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 via ES1CW 

 
1. Liikmete tähtpäevad 

21.06 – Merili ES0DBAN, 30.a. 
21.06 – Mart ES7TGH, 30.a. 

22.06 – Maie ES0LBY, 73.a. 
22.06 – Erkki ES1DC, 44.a. 
22.06 – Gary ES1WST, 52.a. 
22.06 – Ants ES5RCW, 64.a. 

23.06 – Alar ES1CN, 63.a. 
23.06 – Jüri ES2LAI, 36.a. 
23.06 – Jüri ES4LJ, 64.a. 

25.06 – Andres ES1AN, 67.a. 
25.06 – Kaljo ES1LBW, 81.a. 

28.06 – Joel ES1BOB, 35.a. 
28.06 – Andrew-Loyd ES2DY, 49.a. 

28.06 – Egon ES3RIB, 56.a. 

28.06 – Igor ES8ACG, 23.a. 

30.06 – Eino ES3RFL, 77.a. 
30.06 – Jüri ES5RJL, 77.a. 

 
2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- veenduge, et juunikuu ULL KV erinevate lainealade aruanded on esitatud! 

- juulikuu esimesel teisipäeval (01/07) AT-144. 
Meeldetuletus - ULL välipäevani on jäänud üks kalendrikuu  ja mõned päevad – aeg üle 
vaadata/parandada varustust!  

- järgmisel nädalavahetusel (27-29 juuni) toimub Haapsalu lähedal Eesti raadioamatööride 51. 
suvine kokkutulek, ärge unustage muule vajalikule lisaks ka omi väljaminevaid QSL-kaarte kaasa 
võtmast, koha peal töötab QSL büroo! Kokkutuleku täpne ajakava on toodud ühingu kodulehel 
(avalehelt lingina). 

 

3. DX uudised 

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

 
4. Juhatuse teated 

- Ühingu kodulehel on uuendatud ja kaasajastatud info ARJ töölubade taotlemise ning pikendamise 
kohta – vastav rubriik on kodulehe vasakus menüü-tulbas ning sealt juba leiati põhjalikuma 
juhendi taotluse esitamiseks ning riigilõivu tasumiseks. Olge hoolsad ning jälgige oma töölubade 

kehtivuse aegu! Mugav on ka tellida omale ES7ARL poolt loodud veebirakenduse abiga (sama 
menüü alt avanev link) meeldetuletus e-postile, et loa pikendamist mitte maha magada... 

- Poola raadioamatööride ühing teatab kurbusega prominentse Poola amatööri, Wiesław (Wes) 
Wysocki, SP2DX-i lahkumisest 82-aasta vanusena.  

- Selgunud on Eesti LL meistrivõistluste „ES Open“ lõplikud tulemused – info kodulehel! 

 
5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsuse kõver on jälle allakäigus - möödunud nädala kokkuvõttes olid indeksid alamäes  
ja kokkuvõttes vastavalt R=132 (-26), SFI= 128 (-28) ja Maa magnetväli oli suhteliselt vähesel 
määral häiritud ehk Kieli Ak =11 (-6).  Vaatamata kõigile, MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav 

sagedus tõusis 5MHz ja oli tasemel 25MHz.  

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. 

 
Eeloleval laupäeval ES9A ringteatega eetris ei ole, küll aga on eetris ES9B otse 

kokkutuleku platsilt. Head Jaanipäeva ja häid pühi kõigile!   

                                                                                                              de ES9A                                                                                              

 

 


