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2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- Täna algusega kl. 16:00 EA LL „Välipäev“. LL toimkond palub aruanded esitada koheselt, et 
jõuaks auhinnad enne Jaanipäeva ette valmistada; 

- Eeloleva nädala teisipäeval (06.06) toimub juunikuu esimene ULL KV etapp – AT144. 
Tuletame meelde, et võistluste aruanded on oodatud hiljemalt 7 päeva jooksul peale iga 
võistluse toimimist;  

- Eeloleval neljapäeval (08.06) ka AT-50 ning järgmisel laupäeval (10.06.) enne ringi, st kell 
8:00 EA järgi Käsivõtme võistluse II osavõistlus – kõik toksima!   

 

3. Juhatuse teated 

- Meeldetuletuseks LL välipäevast osavõtjatele – võistluse reeglid ja juhtnöörid arvutiga 
(N1MM+) võistlemiseks on toodud kodulehel – aruanded saata 5 päeva jooksul! Oodatud 

on maksimaalselt erinevate maakondade (annab kordaja!) aktiveerimine, seega kasutage 
seda võimalust aktiivselt!  

- Eesti raadioamatööride suvine kokkutulek toimub juuli teisel nädalalõpul (7.-9.07.) 
Merelaiu puhkekülas Pärnumaal. Rohkem infot on toodud ühingu kodulehel, suvepäevade 
programm on veel koostamisel, ent tavapäraselt on kokkutuleku avamine laupäeval kell 11. 
Ootame rohket osavõttu!  

- Jätkuvalt on neid, kellel ühingu liikmemaks tasumata, palun klaarige oma võlad enne 
kokkutulekut, et saaks „puhaste paberitega“ üheskoos suvelaagrit nautida! Info tasumise 
kohta on toodud kodulehel! 

- Jätkuv üleskutse - toetada meie ajalooraamatu väljaandmist nii rahaliselt kui ka huvitava 
materjaliga (meenutused, fotod), info on eriti oodatud väljastpoolt Tallinna... Täpsemad 

juhised leiate meie kodulehelt! 
 

4. DX-info 

- Ülevaade oodatavast DX-aktiivsusest kuni 10.06.2017 – DX-peditsioonid/haruldased IOTA-
saared eetris. 

 

5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsus möödunud nädalal jätkuvalt tõusis ja indeksid olid plusspoolel, vastavalt: R=23 
(+13), SFI=76 (+5). Maa magnetväli oli suhteliselt rahulik ja oli tasemel Ak=14 (-1).  
Kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus (MUF) nädala kokkuvõttes püsis tasemel 16 MHz. 10/6 ja 4m 
lainealadel esines ka Es-levi. 

 
                                                                                                         de ES9A 

 

1. Liikmete tähtpäevad 

03.06 – Kurmo ES5ACE, 37.a. 
03.06 – Kaarel ES6TIO, 37.a. 

04.06 – Anton ES6AK, 30.a. 

05.06 – Wladimir ES2LX, 61.a. 
05.06 – Pavel ES1PO, 59.a. 

06.06 – Voldemar ES5FD, 81.a. 
06.06 – Enn ES5EP, 69.a. 

06.06 – Ruth ES2RIQ, 69.a. 
06.06 – Ervin ES5EPA, 54.a. 
06.06 – Tarmo ES2ACT, 46.a. 
06.06 – Kaido ES8BKR, 45.a.juubel 
06.06 – Kalle ES7KEW, 36.a. 

07.06 – Andrus ES1UVB, 44.a. 
07.06 – Klaus ES2UK, 31.a. 

08.06 – Jaan ES6LC, 76.a. 

08.06 – Robert ES8DH, 69.a.  

09.06 – Waleri ES5DB, 62.a. 


