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1. Liikmete tähtpäevad 

09.06- Valentin ES1RAP, 64.a. 

09.06- Valeri ES5DB, 57.a. 

10.06- Ivo ES0NW, 69.a. 

11.06- Indrek ES7CU, 61.a.  

12.06- Hugo ES7TH, 63.a. 

12.06- Vello ES3BAG, 58.a. 

12.06- Eero ES3BHA, 22.a. 

12.06- Harry ES2TGO, 21.a. 

13.06- Robert ES1ER, 64.a. 

14.06- Vladimir ES4RZ, 65.a. juubel 

14.06- Jaan ES0TGG, 56.a. 

14.06- Juri ES6JN, 37.a. 

15.06- Vassili ES4ACA, 55.a. juubel 

15.06- Martin ES5LGR, 28.a. 

 
2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- täna kl 10:00 kuni 10:59 EA „Käsivõti“, selle aasta teine osavõistlus. Logi saatmisega 

mitte viivitada ! 

- veenduge, et eelmise laupäeva LL Välipäeva aruanne on saadetud! 

- juunikuu ULL AT432 eeloleval teisipäeval s.o. 12.juunil, jällegi – logide saatmisega 

mitte viivitada; 

- QSL-talitus on regulaarselt avatud kolmapäeviti veel kuni 20.juunini. 
 

3. DX uudised 

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

alt. 

4. Juhatuse teated 

- 49. Eesti raadioamatööride suvine kokkutulek toimub kuu lõpus – kõikidel, kel võimalik 

paluks kohale tulla juba reedel, 29.juunil – õhtuses programmis on ettekandeid ja 

arutelusid tehnilistel ja hobiga seotud teemadel. Majutuse osas on tänaseks kõik 

broneeringud tehtud, ent täpsema info ja võimaluste osas võtta ühendust ES2DW-ga. 

- ES Open HF Championship’i tulemused on valminud ja saadaval ühingu kodulehel – 

õnnitlused kõikidele võitjatele ja tänud kiire kontrollimise töö eest! 

 
5. Levi ülevaade 

Päikene käitus eelnenud nädalal jällegi heitlikult, seekord tõusu suunas – kiirgustase oli 

tõusus ja 7 päeva kokkuvõte vastavalt: R=133 (+35), F=132 (+14) ja Maa magnetvälja 

siiski veel selle juures suhteliselt rahulik ehk Kieli Ak = 16(+3). 

MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus oli keskmiselt 22MHz. Ja jällegi - 

vaatamata kõigile, siis mõnedel päevadel tõusis MUF aeg-ajalt kõrgemale kui 24MHz. Ehk 

12m ja 10m olid avatud ka DX-sidedeks. 

4 ja 6m oli suhteliselt vaikne ja ainult üksikutel päevadel oli laineala lühiajaliselt avatud 

Es-leviga mitmesse Euroopa suunda kui ka mitmehüppeliselt väljaspoole . Jätkuvalt - F2-

levi meie laiuskraadidel ei täheldatud. 
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