
 

 

80m. aktivitetstest 

FEB 2019 

CW  Points Multi Score 

1 OZ4FA 118 30 3540 

2 OZ3MC 113 28 3164 

3 OZ1IVA  93 30 2790 

4 OZ4FF  89 28 2492 

5 OZ4CG  81 28 2268 

6 OZ4QX  79 23 1817 

7 OZ6IG  62 22 1364 

8 OZ1IKY  43 12  516 

 

Klub CW 

1 OZ5GX 105 27 2835 

2 OZ2NYB  86 24 2064 

 

SSB   

 1 OZ2PBS 242 36 8712 

 2 OZ30EU 248 34 8432 

 3 OZ3MC 211 35 7385 

 4 OZ1XV 202 36 7272 

 5 OZ7MKS 200 36 7200 

 6 OZ4NA 186 34 6324 

 7 OZ8DK 186 33 6138 

 8 OZ6VG 174 34 5916 

 9 OZ4FA 165 33 5445 

10 OZ1IVA 164 33 5412 

11 OZ1IWJ 133 29 3857 

12 OZ6TW 122 29 3538 

13 OZ1IKY 121 28 3388 

14 OZ0PL 117 28 3276 

15 OZ7MC 119 27 3213 

16 OZ1KWJ 114 26 2964 

17 OZ4QX 107 26 2782 

18 OZ2SF  72 20 1440 

19 OZ1AWG  58 23 1334 

20 OZ4FD  46 15  690 

21 OZ7PBI  40 17  680 

22 OZ7PHN  10  4   40 

 

Klub SSB   

1 OZ6HR 233 35 8155 

2 OZ5GX 241 33 7953 

3 OZ2NYB 118 26 3068 

4 OZ4EDR 102 30 3060 

 

QRP CW   

1 OZ1GX 128 28 3584 

2 OZ8PG 131 26 3406 

3 OZ1LQO 125 26 3250 

4 OZ9VA 120 25 3000 

5 OZ1KVB 117 24 2808 

6 OZ5N 111 23 2553 

 

QRP SSB   

1 OZ8PG 188 30 5640 

2 OZ9VA 176 30 5280 

3 OZ1GX 160 28 4480 

4 OZ5N 156 26 4056 



5 OZ6PP 121 24 2904 

6 OZ4DX 112 23 2576 

7 OZ6AF 96 19 1824 

 

Checklog CW: OZ6HR, OZ6PP 

 

10m. aktivitetstest 

FEB 2019 

 

Klasse A. 

CW  QSOer Loc Score 

1 OZ1GX 4 2 2228 

2 OZ7KJ 4 2 2131 

3 OZ7IS 3 2 1987 

4 OZ8UW 3 1  711 

5 OZ3EDR 3 1  636 

6 OZ4QX 1 1  511 

 OZ1AOO 1 1  511 

 

 

Klasse B. 

SSB   

1 OZ1GX 3 2 1174 

2 OZ7IS 5 2 1125 

3 OZ1AOO 5 2 1056 

4 OZ4QX 3 2 1044 

5 OZ7KJ 3 1  659 

6 OZ4NA 2 1  647 

7 OZ8UW 2 1  560 

8 OZ5DD 1 1  543 

 

 

Klasse C. 

FM   

1 OZ1GX 1 1  542 

 OZ7KJ 1 1  542 

3 OZ7IS 1 1  516 

 

 

Klasse D. 

Dig.   

1 OZ7KJ 2 2 3008 

2 OZ7IS 3 2 2033 

3 OZ1AOO 2 1  518 

 

 

Klasse E. 

