
80m. aktivitetstest 
APR 2020 
CW  Points Multi Score 
1 OZ4CG 108 32 3456 
2 OZ1IVA 97 29 2813 
3 OZ4FF 79 25 1975 
4 OZ6IG 78 21 1638 
5 OZ3MC 25 11 275 
6 OZ1QZ 23 9 207 
 
Klub CW 
1 OZ2NYB 87 26 2262 
2 OZ5GX 88 22 1936 
 
SSB   
1 OZ2PBS 232 32 7424 
2 OZ3MC 211 35 7385 
3 OZ6EG 215 33 7095 
4 OZ30EU 228 30 6840 
5 OZ4NA 186 33 6138 
6 OZ1XV 175 33 5775 
7 OZ1KWJ 173 33 5709 
8 OZ8DK 181 31 5611 
9 OZ6VG 169 30 5070 
10 OZ0PL 163 31 5053 
11 OZ5VY 149 32 4768 
12 OZ1IVA 159 29 4611 
13 OZ1QZ 138 29 4002 
14 OZ1IWJ 130 29 3770 
15 OZ6TW 118 30 3540 
16 OZ1IVQ 122 28 3416 
17 OZ1T 102 27 2754 
18 OZ8TPR 82 24 1968 
19 OZ1AOO 56 20 1120 
20 OZ1AWG 56 19 1064 
21 OZ1NKF 42 16 672 
 
Klub SSB   
1 OZ5GX 177 29 5133 
2 OZ5DD 162 30 4860 
3 OZ2NYB 127 27 3429 
 
QRP CW   
1 OZ9VA 141 30 4230 
2 OZ8PG 136 31 4216 
3 OZ5N 123 28 3444 
4 OZ1KVB 127 23 2921 
5 OZ6NF 120 23 2760 
6 OZ1GX 98 21 2058 
 
QRP SSB   
1 OZ8PG 258 31 7998 
2 OZ9VA 200 28 5600 
3 OZ1GX 193 29 5597 
4 OZ5N 183 27 4941 
5 OZ6PP 124 22 2728 
 



Hermed så resultatet af en rigtig god test med gode signaler de meste af de to timer testen varede. 
I disse Corona tider, hvor vi jo ikke rigtig kunne foretage os noget i større forsamlinger, var der jo ikke noget 
i vejen for at vi kunne deltage i testen. Det havde mange også valgt at gøre og det er vi alle glade for. 
Det er altid det sjoveste at deltage når der er mange deltagere og især når også nye call har fået lyst til at 
deltage. 
Jeg skal beklage at der er gået relativ langt tid fra testen og til at jeg sender resultatet ud. Det skyldes at jeg 
har haft lidt PC- problemer, der skulle løses før jeg kunne lave resultatet og få det ud. Problemerne er nu 
løst og så håber jeg at det var en enlig svale. Tak for tålmodigheden. - Og – nej – det har ikke noget med 
Corona at gøre. 
Der er nogle af deltagerne der har sendt til begge mine mailadresser. Der er ikke nødvendigt. Både 
OZ1GX@EDR.dk og OZ1GX@mail.dk virker uden problemer. 
 
Hermed så nogle af kommentarerne fra loggene. 
OZ5GX, Sæby afd: 
SSB: Her er resultatet af OZ5GX`s deltagelse i testen april 2020, en test hvor der var flere call`s, som vi ikke 
hører så tit under af testerne, dejligt hvis der er flere der vil fortsætte med at deltage i vores lille konkur-
rence.  
Vi var plaget af en del støj, særlig i sidste periode, hvilket bevirkede, at vi havde nogle problemer med at 
læse nogle enkelte rapporter, men alt i alt, en god test. 
CW: Hermed bidraget fra OZ5GX CW-afdelingen. Sjov test i dag. Der manglede da nogle af de ”gamle”, og 
så tror jeg da også der var et par stykker der sov længe i dag. Ingen nævnt J 
OZ6TW, Torben: 
Jeg nåede lige at få lavet en nødantenne, så jeg kunne være QRV i testen. Den hænger i 8 meters højde, og i 
kombination med mit støjniveau herude på landet, var det en svær omgang. Jeg var dog overrasket over, 
hvor godt at QRP-stationerne kom igennem. Dejligt at være med igen! 
OZ9VA, Arne: 
Hermed dagens logs. God deltagelse og rimelige forhold; telefon-QRM i 2. SSB-periode sinkede mig dog lidt.  
OZ2PBS, Palle: 
Det blev endnu en god aktiv test med en 25-30 deltagere. Jeg missede desværre område 0 ( OZ30EU ) i alle 
4 perioder og dermed godt 900 point, trods det, at jeg kørte med DUAL Watch og brugte SUP modtageren 
til at lede efter evt. multiplier, men hørte aldrig Bornholm. Tak til OZ1AOO for igen at aktiver´ område 2. 
OZ1XV, Kurt: 
Tak til jer alle for en god test under gode amatørradiomæssige forhold, på en dejlig forårsdag med en 
alvorlig baggrund. (Corona). 
OZ1QZ, John. 
Her er så mit resultat fra CW-testen! Desværre fandt jeg dig ikke. 
Stor tak til Lars, OZ1IVA, der kom laaangt ned i omdrejninger, når jeg kaldte ind. 
Jeg fandt hurtigt ud af at det var for svært for en nybegynder som mig, at logge direkte i OZ1IVA´s super 
logprogram, samtidig med at der skulle være styr på 'kladdepapiret' mm. Så det blev ret hurtigt til en 
papirlog, ja i virkeligheden bare en lap papir, da jeg ikke havde forudset 'problemet'. Desværre betyder det 
så også at jeg mangler at få en QSO i loggen, OZ5GX, er jeg ret sikker på, sidst i tredje eller først i fjerde 
periode. Simpelthen fordi jeg havde for meget papir i gang. Hvilket betyder jeg jo har skrevet forkert 
serienummer på nogle af de sidste i loggen til dig. Så det er mig der har lavet fejl, og ikke de andre der har 
hørt forkert! 
Hvem sagde stress? Næste gang er der dømt oprydning på bordet, så der er GOD plads, og et originalt 

