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1. Liikmete tähtpäevad 

18.08 – Villi ES5EJ, 69.a. 

20.08 – Aleksandr ES1AV, 59.a. 
20.08 – Viktor ES1GE, 58.a. 

21.08 – Ain ES2LM, 62.a. 

23.08 – Ailil ES5YA, 79.a. 
23.08 – Mart ES7MA, 37.a. 
23.08 – Kaisa ES7AGY, 21.a. 

24.08 – Arvo ES2MC, 48.a. 
24.08 – Andrus ES8BFU, 35.a. 

25.08 – Jaan ES6JAAN, 22.a. 

26.08 – Tõnno ES5TV, 35.a. 

 
2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- täna Leedu ULL võistlused, kõik sagedusalad (VHF, UHF, SHF) korraga. Juhend on toodud LRMD 

kodulehel ning oli mõni aeg tagasi avaldatud ka hobi-listis; 

- augustikuu viimane ULL aktiivsustest s.o. AT-1296 eeloleval teisipäeval (21.08). Aruande 
esitamisel veenduge, et aruanded osavõtust ka eelnevatest etappidest ja muidugi Välipäevast 

oleksid esitatud. 

Meeldetuletused: 
- VP aruande koostamisel on soovitav veelkord läbi lugeda „Välipäeva“ muutunud juhend, et saada 
selgust oma osavõtu klassi määramisel jms. 
- aruannetes mitte unustada märkimast kasutatud aparatuuri ja antenne. Kõik Välipäeval tehtud 
fotod ja olukirjeldused on samuti teretulnud nende järgnevaks avaldamiseks aasta ES-QTC-s.  
- septembrikuus kaotab märkimisväärne osa raadiojaamade töölubasid oma kehtivuse, jälgige 
tähtaegu ja uuendage neid õigeaegselt ning ettenähtud korras.  

 

3. DX uudised 

Värsked DX-uudised ja tähelepanekud by ES1AR, täiendust leiate ka kodulehelt DX-info alt. 

 
4. Juhatuse teated 

- augusti viimasel nädalavahetusel (25.-26.aug) on ES5TV QTH-s tavapärane suvehooaja lõpupidu 
koos TV (35!) ja MC sünnipäevade tähistamisega. Kellel võimalus tulla Udukülla – olete oodatud! 

- sügise suured võistlused (CQWW) pole enam kaugel – 2011.a. tulemuste update on tehtud WW 
RTTY ja SSB tuuride kohta (vt kodulehel „Võistlustulemuste“ rubriigis), tutvuge ja tehke plaane 

eelolevateks testideks!  

 
5. Levi ülevaade 

Ka seekord peab ütlema, et Päike on jätkuvalt heitliku käitumisega – nädala kokkuvõttes olid 
aktiivsuse indeksid vastavalt: R=72 (-41), F=111 (-23) ja Maa magnetväli siiski suhteliselt rahulik 
ehk näitaja Kieli Ak = 13 (+1). On raske ütelda, et kas indeksite madalseis jääb püsima või oli see 
lihtsalt jälle Päikese tujukuse näitamine. 
MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus oli keskmiselt 21MHz, ehk sama mis eelneval 
võrdlusperioodil. Kõrgematel lainealadel olid üksikutel päevadel avatud DX-sidedeks nii 12 kui ka 

10m. 
6m olid avatud episoodiliselt Es-levile, 4m levi puudus. Kokkuvõtteks peab siiski mainima, et 
suvine Es-levi on ilmselt lõpukorral. See aga ei tähenda veel seda, et sellist levi enam üldse ei 

esineks – nimetus „sporaadiline“ täpsustab lootusi. Olgem jätkuvalt valvsad! 

                                                                                                                   de ES9A 

 

 


