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2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- Meeldetuletuseks – ULL Välipäeva aruannete esitamise viimane tähtaeg on 31.augustil 
2017.a., kl. 23:59 EA. Aruannete esitamisel tingimata märkida kokkuvõttelehele a) oma 
võistlusklass täpselt juhendi ettekirjutisele ja b) kasutatud aparatuur ja antennid 
sagedusalade lõikes. E-postitusel ära märkida saadetava e-meili subjektireal tingimata oma 
kutsung koos võistlusklassiga täpselt nii nagu on näidatud võistluste juhendis. Juhendi 

leiate Ühingu kodulehelt; 

- NB! 01.09.2017.a. kl. 00:00 EA järgi avaneb ES-amatööride „A“ ja „B“ kvalifikatsiooni 

kategooriat omavatele amatööridele regulaarseks kasutamiseks 60m laineala. Ehk siis 
täpsemalt sagedusala 5351,5 kuni 5366,5 kHz lubatud max võimsusega kuni 15 W 
e.i.r.p. ja max sagedushõivega kuni 500 Hz per signaal. Mis praktikas tähendab 
opereerimist CW ja MGM (JT ja FT8) tööliikidel. Sagedusala laiendamine kuni 5450,0 kHz 
on päevakorras, kuid seni on läbirääkimised asja positiivseks lahendamiseks pooleli. TJA 
poolelt on olemas „jah“, aga sagedusala senine ainukasutaja veel põikleb; 

- Seoses koolivaheaja peatse lõppemisega avatakse külastajatele QSL-talitus jälle 30-ndal 
augustil, olete oodatud! 

 

3. Juhatuse teated 

- Täna-homme peetakse Udukülas, ES5TV jaamas traditsiooniline suvelõpu üritus – 
tähistatakse sünnipäevi (incl. ES5TV 40.juubel), maitstakse head-paremat ja tehakse sidet. 

Kõik huvilised oodatud! 

- LL karikavõistluste sügishooaeg pole enam kaugel, esimene sügisetapp toimub juba nädala 
pärast, st 2.09. – hakake valmistuma! 

- Ootame jätkuvalt panustamist meie ajalooraamatu heaks, samuti liikmemaksude tasumist 
neilt, kes ikka veel võlgu! 

- ES-QTC toimetus tuletab meelde, et koos ULL välipäeva aruannetega on sobiv saata ka 
pilte ja kommentaare võistluse kohta, et neid saaks kasutada 2017.a. koondnumbri 
kokkupanekul! 

 

4. DX-info 

- Ülevaade oodatavast DX-aktiivsusest kuni 03.09.2017.a. – DX-peditsioonid/haruldased 
IOTA-saared eetris. 

 

5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsus tõusis möödunud nädalal märgatavalt ja indeksid olid kõik plusspoolel, vastavalt: 
R=42 (+28!), SFI=85 (+12) ja Maa magnetväli tõusis tasemele Ak=19 (+6), mis omakorda tekitas 

mõnedel päevadel Aurora-levi.  
Kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus (MUF) jäi nädala kokkuvõttes siiski endisele tasemele, ehk oli 
16MHz. 
                                                                                                                                  de ES9A 

1. Liikmete tähtpäevad 

26.08 – Tõnno ES5TV, 40.a.juubel 

29.08 – Ilmar ES4RC, 74.a. 
29.08 – Olavi ES6RGY, 66.a. 

29.08 – Tiina, ES6CAT, 45.a.juubel 

30.08 – Andrus ES2AAX, 52.a. 

30.08 – Signe ES1YS, 51.a. 

31.08 – Taisi ES5BYZ, 35.a. 

31.08 – Mait ES2NIA, 34.a. 

01.09 – Arvi ES3REP, 84.a. 
01.09 – Hillar ES7TR, 66.a. 

02.09 – Mati ES5AM, 66.a. 


