemas.
Maa magnetvälja häiritus oli endisel tasemel ehk indeks Ak = 15 (+/-0). Muud indeksid olid
sellised: üldindeks R=70 (+30), SFI=88 (+10) ja MUF +2MHz tasemel 18MHz.
Es-levi 4/6m sagedusalades meie laiuskraadidel veel esines, kuid äärmiselt lühiajaliste
perioodidena.
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