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2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- Täna toimub LL KV sügishooaja I etapp – info reeglite, logiprogrammi soovituste ja 

aruannete esitamise kohta toodud kodulehel;  

- Eeloleva nädala teisipäeval (05/09) toimub AT-144. Võistluste aruannete esitamise tähtaeg 

on 7 päeva; 

- Alates 1.septembrist kl 00:00 EA on ES-amatööride „A“ ja „B“ kategooria jaamadele avatud 
60m laineala ehk sagedusala 5351,5 kuni 5366,5 kHz tööliikidele CW, MGM ja SSB 
(ülemine külgriba, st USB). Max kiirgusvõimsus antennis 15W e.i.r.p. Soovituslikud 
sagedussegmendid tööliikidele on: CW 5351,5 kuni 5356,0, MGM 5357,0 kuni 5362,0 kHz. 
SSB kasutamine rahvusvaheliseks sideks ei ole esialgu soovitatav, kuid Eesti siseseks 
sidelemiseks võiks kasutada sageduskanalit 5363,0 kHz;    

- Järgmisel laupäeval, s.o. 9.09. toimub Eesti Käsivõtmevõistluse III etapp, algus kell 8:00 
EA järgi, st ENNE ringi! Vaadake infot kodulehelt! Kõik huvilised toksima! 

- Seoses koolivaheaja lõppemisega tehnikumis, on QSL-talitus külastajatele jälle regulaarselt 
avatud kolmapäeviti vahemikus 14:30 kuni 17:45 EA. 

 

3. Juhatuse teated 

- ULL toimkond teatab, et töö ULL välipäeva aruannetega käib, pakutud tulemuste koondit ei 
avaldata, kuna paljudes logides ei ole punktid õigesti kokku võetud, seega on plaanis ca 

kuu ajaga panna kokku juba õiged lõpptulemused. Hoiame teid kursis! 

- Septembri keskel toimub Saksamaal IARU regioon 1 tavapärane konverents, kus valitakse 
ka regiooni juhatus järgmiseks kolmeks aastaks. Info seal toimuva ning meid puudutavate 
otsuste kohta kuu lõpus. 

- ES-QTC toimetus ootab kaastöid ja pilte teie suvistest tegemistest, eriti oodatud on LL ja 
ULL välipäeva kajastused!  

- Ajalooraamatu materjali kogumine ning toimetamine on jätkuvalt käimas ning päevakorral, 
info ning pildid teretulnud – nagu ka toetused raamatu väljaandmiseks! Vaadake infot 
kodulehel! 

 

4. DX-info 

- Ülevaade oodatavast DX-aktiivsusest kuni 15.09.2017 – DX-peditsioonid/haruldased IOTA-
saared eetris. 

 

5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsus möödunud nädalal veidi langes ja indeksid olid miinustes, vastavalt: R=35 (-7), 

SFI=83 (-2). Ka maa magnetväli oli mõnevõrra rahulikum ja oli tasemel Ak=11 (-8).  
Kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus (MUF) jäi nädala kokkuvõttes endisele tasemele, ehk oli 
16MHz. 

 
                                                                                                                de ES9A 

1. Liikmete tähtpäevad 

03.09 – Lembit ES0TFW, 71.a. 

04.09 – Bruno ES2RW, 68.a. 
04.09 – Viktor ES2HV, 66.a. 

05.09 – Toomas ES5LCC, 52.a. 

06.09 – Ziedonis ES6TZ, 66. 
06.09 – Vahur ES4BO, 47.a. 
06.09 – Ivan ES1FJR, 38.a. 

06.09 – Tarmo ES5NHC, 28.a. 

07.09 – Kalju ES5KM, 77.a. 
07.09 – Tiit ES6MT, 53.a. 

08.09 – Argo ES6QC, 56.a. 
08.09 – Meelis ES5LCN, 47.a. 