  CW SSB FM Dig. Total 

 1 OZ1GX 2228 1174 542 0 3944 

 2 OZ7IS 1987 1125 516 2033 5661 

 3 OZ7KJ 2131  659 542 3008 6340 

 4 OZ1AOO  511 1056   0  518 2085 

 5 OZ4QX  511 1044   0    0 1555 

 6 OZ8UW  711  560   0          0 1271 

 

Så fik vi startet årets 80 meter tester. Det blev en fin omgang med 

rigtig mange stationer der havde valgt at deltage. Desværre havde ikke 

alle også valgt at indsende log og det er lidt kedeligt, men figurerer 

man i 5 forskellige log er der jo heller ikke krav om at der skal ind-

sendes log. Forholdende var meget svingende samtidig med at der også var 

gang i vore naboamatører syd for grænsen. Det giver jo nogen udfordringer 



men det er vi jo ikke kede af. Så får vi testet vores station samt evne 

til at lytte og udskille netop det signal vi skal bruge.  

En enkelt CW station havde vidst lidt problemer med senderen. Ikke fordi 

der ikke kom nok ud, snarere at kom for meget ud i antennen. Vedkommende 

var i hvert til fælde hørbar flere steder i båndet. Det kan jo ske, så 

lad os krydse fingre for at det retter sig til næste gang. 

Ti meter testen er der ikke meget at sige om. Den forløb nærmest som 

forventet. Lokale qso’er inden for en afstand af ca. 50 km, samt et par 

enkelte pop-ups fra den store verden. Vi glæder os til at der kommer et 

boom en torsdag ud i fremtiden. Det er som at spille i lotteriet. - Der 

er sommetider gevinst. Vi prøver igen næste gang. 

Herunder uddrag fra loggene, som meget godt beskriver 80 meter testens 

forhold og forløb denne søndag. 

 

OZ4QX, Peter: 

Hermed loggene fra årets første 80m-test. Der var rigtig god deltagelse - 

både i CW- og SSB-afdelingen. 

Jeg havde nogle problemer med modtagelse i CW-afdelingen, idet jeg kunne 

høre den kraftigste OZ-station flere steder på båndet. 

OZ1IWJ, Peter. 

Her med mit lille bidrag til 80m testen, condx. Bedst den første halve 

time. 

OZ1KVB, Erik. 

Hej hermed min log. 5 watt på longwire. 

OZ2NYB, Nyborg Afd: 

En forrygende start på 2019 sæsonen. Masser af stationer, også QRP. 

Forholdene gav til tider meget kraftige signaler. Jeg modtog serienr 100+ 

fra flere af de førende stationer i SSB afdelingen. 

OZ5GX, Sæby Afd: 

Hermed loggen fra 80 M SSB-testen i februar måned 2019, en test med gode 

forhold og masser af QRP stationer,  kunne det bare fortsætte …Vi glæder 

os til at konkurrere igen i  næste test, i marts måned. 

CW AFD: Fine forhold i dag. Mange QRP stationer med meget fine signaler 

her i det Vendsysselske. 

Første gang jeg - OZ1IPP - kører test for klubben, så man må bære over 

med mig. Hårdt at komme i gang igen efter CW-stilstand i mere end 30 år. 

Men sjovt, det var det. 

OZ30EU, Svend Erik. 

Helt specielle forhold fra Bornholm. Jeg kørte med nøjagtig samme setup, 

som jeg plejer, men havde ingen signaler hverken fra England, eller 

Tyskland, som ellers. Mange stationer lå 20 over hos mig, og selv QRP 

stationerne kunne snige sig op på S 8. 

OZ6HR, Horsens Afd: 

Vedhæftet filer fra søndagens 80m test. God SSB test, med mange nye i 

loggen. Jeg håber det fortsætter, for sjovt er det jo. 

CW filen er der ikke meget ved, for jeg fik skrevet forkert i et par 

felter, så den er ikke meget værd. Der er fejl i begge de modtagne 

rapporter, og da jeg opdagede det, opgav jeg, og var  bare med på en 

lytter. Begynder nerver? Måske, men jeg håber at kunne være med en dag. 

(vi glæder os. red.) 

OZ6WT, Torben: 

Det var sjovt at være med igen efter næsten 40 års pause! Gode forhold 

med fine signaler hele vejen rundt. I fjerde periode dog en del QRM 

sydfra. Jeg håber at kunne deltage næste gang! 

OZ9VA, Arne: 

Hermed mine logs fra dagens tests. I SSB-afdelingen lykkedes det mig ikke 

at få gennemført QSO’en (min nr. 45) med OZ8TPR, så den har jeg sat til 0 

point. 

