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1. Liikmete tähtpäevad
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Eve ES6AAR, 65.a. juubel
Olev ES6JU, 76.a.
Heino ES1LBU, 62.a.
Raivo ES2DA, 42.a.
Mart ES7TGH, 27.a.
Maie ES0LBY, 70.juubel
Ants ES5RCW, 61.a.
Erkki ES2DC, 41.a.
Olev ES3AIF, 66.a.
Jüri ES4LJ, 61.a.
Alar ES1CN, 60.a. juubel
Jüri ES2LAI, 33.a.

ÕNNITLUSED!
2. Meeldetuletused ja võistluskalender
- eeloleval teisipäeval s.o. 21/06 juunikuu viimane, ehk AT-1296.
- selgunud on selle aasta LL Välipäeva tulemused, esikolmikud vastavalt klassis A
ES8TJM, ES5RW ja ES7AM. Klassis B vastavalt ES5KJ, ES4WK ja ES1XQ. Rohke
osavõtuga QRP klassis ehk võistlusklassis C vastavalt kolmik ES5AM, ES1MM ja ES5TF.
Alalisest asukohast ehk klassis D viis võidu ES2NF ja noortest osavõtjatest oli parim
ES7AGY/A. Õnnitlused võitjatele ja tänu kõigile osavõtjatele aktiivsuse eest!
3. DX uudised
Värsked DX-uudised ja tähelepanekud by ES1AR, täiendust leiate kodulehelt DX-info alt.
4. Juhatuse teated
- ES-QTC kevad-suvine number on ilmunud ja elektrooniliselt kättesaadav Ühingu
kodulehelt või <hobilisti> linki avades. Lugemist paberkandjal on lubatud kohale
toimetada veel enne Jaanipäeva.
- QSL-büroo oli juunikuus regulaarselt avatud viimati möödunud kolmapäeval. Seoses
koolivaheaja algusega Polütehnikumis, on vööraste isikute juurdepääs kuni uue kooliaasta alguseni piiratud. Ehk teisiti öeldes – regulaarsus taastub augustikuu viimasel
kolmapäeval. Talitus ise ei puhka, QSL-kaartide postitamine ja saadud kaartide
sorteerimine toimub jooksvalt. Ärasaatmisele kuuluvad kaardid soovitav ära anda
kokkutulekul või saata büroo aadressil postiga. Väljastpoole ES1/2 kutsungipiirkondi ja
kaartide märkimisväärsel kogunemisel, toimub postitus vastavasse regiooni erandkorras
pakina või maksikirjana.
5. Levi ülevaade
Päike on endiselt laisk ja tema aktiivsust ei saa kiita – vastupidi, möödunud nädala
aktiivsuse indeksid olid jälle alanevate näitudega vastavalt: R=32 (-43), F=93 (-5 ja
Ak= 15 (-1)..
4m ja 6m olid vaiksed, täheldada võis Es-levi Ida suunas, kuuel meetril araablased
A45XR, A45GR ja A92IO olid saadaval nendele, kellel tahtmist. Lääne suunas,
Kariibia/USA ning Euroopa vahel askeldati kuni Kesk-Euroopani, siia maale neid PJ2/4
jaamu kuulda ei olnud.
MUF ehk max kasutatav sagedus oli möödunud nädala kokkuvõttes keskmiselt 16,5MHz,
10m ja lühemate lainealade kasutamiseks peaks see näitaja olema vähemalt 20MHz.
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