logblad klart, FØR testen begynder 😉Men det var sjovt at være med. 
OZ1NKF, Niels. 
Hermed mine resultater fra dagens 80 m aktivitetstest. Da det er første gang jeg deltager sender jeg, for en 
sikkerheds skyld, begge filer med, selvom jeg dog mener at det er ’.txt’ filen du skal bruge. (Rigtigt) 
OZ2NYB, Nyborg Afd.: 
Der var en fornøjelse at køre aktivitetstest midt i en covid19 tid. 
Gode forhold, mange stationer såvel QRP som QRO på i begge afdelinger, dog er der plads til flere CW-
stationer. CW er det jeg brænder for, som gammel AP Møller telegrafist. 
En tak til de CW stationer der tålmodigt måtte vente indtil min Bencher paddle faldt til ro, jeg skal have den 
justeret! 
OZ4CG, Carsten: 
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Hermed resultatet af 80M - CW-testen i dag. Det gik jo stille og roligt med rimeligt pæne signaler herovre. 
Du var fint læselig begge gange jeg hørte dig, og det gjaldt også de øvrige QRP-stationer.  Dog var Per, 
OZ8PG meget svagere end han plejer! Men som sædvanlig meget hyggeligt! 
OZ6PP, Per: 
Her er min log for i dag. Jeg var forhindret i at deltage i CW afd. Jeg hørte dig flere gange i SSB afd., men fik 
ikke kontakt. Vi høres næste gang. 
OZ8DK, Jens Christian: 
Her er så dagens resultat fra 80m aktivitetstesten. For langt det meste af tiden var der gode signal forhold. 
Ind imellem var der også nogle norske stationer tror jeg det var der gjorde, at det kunne knibe med at finde 
ledige frekvenser. Men vi holdt jo alle god afstand så vi ikke smittede hinanden. 
OZ8PG, per. 
Hermed søndagens resultat i hhv. CW og SSB. Generelt gode forhold på nær 1. periode i SSB afd. men så 
kom signalerne rigtig godt op igen. 
OZ1T, Peter: 
Hej i det meget flotte forårsvejr med solskin og varme samt gode forhold for mig på 80 meter. 
Det er meget på en gang, og man burde ikke sidde inde og radioficerer, men det trækker i tastehånden at 
deltage i disse tester, og vinduer, som burde pudses, må vente. En god times tid med test og under gode 
forhold i luften og æteren er bare godt. 
OZ5N, Steen: 
Der er ikke noget, der er så galt, at det ikke er godt for noget! – Mon ikke Corona var en del af årsagen til en 
test med stor aktivitet. Forholdene var også rigtigt gode, og det kan vel også på en måde tilskrives Corona – 
altså Solens Corona. 
OZ3MC, Martin: 
Igen en søndag med mange deltagere, fint. Grundstøjen synes at være lidt mere end normal, men man kan 
vel ikke have alle fordele hver gang?  
OZ6NF, Gunner: 
Fin test i dag. Man mærker, at solen er kommet højere på himlen!  Jeg havde faktisk ventet flere deltagere 
pga. Corona, hvor alle jo er hjemme, men det viser jo blot at deltagerne er meget dedikerede til denne 
hyggelige test. Vi kommer selvfølgelig altid. Uanset!! 
OZ1KVB, Erik: 
Hej hermed min logfil. switch mode forsyninger er noget djævelskab for radioamatører instant noise S 9. 
Det her kræver gode ører. 
 
På genhør i maj. 
Gunnar 
OZ1GX 


