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2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- Veenduda, et maikuu kõigi võistluste aruanded on esitatud; 

- Täna (19.05) Balti Contest „BC-2018“, iga osavõtja on teretulnud!  

- Järgmisel nädalalõpul (26/27.05.) toimub CQWW WPX Contest CW-l – tutvuge ES edetabelitega ühingu 
kodulehel ning valige sobiv võistlusklass, et saada uusi tulemusi tabelisse või parandada seniseid! 

 

3. Juhatuse teated 

- 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 LL võistlus, LL välipäev 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! Kõik „põllule“!   

- Jätkuvalt on neid, kellel ei ole tasutud Ühingu 2018.a. liikmemaks – palume võlad kiiresti likvideerida, 
et te ei satuks kokkutulekul piinlikku olukorda! 

 

4. DX-info 

- Ülevaade oodatavast DX-aktiivsusest kuni 30.05.2018 – DX-peditsioonid/haruldased IOTA-saared 
eetris. 

 

5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsus möödunud nädalal oli päevade lõikes suhteliselt kõikuv ning perioodi keskmised näitajad olid 
vastavalt: R=5 (-12), SFI=70 (+1). Maa magnetväli oli rahulikum ja langes tasemele Ak=13 (-9).  
Kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus (MUF) tõusis 2MHz võrra tasemele 17MHz. 4 ja 6 m lainealadel esines 
jätkuvalt Es-levi ja üksikud suunad olid avatud ka meile. 
D-kihi peegeldussagedus piirdus nädala kokkuvõttes päevasel ajal max 4,5 MHz-ga.  
 
NB! Seoses CQWW WPX CW Contestiga eeloleval nädalavahetusel (26/27.05), ES9A ringteadet eetris ei edasta. 
                                                                                                                                                   de ES9A 

1. Liikmete tähtpäevad 

19.05 – Andrey ES1TIA, 40.a.juubel 

20.05 – Andree ES1AES, 20.a. 
20.05 – Alar ES5JB, 54.a.  

21.05 – Mai-Liis ES5BYL, 29.a. 
21.05 – Matthias ES0MHI, 51.a. 
21.05 – Andres ES6TX, 60.a.juubel 

22.05 – Timo ES0TIV, 34.a. 
22.05 – Aleksandr ES4MM, 59.a. 
22.05 – Karmo ES6TX, 63.a. 
22.05 – Mati ES5DP, 68.a. 
22.05 – Enn ES1OV, 70.a.juubel 
22.05 – Leonid ES4IQ, 82.a. 

23.05 – Märtin ES5ADS, 32.a. 

25.05 – Aive ES2YW, 37.a. 
25.05 – Arvo ES2DX, 56.a. 


