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Lauri ES5TGW, 25.a.
Endel ES5AEZ, 63.a.
Toivo ES2DJ, 62.a.
Ave ES5BKC, 35.a.
Hellar ES7FU, 69.a.
Rein ES4AAP, 64.a.
Karri ES2NT, 75.a. juubel
Tõnis ES5TF, 36.a.
Aare ES5RJO, 73.a.
Endrik ES2BHL, 62.a.
Aare ES8AH, 62.a.
Aive ES6TYA, 76.a.
Felix ES1LQ, 60.a. juubel
Tiit ES3APY, 63.a.
Jüri ES4LB, 62.a.
Kalju ES8PK, 62.a.
Jaan ES5JLEA, 18.a.

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
- sellel nädalavahetusel mitmed nädalalõppu läbivad rahvusvahelised ULL-võistlused Euroopa
erinevates regioonides, k.a. Venemaa ULL-meistrivõistlused;
- juulikuu ULL AT-432 eeloleval teisipäeval, s.o. 10.juulil ja AT-50 eeloleval neljapäeval, s.o.
12.juulil;
- järgmisel nädalavahetusel lühilainetel 2012.a. IARU meistrivõistlused algusega laupäeval kl
12:00UTC kuni 11:59UTC pühapäeval;
Meeldetuletus – juuli-augustikuus kaotavad märkimisväärne osa raadiojaamade töölubasid oma
kehtivuse, jälgige tähtaegu ja uuendage neid ettenähtud korras.

3. DX uudised
Värsked DX-uudised ja tähelepanekud by ES1AR, täiendust leiate ka kodulehelt DX-info alt.

4. Juhatuse teated
- juhatus tänab Jõgevamaa amatööre kordaläinud kokkutuleku korraldamise eest! Registreeritud
osalejaid oli seekord natuke vähem kui mõnel eelnenud aastal – 201. Kutsungiga amatööre oli 165,
s.h. 28 OH-d ja 13 YL-i! ES-piirkondadest oli enam esindatud ES5 (37). Ühingu kodulehel on
võimalik juba vaadata ka suvelaagri pildigaleriid. Tuleva aasta suvise kokkutuleku organisaatorid
on tartlased.
- suvi on oma haripunkti saavutanud, ent kaugel pole ka augusti algus ja ULL-välipäev – võistlusel
on uuendatud reeglid ja ajakava, millega saab tutvuda ühingu kodulehel. Selgelt on suund võetud
kompaktsema, ent samas just väljasõitmist propageerivale võistlusele.

5. Levi ülevaade
Päikese käitumine on suviselt heitlik, kiirgustase oli seekord tõusus ja 7 päeva kokkuvõte
vastavalt: R=130 (+11), F=150 (+15). Maa magnetväli oli veidi rahutu ning Kieli Ak = 18(+5).
MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus oli keskmiselt ainult 18MHz, kuid mõnedel päevadel
tõusis MUF aeg-ajalt kõrgemale ja 12m ja 10m olid avatud ka DX-sidedeks.
4m ja 6m oli meie kandis suhteliselt vaikne, kuid üksikutel päevadel oli laineala lühiajaliselt avatud
Es-leviga mitmesse Euroopa suunda ja mitmehüppeliselt ka väljaspoole. Selle suve senise parima
leviga päev oli ilmselt 29.juuni – hommikul Jaapan/Korea ja pealelõunal USA/Kanada suund. Aga
jätkuvalt - F2-levi meie laiuskraadidel ei täheldatud, tegu oli Es-AuE-ES levi kombinatsiooniga, kus
suure osa korrespondentide vahemaast moodustas Auroora ovaali perimeeter Arktika kõrgetel
laiuskraadidel.
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