OZ1AWG, Erik: 

Så tror jeg det lykkedes at få en udskrift der er læsbar. God test.En del 

udenlandske snakkesalige og testere var meget aktive her syd for den røde 



streg.  Jeg kunne svagt høre dig (OZ1GX) som qrp - men så kom der støj og 

pist væk var du. Bornholm kom fint igennem hertil. Men fynboerne fik jeg 

heller ikke denne gang.  

OZ1XV, Kurt. 

Tak for testen, det gik bare lige derudaf i dag, stationerne bare væltede 

ind stort set hele tiden, så det var kun de første 10 minutter at jeg fik 

tid til at rulle rundt på båndet. 

OZ4FA, Hans Christian. 

Hermed loggene for i dag, hvor vi jo begynder på et nyt år. Der var 

rigtig mange med, også nye calls, så det tegner godt. Forholdene var 

fine, og der var trængsel på båndet. 

OZ2PBS, Palle: 

Så fik vi gang i en ny runde EDR 80M aktivitetstester, og 1. pladsen fra 

2018 forpligter. Dagens test kørte supergodt og flere stationer fik kørt 

mere end 100 QSO´s. Det tegner godt, ligesom der kom flere nye call´s i 

loggen. 

OZ2SF, Svend: 

Forholdene var gode, dog præget af aktiviteter syd fra, som gjorde det 

svært at læse QRP-stationer. I Horsens lokalt var der livlig aktivitet og 

det kunne høres. Under testen gik mit log program i udu og jeg var nødt 

til at lægge QSO’erne ind manuelt, hvilket hæmmede aktiviteterne, men som 

altid en fornøjelig og hyggelig test også med nye calls. 

OZ8PG, Per. 

Så er vi i gang igen. Hermed CW og SSB loggene. Tager et år mere som QRP 

- det fylder jo ikke så meget på båndet! En blandet fornøjelse denne 

gang. Til tider uhyggeligt med QRM. 

OZ5N, Steen: 

Så fik vi taget hul på en ny sæson med masser af aktivitet, ikke mindst 

på CW, men også på SSB. Vi kan jo håbe, at det fortsætter sådan hele 

året. 

OZ3MC, Martin: 

En rigtig god start på året, med mange nye og flere der har været med 

tidligere, det tegner rigtig godt! 

Forholdene i CW afd. var der ikke det store at prale af. Jeg skulle nok 

have undladt at tage piller her til morgen, så havde det nok gået bedre.  

SSB afd: Mange nye og især qrp-stationer, nu var forholdene skiftet, 

således at alt inden for 40km var svag, til gengæld gik det meget fin fra 

den store Ø øst for Fyn.  

OZ4CG, Carsten: 

Hermed dagens resultat herfra. Det blev en kedelig start på testen, da 

min G5RV antenne gjorde knuder med et tårnhøjt SWR og dermed reduceret 

output fra TX. Det virkede som om noget var knækket, men efter 8-10 

minutter kørte den pludselig igen normalt! Det kostede imidlertid nogle 

QSO'er i første periode! 

Det kneb dog i dag med QRP-stationerne, der lå svagt her - og et par 

stykker kunne åbenbart ikke høre mig trods mange opkald herfra. Tak for 

de 3 QSO'er vi fik igennem på trods af de svage signaler. 

Nu må jeg se, om det bliver vejr til at inspicere antennen, så den kan 

være i orden næste gang. 

OZ1IVA, Lars: 

Tak for test i dag. Jeg synes der var gode forhold i dag, så det var en 

fin måde at start sæsonen på. 

Glæder mig til at høres ved mange gange igen i år. 

OZ1LQO, Søren: 

Hej, hermed mit resultat for CW i denne omgang. Godt at være med igen, 

der var fine forhold og det er vist det tætteste jeg har været på 40 

QSOer i QRP delen i lang tid. Og så brød solen igennem midt i 3de 

periode, herligt!  

Vy 73 de 

Gunnar 

OZ1GX 


