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2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- eeloleval teisipäeval (8.07) juulikuu ULL KV AT-432 etapp ja neljapäeval (10.07) 

AT-50; 

- järgmisel nädalavahetusel IARU HF Championship koos WRTC-2014 – info 

kodulehel! 

 

3. DX uudised 

Värsked DX-uudised ja tähelepanekud via ES1AR, lisa leiate ka kodulehelt DX-info linkide alt. 

 
4. Juhatuse teated 

- tuleval nädalalõpul toimuvad IARU LL-meistrivõistluste raames ka iga nelja aasta tagant peetavad 
WRTC võistlused – seekord on maailm koos Ameerikas, Bostoni lähistel. Eestit esindab eelmisel 

korral Moskvas ülikõrge teise koha saanud ES5TV ja ES2RR, hoiame pöialt, et ka seekord hästi 
läheks! WRTC korraldajad on välja pannud ka erinevaid auhindu just WRTC jaamadega 
töötamiseks, vastavat infot saate leida linkidelt meie ühingu veebi avalehelt.  

- eelmisel nädalalõpul toimunud Eesti raadioamatööride 51. suvine kokkutulek läks igati korda – 
ilm oli ilus (just täpselt reedeks ning laupäevaks!) ning enam kui 200 laagrilist leidsid tee Haapsalu 
lähistele mere äärde Toorakule. Täpsemat statistikat osavõtjate arvu kohta avaldame hiljem. 

Ühtlasi avaldame tänu ES2-tiimile (ES2MA, ES2AJK, ES2RDX jt) laagri korraldusliku poole eduka 
läbiviimise eest! 

 
5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsuse kõver oli laskumisel - nädala kokkuvõttes olid indeksid vastavalt R=99 (-33), 
SFI= 99 (-9) ja Maa magnetväli oli suhteliselt rohkem häiritud ehk Kieli Ak =12 (+1).  
MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus langes samuti ja oli 20MHz (-5MHz).  
10/12m lainealad olid siiski episoodiliselt ja kaugleviks kasutuskõlbulikult avatud üksikutel 
päevadel.  
Jätkuvalt esines lühiajalisi Es-levi puhanguid 6m lainealal, incl mitme hüppega Aasia ja USA 
suundades, s.h. lühikest teed üle Põhjanaba KL7 suunas. 
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1. Liikmete tähtpäevad 

05.07 – Janek ES2ADF, 41.a. 
05.07 – Rein ES4AAP, 66.a. 

06.07 – Karri ES2NT, 77.a. 
06.07 – Tõnis ES5TF, 38.a. 

07.07 – Aare ES5RJO, 75.a.juubel 

08.07 – Endri ES2BHL, 64.a. 

09.07 – Argo ES5ITI, 43.a. 
09.07 – Aive ES6TYA, 78.a. 

11.07 – Tiit ES3APY, 65.a.juubel 
 


