
ES Open VUSHF FD soapbox 2016 
 

ES0IA 

Saadan ES0IA ULL välipäeva logid. 

Töötasin ikka Orjakul põllu peal. Varustus oli sel aastal lihtsam. 23cm parabooli ei vedanud seekord 

põllule ja ka võimu oli vaid IC-910H jagu st 100-75-10W. 

Ilm oli tore, vihma Kassaris võistluse ajal ei sadanud, vikerkaar mandri kohal oli kena.  

Saadan selle kohta ka foto. 

Oma tulemusega jäin rahule ;)  73! 

 

ES1MM/2 

Ja sellele jutule lisaks: vaevalt sain antenni üles,kui hakkas sadama, alguses paarkumment minutit 

talutavat vihma,kuid siis ajas vist vanajumal taevas ämbri ümber ning tubli veerand tundi tuli 

paduvihma, et nähtavus oli paarkümmend meetrit. Noh, ja loomulikult nii kui võistluse aeg sai ümber, 

lakkas ka sadu. Vähemalt sai kuiva nahaga antenni maha võtta ja kolu autosse laduda... 

Aga üldiselt oli tore üritus! 

 

Priit, ES1MM. 

 

ES1OV/3 

Osalesin ULL välipäeval kutsungiga ES1OV/3 Läänemaal, QTH LOC KO18TP. Võistlusklass SOMB-

FM-F, punkte 144MHz 5446 p, 432MHz 7664 punkti, kokku tulemus 13110 punkti. Levi oli 144 tuuri 

ajal keskmine. Seekord ei kuulnud FM-il ei lätlasi ega soomlasi, ainult Eesti jaamad.  

432 MHz tuuri alguses oli ida-põhja suunal udumass ja äikesepilved seinana ees, läbi tulid vaid lääne 

suunalt saarte jaamad. Kolmandas tunnis ilmselt udu hajus ja sain sidet Tallinna ja Harjumaa 

jaamadega. Natuke häiris asjaolu, et mõned jaamad 432MHz olid liiga keskendunud CW toksimisele, 

olgugi, et nende CW CQ-d jäi vastuseta. Samas FM kanalitel nad ilmselt ei pidanud vajalikuks kuulata, 

nii jäi neil mitu sidet saamata. 

Lisan tiitellehe ja logifailid. 

73! Enn 

 

ES1TP/2 

Vaatasin logid algusest lõpuni üle ja leidsin, et mitmes kohas oli vimka sees. Kirjutasin üle. Samuti 

korrektuur võistlusklassi osas - selleks on SOMB-F. Palun arvesse võtta käesoleva kirja manuses 

olevad logifailid. 

Saatja: Sel aastal sain kõik tuurid läbi aetud Kenwood TS-2000-ga. 

Lokaator: Taaskord KO29LI. 

 

Palun tagasisidet logi pärale jõudmise osas. 

 

Parimate soovidega, 

Klaus Urmet 



ES2DF 

Mõlemad hommikused tuurid algasid vihmasajus, pühapäeval lisaks äike, aga kõik lahenes ja selgines, 

nagu oleksid raadiolained pilved laiali ajanud. Ühtegi tõrget ei tekkinud! 

Veidi mõru on, et reeglite muutmisega oleme sealmaal, kus ei ole ühtegi arvutiprogrammi, mis ilma 

käsitsi korrigeerimata annaks lõpptulemuse kätte. Kasutasin vana head Loggerit, sest see tundus kõige 

mõistlikum olema. Ainuke puudus, et peetud sidede kohta tuli kõrval arvet pidada. Järjekordselt 

sooviksin, et mõneks aastaks jääksid reeglid samadeks. 

 

73! ES2DF 

 

ES5T 

Osalesime MOMB klassis, operaatoriteks ES3ADN, ES5AKC, ES5QA ja ES5TRA. 

Põhivõistluse ise kokku arvutatud punktisummaks saime: 37508, 6m osa claimed score on 37978. 

73! de  

ES5AKC 

 

SK0EN 

Operators at SK0EN  

Johan Andersson SM0RPT 

Peder Rohde SM5DWF 

Per Gren SM0DFP 

 

Our equipment  

144MHz Transceiver IC7400 

PA 1kW RF out 

Antenna 1.  12 stack of 4 element yagi center at 56 meters AGL 86 m ASL 

Antenna 2.  8 stack of 4 element yagi Center at  55 meters AGL 85 m ASL 

Antenna 3.  4 stack of 4 element yagi center at 40 meters AGL 70 m ASL 

432MHz Transceiver TS850 

Transverter 28 to 432 MHz 

PA 600W RF out 

Antenna 1.  8 stack of 8 elements yagi center at 64 meters AGL 94 m ASL 

Antenna 2.  8 stack of 7 elements yagi center at 65 meters AGL 95 m ASL 

1296MHz Transceiver TS790 

Transverter 28 to 1296 MHz 

PA 170W RF out 

Antenna 1.8meter parabolic reflector at 84 meters AGL 114m ASL 

Pictures of antennas at http://sk0en.se 

We have a good take off to east with water horizon to OH, UA1, ES, YL and LY. Conds were normal 

and activity from ES very good. Several new calls in the log. Think we missed some stations, but most 

were easy to work, only the SP-stations were a bit weaker. There was some rain Sunday afternoon, but 

no thunder or QRN. 

 

Thank you for all QSOs and hope to work you also in the monthly NAC!  

73 from SK0EN, op SM0RPT, SM5DWF and SM0DFP 

 

 

 

 



YL3AD 

Tere! 

Tried to make EDI file through IARU 50Mc Contest Matrix. Maybe some "category" is incorrect, 

sorry. And as I remember I gave to LZ station QSO number No 4 but in my notes find No 3 :-))) 

Life is life and to live with bad memory (RAM or ROM) :-)) is humanly. 

 

Last Year promised to build a 6m antenna - but time was too short, sorry. 

 

Best Regards to Estonian HAM's! 

Head aega! 

73! Janis, YL3AD 

 

ES3X  

Seekord taas üle mitme aasta Põõsaspea neeme tipus, sealne uus linnuvaatlusmaja oli shackiks vägagi 

sobiv! Ilm levi just liiga ei soosinud, eriti niru oli 23cm tuuri ajal. Aktiivsus oli ka ilmselt 23-l üle 

mitme aasta väikseim, kui terve viimase tunniga saab ainult 2 sidet, siis millegi üle rõõmustada just 

pole. Aga paraku on see praegu meie ULL VP tase, et seda oluliselt tõsta, tuleks ka midagi muuta. Aga 

mida?       

73, de ES2MC 


