
ES Open VUSHF FD soapbox 2015 
 

YL3AD  6m 

Tried to take part in Your Contest on 50 Mc at least. Looks, no luck to get more correspondents on 

second hour... Heard most of worked stations periodically during full time. Hopefully next year will 

have directional antenna (my dream - 5 ele quad) and better result. 

73! Janis, YL3AD  

 

 

ES3RY 

Tugitoolist tehtud... aga parem kui mittemidagi. 

73! Jaan 

 

 

ES2DF 

Kokkuvõttes pole midagi kiitvat. Osalejaid tundus vähevõitu olema. Palun lõpetada see iga-aastane 

reeglite "kaasajastamine", mis toob ainult segadust. Kõik ei ole arvutigeeniused ja nt minu katsed 

CGLogiga arvestust pidada viisid selleni, et kustutasin programmi kõigist vähegi nähtavatest kohtadest. 

Seekord päästis vana Logger, kuhu käsitsi kõik ümber trükkisin. N1MM jääb proovida leedukate testi 

ajaks. 

Jään ootama ülevaadet ja soovin jõudu kontrollijatele! 

 

 

ES1TP/2 

Saadan ES1TP/2 logi, Seekord olin mikrofoni taga ainult mina, kuid ära mainimata ja tänamata ei saa 

jätta ka Aini(ES2KO), kes sel korral kampa ei jõudnud, kuid kelle IC-746 sain pruukida 2m-bändil 

opereerides. Kuna tegu siiski enamuses tehnikumi (ES1XQ) klubi tehnikaga, siis on vast korrektsem 

võistlusklassiks lugeda MOMB. Loodan et sel korral on .EDi failiga kõik korras. 

 

Parimatega soovidega, 

Klaus Urmet 

 

 

ES0IA 

Vanameister Teo soovitas "võta rahulikumalt". Tõesti, sellist hunnikut kola on päris väsitav põllale 

vedada, seal püsti panna, antenne vahetada, tõdeda, et kõik on tuksis, vahetada antenne ja ikka on ??? 

jne jne. 

 

Uute välipäevadeni!  

73! Igor 

 



ES1OV/3 

Igati tore välipäev. Ilm oli suurepärane, kuid levi oleks võinud parem olla ja osalejaid rohkem. Osalesin 

põllul lageda taeva all. Klass - ainult FM, aparatuur: FT-897D, 2m 25w, ant 7 el, 70cm 5w, ant 17 el 

yagi.  

 

ES2AO 

1G3 – kesine levi, aga ES jaamad on rõõmustavalt rohkesti esindatud. Unustasin ant. eelvõimendi 

koju.... 

432 – hüva ja kestev levi, aga ES-jaamu napib. Eriti tühi on Lõuna-Eesti. Naabrite aktiivsus on 

keskmisest madalam. Asukoht KO29FK oli õnnestunult valitud: ükski naaber QRM’i ei teinud. 

 

ES3VL/p 

Antenn polnud üldse sobitatud, mis tuli välja hiljem, ime et mind üldse kuuldi, järgmisel aastal 

"kõvemini" . Oli tore. 73! 

 

ES3X 

Ilm pani seekord kindlasti oma pitseri ES aktiivsusele, aga kas midagi veel? Levi tegelikult nii kehv 

polnudki, 70cm pikad Poola sided näitavad, et oleks saanud sidet küll, kui oleks olnud kellega... OH 

maa 0-sidet 70-nel on muidugi omaette "saavutus", kas selle vastu on üldse "rohtu"? :) Igal juhul taas 

mõtteainet, et kuidas edasi ja et kas seda "aktiivsuse allakäigutreppi" on üldse võimalik peatada? Kahe 

nädala pärast on LY VUSHF, samas ES-FD's oli liiga vähe LY jaamu, teha kaks eri võistlust väikese 

vahega tundub üha enam mõtet kaotavat... 

 

Asukoht Topu sadamas, ehk veidi kehvem kui Puises, aga selle taha küll midagi ei jäänud. 2m peal 

proovisime 2-raadio tööd, muidu ok, aga N1MM jagas side jrk numbreid kahe raadio vahel imelikult, 

nii ongi logis paar korda, et suurem number tuleb enne ja siis väiksem järgi, aga seda muuta ei osanud 

ka. See asjaolu ei tohiks sidet ju kehtetuks teha! Ka jäi paaril korral side jrk nr lausa vahele...   

 

ES VP 2016 jaoks tuleks ilmselt mingit eraldi plaanimist tegema hakata! 

73, de ES2MC 


