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Toomas ES5RY, 52.a.
Juri ES4JY, 68.a.
August ES3AX, 65.a. juubel
Aivo ES2TFC, 46.a.
Priit ES7AGW, 29.a.
Leonid ES8SX, 63.a.
Väinö-Gustavi ES1RG, 91.a.
Hillar ES5RCP, 75.a. juubel
Valeri ES1RS, 65.a. juubel
Einar ES5LCL, 48.a.
Paul ES0MJ, 77.a.
Ülo ES0MK, 77.a.

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
- juulikuu ULL AT-1296 eeloleval teisipäeval s.o. 17.juulil ja NAC-4m eeloleval neljapäeval s.o.
19.juulil. Ärge jätke aruannete esitamist viimasele hetkele, et kohtunikud saaksid kuu kokkuvõtted
teha aegsasti enne juulikuu lõpu ja augustikuu alguse üritusi (IOTA ja ULL-VP);
- sellel nädalavahetusel lühilainetel 2012.a. IARU meistrivõistlused, algusega täna kl 12:00UTC ja
kestab kuni 11:59UTC homme, s.o. 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
- tuleval nädalalõpul peavad oma suvist kokkutulekud lätlased, toimub see Kuldiga lähistel. Kellel
võimalik teha üks suvine reis, siis rohkem infot leiab LRAL-i kodulehelt – võtke osa! Samuti peavad
venelased järgmisel laupäeval oma RRTC-2012 võistlust (meeskondlikud kohalesõiduga Venemaa
LL-meistrivõistlused) – vt täpne info: http://srr.ru/CONTEST/ozchr_12_eng.php - kiiretele logide
saatjatele ja konkreetse arvu sidet teinutele auhinnad!
- Leedu hamfest on tavapäraselt juuli viimasel nädalalõpul (samaaegselt IOTA Contestiga), rohkem
infot LRMD kodulehelt.
- augusti esimesel nädalavahetusel aga toimub juba meie ULL-välipäev – info ja reeglid on toodud
ühingu kodulehel – võtke see omale juba aegsasti plaani ning asuge ettevalmistuste juurde!

5. Levi ülevaade
Päikese käitumine on suviselt heitlik, kiirgustase oli edasises tõusus ja 7 päeva kokkuvõte
vastavalt: R=122 (-8), F=167 (+17). Maa magnetväli oli siiski veidi rahutu ning Kieli Ak = 16 (-2).
MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus oli keskmiselt 19MHz, 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 siiski esines Es-levi pea igal päeval. Es-levi
esinemise sagedus on momendil suve kõrgpunktis, seega on soovitus seda aktiivselt kasutada sest
lõpeb üsna pea...

de ES9A

