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2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- Eeloleva nädala teisipäeval (15.05) ULL AT-1296 ja neljapäeval (17.05) 4m NAC. Ka AT-1296 
aruannete esitamise tähtaeg on mitte hiljem kui 7 päeva peale etapi toimumist! 

- Eeloleva nädala lõpetab (19.05) Balti Contest „BC-2018“. Reeglid ei ole muutunud, st algus kl 21 UTC. 

 

3. Juhatuse teated 

- Eelinfo suvisest kokkutulekust: 55. Eesti raadioamatööride suvekokkutulek peetakse 29.06.-1.07. 
Viljandimaal Mellini puhkekeskuses. Tavapäraselt on suvelaagri ametlik avamine laupäeval kl 11, 
30.06. aga reede (29.06.) õhtuks on plaanitud huvitav seminar ES100 aktsiooni kokkuvõtetega, seega 
on igati asjakohane kohale jõuda juba reedel! Laagri täpsema ajakava avaldame edaspidi. Majutuse 
soovidega pöörduda Argo, ES6QC poole, kontaktid on toodud Ühingu kodulehel.   

- Selle kevadhooaja viimane Eesti võistlus, LL välipäev pole samuti enam kaugel – toimub juuni esimesel 
laupäeval, s.o. 2.06. algusega kell 16 EA järgi. Reeglid ei ole muutunud, kordajad on erinevad Eesti 
maakonnad vastavalt NRAU-Balti võistluse tabelile. Tutvuge ülevaatega eelmise aasta võistlusest ES-
QTC-s, sealt on näha, millised maakonnad on olnud defitsiitsed ja vajaksid aktiveerimist!  

 

4. DX-info 

- Ülevaade oodatavast DX-aktiivsusest kuni 25.05.2018 – DX-peditsioonid/haruldased IOTA-saared 
eetris. 

 

5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsus möödunud nädalal oli jätkuvalt päevade lõikes kõikuv ning perioodi keskmised näitajad olid 
vastavalt: R=17 (+15), SFI=69 (+/-0). Maa magnetväli oli rahutu ja tõusis tasemele Ak=22 (+11).  
Kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus (MUF) langes 1MHz võrra tasemele 15MHz. Nädala lõpul avanesid 4 ja 6 
m lainealad lisaks Au-levile ka Es-levile, mis sobivalt sattus kokku maikuu AT-50 etapiga neljapäeva (10.05) 
õhtul – osavõtjad pidasid rekordilise hulga Es-sidesid vahemaale 1500 kuni 2200 km väljades IO/JO Läänes ja 
KN Idas. On tähelepanu vääriv, et põhiline aktiivsus oli SSB-saateliigil. Maikuu AT-50 ilmne võitja ES2MC kogus 
võistluste käigus kokku rohkem kui 180 sidet 80-nest erinevast ruudust ja rekordilise punktisumma üle 
300000! Õnnitlused! 
D-kihi peegeldus piirdus nädala kokkuvõttes päevasel ajal max 4,3 MHz-ga, milles peamine „süüdlane“ oli Maa 
magnetvälja häiritud olek.    
 
                                                                                                                                                   de ES9A 

1. Liikmete tähtpäevad 

12.05 – Taivo ES4HTI, 36.a. 
12.05 – Arne ES7GN, 61.a. 
12.05 – Alar ES3RCR, 62.a. 

13.05 – Immar ES5PI, 69.a.  

14.05 – Hanno ES6ACY, 31.a. 
14.05 – Tiit ES4BG, 69.a. 
14.05 – Väino ES2VSA, 69.a. 

15.05 – Nikolai ES2DR, 69.a. 

16.05 – Siim ES1TLL, 37.a. 

17.05 – Taavi ES1PIK, 33.a.. 

18.05 – Dimitri ES4DBAD, 37.a. 
18.05 – Karel ES2DZ, 39.a. 
18.05 – Girts ES5SE, 61.a. 


