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3670 kHz 
 via ES1CW 

                                                                                           
1. Liikmete tähtpäevad 

28.06 – Joel ES1BOB, 36.a. 
28.06 – Andrew ES2DY, 50.juubel 
28.06 – Egon ES3RIB, 57.a. 

30.06 – Eino ES3RFL, 78.a. 

02.07 – Endel ES5AEZ, 66.a.  

03.07 – Stanislaw ES4BW, 75.a. juubel 
03.07 – Toivo ES2DJ, 65.a.juubel 
03.07 – Olegs ES5OW, 55.a.juubel 

05.07 – Rein ES4AAP, 67.a. 
05.07 – Janek ES2ADF, 44.a. 

05.07 – Joosep ES5LAMP, 16.a. 

06.07 – Arvi ES5ARV, 37.a. 
06.07 – Evo ES5EVO, 60.a.juubel 
06.07 – Karri ES2NT, 78.a. 
06.07 – Tõnis ES5TF, 39.a. 

08.07 – Endrik ES2BHL, 65.a.juubel 

09.07 – Argo ES5ITI, 44.a. 

10.07 – Tõnu ES4ARBA, 43.a. 

 
2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- Järgmisel nädalalõpul, st 3.-5.juuli ES-suvine kokkutulek Mammastes (ES6); 

-  juunikuu ULL võistluste tulemused ja jooksvad tabeliseisud leiate ERAÜ kodulehelt; 

- Juulikuu AT-144 järgmise nädala teisipäeval (07.07) ja AT-50 neljapäeval (09.07). 
Meeldetuletuseks – AT aruannete esitamise tähtaeg on 7 päeva peale etapi toimumist; 

- Seoses suvise õppevaheajaga Polütehnikumis, ei ole QSL-talitus regulaarselt kolmapäeviti 
külastajatele avatud kuni 26.augustini. Vajadusel kontakteeruda koordinaatoriga meilitsi 
või telefoni teel. „Välipostkontor“ on avatud suvisel kokkutulekul.   

 

3. DX uudised 

Värsked DX-uudised eetris via ES1AR ja lisa ERAÜ kodulehe vastavatelt linkidelt või otse netist. 

 
4. Juhatuse teated 

- tutvuge 52.suvise kokkutuleku programmiga ERAÜ kodulehel – soovitus tulla kohale juba reedel, 
kuna toimub ka õhtune seminar logiprogrammide teemal. Antakse juhiseid ja näpunäiteid, et 
kuidas seadistada N1MM’i ES võistlusteks – muutub kohe aktuaalseks eelseisval ES ULL Välipäeval! 

- Eesti ULL Välipäev ei ole enam kaugel, uute reeglite viimane põgus arutelu on plaanis 
kokkutulekul, kuid olulises osas oleme ju kokku leppinud – muutub kordussidede pidamise meetod, 
st senise 120min asemel konkreetsest sidest on nüüd 2 kahetunnist perioodi ja kordussidet saab 
pidada kohe uue perioodi alguses sõltumata eelmisest sidest! Jälgige ka ERAÜ veebi! 

 
5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsus on jälle korra taandarengus ja indeksid vastavalt R=65 (-32), SFI= 124 (-14). 
Maa magnetväli oli aga ka seekord tunduvalt rahutum eelmise võrdlusperioodiga võrreldes ja Kieli 
Ak = 36 (+16!). Seda tänu paarile päevale nädala keskel, millal K-indeks oli tundide kaupa kõrgem 
kui Kp 6. 
MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus oli siiski ainult 1MHz võrra madalam eelmise 

võrdlusperioodi omast ja oli nädala kokkuvõttes tasemel 20MHz. 
10/12m lainealad olid terve nädala valgel ajal ja lühiajaliselt kasutatavad ka DX-sidedeks F2 

levitüübil.  
6m oli Es-levina lühiajaliselt avatud EU-siseselt ja üksikutel päevadel Kesk-Aasiasse. 4m levi 
puudus pea täielikult. 

 
 NB! Järgmisel laupäeval (04.07) ES9A ringteadet eetris ei edasta, kohtumiseni 

kokkutulekul via ES9B! 

                                                                                                                   de ES9A                                                                                              

 

 


