
ES Open VUSHF FD soapbox 2013 
 

DH8BQA 

Lot's of guys ON - don't know this 6m contest but were glad to deliver 001 number, hi. Hope next time 

more prop. to Estonia!  

 

73, Olli – DH8BQA 

 

ES0IA 

2013.a. ULL Välipäev õnnestus igati. Saavutatud võistlustulemus rahuldas, osavõtjaid kellega sidetada 

jagus ning ilm Kassaris oli laupäeval ja pühapäeval lihtsalt vaimustav. Eriti kaunid olid Kassari 

linnuvaatlustorni lähedal päikesetõusud ja -loojangud. Mõned põllupildid on www.qrz.com/db/ES0IA  

 

Välilaagriga toimetamine eeldab nii füüsilist, kui vaimset valmisolekut, õnneks seda veel jagub. Mõtted 

tuleva aasta ULL Välipäeva on juba peas keerlemas. Asukoht jääb eeldatavasti samaks, kuid tehniliselt 

sooviks kogu välilaagris toimetamise sujuvamaks ning efektiivsemaks muuta. 

  

Tänud kõigile 2013.a. ULL Välipäevadel osalejatele! Tänud meie Läti, Leedu, Soome, Venemaa, Poola 

ja Rootsi sõpradele, kes muudavad meie võistluse oluliselt värvikamaks! 

  

73! Igor ES0IA 

 

ES1AO 

1296: ES1AO’na Pääsküla prügimäel (@KO29HI), rutiine ja meeldiv test hea levi tingimustes.  

Puuduvad tuttavad ruudud: KO06, KO17, KO19 ja …KO39. Kuhu jäi ES4O? 

144: ES1AO’na koduses metsas (@KO29HI), rutiine ja ebameeldiv test hea levi tingimustes.  

Kodu(KO29HI)rahu huvides jätan täpsustused ära.  

Meeldiv on OH-poiste rohke osavõtt, samuti uus naaber ES1ADZ, kellega probleeme ei ole. 

 

YL/ES1HJ 

Lätis asuvast ruudust KO46AD ei saanud 6m ühtegi sided ES-jaamadega. 

 

terv Jaak, ES1HJ   

 

ES1MW 

Algne plaan oli välja minna, kuid olukord kujunes nii, et sellel korral töötasin kodunt. Pisiku 

seekordseks osavõtuks sain naabrimehelt OM Teolt (ES1AO), kellele suur tänu selle innustuse eest.  

432MHz oli hommikul. Märkasin, et võistlus saab varsti läbi… Kuna aga tehnika oli olemas ja 

võimaldas töötada ka sellel sagedusel, otsustasin siiski kuulata, mis toimub. Nii õnnestus 20 minuti 

jooksul töötada 12 jaamaga ning tulemuseks kuus ruutu ja kolm maad. Kahjuks ei kuulnud 70cm 

väiksemaid FM jaamu. Aga võib olla neid ei olnudki palju väljas. 

 

73! Tiit 

http://www.qrz.com/db/ES0IA


ES1OV/3 

Seadsin antennid ja jaama põllule ruudus KO18TP Lõuna-Läänemaal. Kaasas olid seekord Yaesu FT-

897D ja käsijaam ICOM U82. Antennid 7 el yagi 144MHz ja 21 el 432MHz. Ilmaga seekord vedas. 

Olin lagedal põllul ja nautisin loodust ning head levi. Eriti huvitav oli 432MHz osavõistlus laupaeva 

varahommikul. Tegin silmad lahti kell 6.05 EST. Voistlus oli juba alanud, rabasin käsijaama ja tegin 

esimesed sided lausa voodist käsijaamaga Icom U82. Siis tormasin käsijaamaga antennimasti alla, 

ühendasin yagiga ja esimese tunni sided tegin käsijaamaga - power 3w! Teisel tunnil kasutasin juba FT-

897 transiiverit. Hiljem selgus, et transiiver andis välja ainult 5W! Levi oli nii hea, et võimsusel polnud 

mingit rolli. Näiteks ES5PC side sai tehtud puhtalt käsijaamaga kummiantenniga - pikkus 17cm. Oli 

igati tore välipaev! 

73! Enn ES1OV/3 

 

ES1WST 

Here are my logs. Sorry for the delay - I usually send logs immediately after a contest but I don't like 

copying paper logs to the computer. 

 

144 MHz = SOSB-F (antenna = 5-element DK7ZB + rig = FT-897) 

432 MHz = CHECKLOG 

I went to the bird tower in KO08XI for the 2nd time, this time with XYL and 2 kids. It was mostly a 

pleasure except XYL lost car key in first minutes of contest and was very upset and then one of my 

daughters needed to use the bathroom in the woods and managed to step into it! But this year was much 

warmer on the tower and I managed to work the whole contest after a late start. In 2012 there was a 

huge wind during the whole contest and it was painfully cold. 

Positive developments this year:  

- Discovered that a 24 AH battery (Varta LAD24) is enough for 4 hours of operation with FT-897. 

Voltage never dropped below 11.5 V. 

- Bought a Heil headset and that worked much better than a hand microphone.  

- Also finally used my Begali key that straps to the leg and it worked much better than the old straight 

key. I was able to send at 19 WPM with good accuracy.  

- I called CQ for much of the contest this year. First time for me...and it was a very nice surprise to get 

an answer from RM1A as my first QSO (495 km). Seems there was also better tropo propagation this 

year.  

- I planned ahead this year and looked up the exact direction of the OH2VHF beacon from KO08XI so 

I could calibrate my antenna direction (32 degrees). I didn't bring my 70cm yagi this year after the 

problems in 2012, but I got up in the tower on Sunday morning and managed to work ES2NJ on CW 

with only the FT-817 and whip antenna. 

Suggestion:  

- Instead of allowing a 2nd QSO after 2 hours, why not allow 1 QSO in first 2 hours and 1 QSO in 

second two hours (something like ES HF OPEN)? That would simplify calculations for field stations 

especially. 

 

73, Gary, ES1WST (WS4T)        

 

ES2DF 

SIX jäi tegemata, transiiver ei tahtnud sel päeval antenniga kokku sobida. 

Jõudu ja kohtumiseni, 

Ants, ES2DF 

 

 



ES3X 

Kui algne plaan Vormsile minna läbi kukkus, oli vahepeal juba tunne, et sellel korral ei saa üldse 

kuhugi mindud ega miskit tehtud... Õnneks tuli info, et Teo (ES1AO) ei plaani ise Puisesse sõita ning 

see asukoht jääb vabaks (TNX!). Kuna ka muud asjaolud (nt majutus) lõpuks klappisid, siis saime 

kokkuvõttes nauditava nädalalõpu koos enam-vähem korraliku tulemusega.   

73, de ES2MC 

 

YO7FWS 

Palun kinnitage kätte saan sisse logida mu konkurentsi. Õnn ja loodan kuulda järgmisel aastal 6m 

testis. 

Lugupidamisega, 

Constantin, YO7FWS 


