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Muljetest: 
Olenemata lõpptulemusest on kõik minupoolsed kommentaarid positiivsed. Alates laupäeva 
hommikusest päikesetõusust kuni pühapäeva pärastlõunani oli suurepärane ilm ja 
vahelduvad levitingimused pakkusid mõnegi haruldlasema side. Tundub, et ka uus ajakava on 
sobiv. Isiklikku skoori võrdlesin eelmise aasta välipäevaga ja kõikidel sagedustel on 
lõpptulemus parem. 1296MHzi tulemus on peaaegu sama vaatamata boonuspunktide 3x 
vähenemisele, 144 MHzi tulemus on samade reeglite juures ca 30% parem. Seekord oli 
lätlasi vähe, aga selle kompenseerisid teised naabrid. 
Tänu ja lugupidamine kaasvõistlejatele! 
 

Ants ES2DF  

 

70cm Eriti kehv levi oli... 

 

ES5TO 

 

 

Algselt plaanitud asukohas KO37MO (kust sidet teha ei õnnestunudki) sai poole tunniga selgeks, et 

sidelootus on üsna nadi, seega sai kiiruga asjad kokku pandud ning liigutud teise tuuri alguseks  

kodust mõne kilomeetri kõrgusel olevale künkale. Kui Lõuna-Eesti jääbki selliseks raadiokõrbeks, 

hakkan välipäeva tegema tulevikus sealt. Seda enam et kõnealune küngas on erinevalt Kilomani  

Aidaperämäest üle lähedal olevate metsade (viimases on kõige vabam vaade Läti poole). 

Sidetehnika: Midland CT990, 2m/70 cm kummiantenn, võimsus 10W. 

 

ES5NHC/P 

 

 

Mõned kommentaarid selle aasta välipäeva kohta: 
 

Tehniliselt olid tõsised probleemid seekord nii 70 cm, kui 2m tehnikaga, nii et 70-l saime 
põhiliselt töötada võistluse esimese ja viimase tunni ajal ja 2m peal lakkas antenni 
suunaindikatsioon ühe kaabli lühise tõttu töötamast ja pool testi tuli teha antenni suunda 
kaamera pildi abil jälgides. 
 

23 ja 70 cm lainealadel tundus aktiivsus enam-vähem sarnane eelmisetele aastatele, 2m 
lainealas aga märgatavalt parem, kui tavaliselt, aga ikka kehvem kui tavaliselt aktiivsustestide 
ajal. 
 

73, Viljo ES5PC ja Lauri ES5TGW  

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Test läks parajalt tuksi, SSB-s oli kõik ilus, aga pärast seda debugisin põllul poolteist tundi, 
miks obsis 2m peal saatele läinud IC-9100 transiiver põllul 6m peal signaali eetrisse ei lase. 
Lõpuks üks šotlane oskas ON4KST chatis soovitada pealtnäha asjasse mitte puutuvat menüü 



seadistuse muudatust - ja 4 minutit enne meie testi lõppu sain digisided käima ;-) 
 

Tervitab Tõnis, ES5TF  

 

Hello, 
Nice tropo ducting over Baltic Sea during the evening and the night before the contest, but 
fortunately it remained even during the morning hours even if it weakened during the contest. 
  
First time for many years I was able to be active during this contest and this year the new 
dates for the contest was perfect for me. We’ll see how it will be next year but hope to be 
QRV again as I like this contest when it's good conds over the Baltic sea. 
  
Noted after the contest that I got a new square on 23 cm!!! It's KO39 where ES4X was QRV, 
thanks for that!!! I think it's square number 133 on 23 cm but not sure, very welcome. 
 
73, de SM7LCB 

 

Osalesin SOMB-FM-F klassis. Kasutasin võistlemiseks väikest FM transiiverit FT-8900R. 
Varuks oli kaasas FT-897. Positsioon oli lagedal põllul Kokuta külas Lääneranna vallas 
Pärnumaal KO18TP.  
Sain ka väikese antennide õppetunni. Nagu peale 70cm tuuri selgus, olin teinud vale 
antennikaabli valiku. Saatja väljundis oli 432MHz bandis 25W, aga antenni jõudis vaevalt 
10W. Antenni kaabliks 25m Ecoflex-10 "lowloss" kaabel. Hi. Asendasin kaabli vana hea RG-
213 jupiga ja kõik oli ok! Loo moraal - enne võistlust mõõda kaablid üle! 
Üldiselt oli tore välipäev. Ilm oli suurepärane. Levi hea, eriti õhtul 144 tuuri ajal. Viimane 144 
tuuri tund jäi tegemata, sest FM bandis olid keskööks kõik sided juba tehtud.  
Kahju, et Hiiumaalt kedagi FM-l ei kuulnud. 
 
73! 
Enn Liivrand 

ES8OV 

 


