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1. Liikmete tähtpäevad 

27.04- Erik ES5RV, 58.a. 

28.04- Heikki ES8AU, 48.a. 

28.04- Teet ES0TJC, 26.a. 

30.04- Hans ES8AFB, 63.a. 

30.04- Kalle ES2FN, 58.a. 

01.05- Heinar ES7JW, 70.a. juubel 

01.05- Indrek ES5DSB, 53.a. 

03.05- Mati ES5JI, 73.a. 

03.05- Helmut ES6CO, 55.a. juubel 

04.05- Vassili ES7CA, 61.a. 

04.05- Igor ES4BBC, 59.a. 

 

2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- ULL KV maikuu esimene osavõistlus ehk AT144 eeloleval teisipäeval, s.o. 1.mail; 

- järgmisel laupäeval,s.o. 5.mail LL KV 5.etapp. 
 

3. DX uudised 

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

alt. 

 
4. Juhatuse teated 

- teisipäeval, 24.aprillil toimus ühingu juhatuse korraline koosolek – arutati jätkuvalt 

kahetsusväärset suurt võlglaste arvu (üle 100) ja personaalset lähenemist võlgevusest 

teavitamise kohta (esimene aktsioon on e-posti teel teavituskampaania), samuti 

eelseisva suvise kokkutuleku korraldusega seonduvat. Juhatuse uute liikmete 

registreerimiseks on tarvis vormistada üldkoosoleku protokoll ja esitada liikmete 

allkirjadega registreerimislehed ning volitused äriregistrile. Teemaks oli ka LL ning ULL 

võistluste auhinnafond ja auhindade eelarve kärpimine ühingu tänast finantsseisu 

arvestades. Pikem arutelu oli teemal klubiline tegevus kohtadel, uute liikmete värbamine 

ühingule eksami sooritanud amatööride seast (praegu see töö väga kesisel järjel) ja meie 

hobi propageerimine laiemalt, nt tehniliste erialade õpetamisel õppeasutustes. Juhatus 

otsustas võtta fookusesse Tallina Tehnikaülikoolis reaalse ning sisulise ringitöö 

käivitamise meie huvialal. 

 

 
5. Levi ülevaade 

Päikese jonn jätkub – kord üliaktiivne ja siis jälle hästi longus. Seekord kahe nädala  

kokkuvõte: R=110 (+75!), F=123 (+28) ja Maa magnetvälja Kieli Ak = 12 (+4). 

Vaatamata indeksiväärtuste tõusule siiski MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus 

oli keskmiselt ainult 15MHz (eelmisel jälgimisperioodil oli 22MHz). Vaatamata kõigele, siis 

mõnedel päevadel oli isegi 14MHz vaikne ja samas mõnel teisel päeval tõusis aeg-ajalt 

kõrgemale kui 24MHz. Ehk 12m ja 10m olid avatud ka DX-sidedeks. 

6m oli jätkuvalt vaikne, TEP-sidet pidasid ainult Vahemere maade tegelased Aafrika 

lõunaosaga ja üksikuid sidesid ka Lõuna-Ameerikaga, F2-levi meie laiuskraadidel ei 

täheldatud. 

 

                                                                                                      de ES9A 
 

 


