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CW  Points Multi Score 
1 OZ4CG 85 28 2380 
2 OZ3MC 88 27 2376 
3 OZ4FA 79 28 2212 
4 OZ1IVA 64 27 1728 
5 OZ1BMA 63 23 1449 
6 OZ5KU 2 2 4 
 
Klub CW 
1 OZ5GX 95 31 2945 
2 OZ2NYB 72 25 1800 
 
 
SSB   
1 OZ4FA 188 32 6016 
2 OZ2PBS 179 31 5549 
3 OZ7MC 167 31 5177 
4 OZ3MC 161 31 4991 
5 OZ30EU 182 27 4914 
6 OZ7MKS 150 30 4500 
7 OZ4NA 150 29 4350 
8 OZ1IVA 138 31 4278 
9 OZ1XV 133 31 4123 
10 OZ0PL 133 29 3857 
11 OZ1KWJ 105 27 2835 
12 OZ6TW 105 26 2730 
13 OZ6VG 86 24 2064 
14 OZ4FD 54 21 1134 
15 OZ8TPR 52 19 988 
16 OZ7PBI 56 17 952 
17 OZ1AWG 42 17 714 
 
Klub SSB   
1 OZ5GX 177 32 5664 
2 OZ6HR 174 31 5394 
3 OZ2NYB 133 26 3458 
4 OZ5DD 90 24 2160 
 
QRP CW   
1 OZ5N 94 29 2726 
2 OZ8PG 50 25 1250 
3 OZ1GX 62 16 992 
4 OZ1JFK 28 8 224 
 
QRP SSB   
1 OZ5N 161 28 4508 
2 OZ8XW 157 28 4396 
3 OZ1GX 114 24 2736 
 
Det var en af årets mindste tester hvad deltagerantal angår. Forholdene kunne godt have været bedre, 
som det også fremgår af kommentarerne. Når vi har så svage signaler, så er der udfordringer til ørerne og 
støjmængden på radioen. Det er jo meget forskelligt. Nogle har meget støj og andre ingenting. 
Vi giver ikke så nemt op. Vi tager en tur mere i næste måned. 
Her er lidt af kommentarerne fra de indsendte log: 
OZ1JFK, Brian: 



Dejligt at være i gang igen efter en længere ufrivillig pause, selv om det ikke blev til så meget denne gang. 
OZ8XW, Flemming: 
Vedhæftet min log fra anstrengelserne i går. 
Jeg har denne gang indtastet resultatet i OZ1IVAs logprogram efter testen. Det gik jo smertefrit. Jeg tror jeg 
næste gang vil forsøge mig med at indtaste under testen, selv om jeg er noget usikker på, om jeg kan gøre 
det lige så hurtigt som når jeg bruger blyant, hi. 
OZ5GX, Sæby Afd: 
SSB: Her har du så OZ5GX`s bidrag til resultatlisten for SSB testen juni. En test med rimelige forhold, dog 
synes vi ikke der var så mange der deltog som tidligere, Måske skyldes det det gode sommervejr, som 
tilsmilede nogle af landsdelene. 
CW: Der var godt nok langt til Bornholm i dag. Ikke særlig gode forhold her. 
OZ2PBS, Palle: 
Tak for en rimelig god test, dog med svingende forhold hen over perioden.  
OZ4FA, Hans-Christian: 
Forholdene var lidt af en udfordring i dag, men det må vi jo nok vænne os til her i sommermånederne. 
Selvom min antenne er højt over byens tage, så kneb det alligevel ofte med QRP stationerne, og jeg hørte 
f.eks. slet ikke dig før i sidste periode på CW. I SSB-afdelingen gik det lidt bedre, hvor den gode deltagelse 
også hjalp til. Det vil være fint hvis vi kunne få flere med på CW, så der var flere at køre i de forskellige 
distrikter. Det er jo altid lidt tamt at være den eneste i sit område. 
OZ2NYB, Nyborg Afd: 
Denne gang gik det godt. G5RV antennen virkede og lokale støjkilder var fjernet. 
Det var en fornøjelse at worke qrp stationerne. Forholdene var lidt svingende. Flere deltagere i CW afd. er 
absolut et ønske. 
OZ8PG. Per: 
Hermed min SSB-log for denne test. Beklageligvis startede CW logningen med en underlig fejl - Se 
vedhæftede billede. Lavede en ny log og kørte CW testen færdig. Ved Efterfølgende logarbejde overskrev 
den første CW fil den med alle QSO'erne.  Derfor kun SSB loggen.  
Forholdene især i SSB afdelingen var utrolig skiftende og til tider yderst ringe. 
OZ6HR, Horsens Afd: 
Så er der log fra en lidt anderledes test med færre deltagere, regner jeg med, end sædvanligt. Forholdene 
var heller ikke de bedste. 
OZ6VG, Vagn: 
Det var op ad bakke mht. forholdene. Mange stationer, som andre havde QSO med, kunne jeg slet ikke 
høre. Desuden var der megen QSB, men vi nærmer os jo også sommeren. 
OZ5N, Steen: 
En test, hvor forholdene svingede rigtigt  meget  – men dog med stabile og gode signaler her til Midtjylland 
fra  det nære østen (Bornholm). 
OZ3MC, Martin: 
En rigtig sommer måned med dårlige forhold på 80 m. Men måske kun her i det Midtjydske område? 
Stationerne i yderområderne ser ud til at have klaret sig rimelig godt.  
Men sådan er det bare.. 
OZ7MKS, Michael: 
Sjove forhold med meget svingende signaler, der var måske ikke så mange med i dag, men så er der jo mere 
sport i det. 
OZ4NA, Bent: 
Her er mit bidrag til en test med små styrker og meget QSB. Bornholm var stabil i hele testen. 
OZ1IVA, Lars: 
Hermed dagens log. Hyggeligt selvom jeg boede lidt i et 'hul' i dag. Jeg kunne forstå på dig, at det var 
generelt for mange, at forholdene lod lidt tilbage at ønske. Der var dog nogle som havde held til at skrabe 
lidt QSO'er sammen. Bornholm havde samlet OK med QSO'er både på CW og SSB så det var fint. 
OZ4CG, Carsten: 
Tak for QSO'er i Aktivitetstesten. Du (OZ1GX) kom igennem med fine signaler, selvom de blev svagere i 
løbet af perioderne. Jeg hørte dog kun 3 QRP stationer denne gang. Men det var meget bedre end sidste 
måned. 
Desværre mangler jeg multiplier 0 denne gang, men sådan er det jo, når man er ene på skansen...  
Til gengæld fik jeg OZ5GX i Sæby i alle perioder, og det er ikke så ofte det lader sig gøre. 
 


