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Riho ES4DD, 70.a. juubel
Ako ES8AY, 65.a. juubel
Aadu ES1TU, 39.a.
Andrus ES2CF, 34.a.
Heino ES6NT, 77.a.
Mihhail ES1BIU, 35.a.
Eigo ES7LBE, 32.a.
Oskar ES7NY, 50.a. juubel
Mati ES2QN, 71.a.
Silver ES5RBX, 22.a.
Alar ES3RCR, 55.a. juubel
Arne ES7GN, 54.a.

ÕNNITLUSED!
2. Meeldetuletused ja võistluskalender
- maikuu AT432 toimub järgmisel teisipäeval s.o. 10/05. Kutsutakse lahkelt osalema!
- jätkuvalt LL „ES OPEN“ ehk ES lahtiste MV logid on oodatud, mida kiiremini esitatud,
seda kiiremini saavad nähtavale lõplikud tulemused! Eeltulemused saabunud logidest
leiate avades Ühingu kodulehe.
- maikuu tähtsaimad LL-ettevõtmised 21-22/05 „BC-2011“ ja 28-29/05 CQ WW WPX
CW, aeg ülevaadata varustus ja pidadada sõjaplaane. Üritame korra üle pika aja
võimalikult suure hulga jaamu eetrisse saada. Plaan A – saada logisse kõik kuuldud ESjaamad s.t. neid otsides ja <logistades>. Muudele jaamadele vastata ainult siis, kui
need teid kutsuvad. Ja sellelgi juhul võimalusel vältida võõraid (lõunanaabrite) lühikutsungeid. Sellise plaani teostamisel jäävad kõik sidepunktid Maarjamaale ja on abiks
<meite> tippudele.
3. DX uudised
Värsked DX-uudised jms leiate kodulehelt DX-info alt.
4. Juhatuse teated
- jätkuvalt täiendavate ettepanekute tarve Ühingu kodulehe sisu täiendamiseks. Samuti
kõikvõimalikud fotod incl ajaloolised must-valged on teretulnud;
- ES-QTC kevad/suvise numbri materjalid. Eriti sobivad tehnilise sisuga artiklid.
5. Levi ülevaade
Päike – möödunud nädala keskmised aktiivsuse indeksid on: R=75 (+/-0), F=108 (-5) ja
Ak=16 (+10). Taevakera on küll plekiline, kuid momendil suhteliselt rahulik. Kuid
kuumutab meie laiuskraade õige nurga all juba küllaldaselt, nii et Es-levi võib avaneda
üks-kaks nii 24, 28, 50 ja 70 MHz sagedusaladel. Eelmiste aastate kogemustele
tuginedes, võiks avapauku oodata 10-nda ja 15. mai vahel. Olge valvsad!
Kasutage kodulehel toodud levi-linke, et mitte tühja toimetada! Samuti tuleb kasuks
ON4KST chat-ruumis seiklemine – DX-klusteritel on pool-tõde või info on hilinenud.
de ES9A
NB! Jälgige oma raadiojaamade töölubade kehtivust ja uuendage neid õigeaegselt!

