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CW  Points Multi Score 
1 OZ4CG 110 31 3410 
2 OZ4FA 98 30 2940 
3 OZ3MC 103 24 2472 
4 OZ1IVA 85 25 2125 
5 OZ4FF 60 23 1380 
6 OZ1QZ 43 19 817 
 
Klub CW 
1 OZ5GX 109 26 2834 
2 OZ2NYB 99 26 2574 
 
 
SSB   
1 OZ7MKS 191 31 5921 
2 OZ2PBS 196 30 5880 
3 OZ30EU 206 28 5768 
4 OZ4NA 183 31 5673 
5 OZ3MC 177 30 5310 
6 OZ1IVA 176 30 5280 
7 OZ8DK 175 30 5250 
8 OZ5VY 159 32 5088 
9 OZ6EG 181 27 4887 
10 OZ1XV 139 32 4448 
11 OZ6VG 137 29 3973 
12 OZ1QZ 138 27 3726 
 OZ1IVQ 138 27 3726 
14 OZ4FA 130 26 3380 
15 OZ7MC 123 26 3198 
16 OZ0PL 126 25 3150 
17 OZ8AAH 118 24 2832 
18 OZ1KWJ 122 23 2806 
19 OZ8GW 113 21 2373 
20 OZ8TPR 82 23 1886 
21 OZ1AWG 58 19 1102 
 
Klub SSB   
1 OZ5GX 182 31 5642 
2 OZ5DD 172 32 5504 
3 OZ2NYB 151 28 4228 
 
QRP CW   
1 OZ8PG 132 30 3960 
2 OZ9VA 129 30 3870 
3 OZ1KVB 105 29 3045 
4 OZ5N 104 25 2600 
5 OZ6NF 105 24 2520 
 
QRP SSB   
1 OZ8PG 191 32 6112 
2 OZ5N 192 29 5568 
3 OZ9VA 160 28 4480 
4 OZ6PP 49 12 588 
 



Så er den første egentlige sommer 80 meter aktivitetstest overstået. Den blev vel som man kunne 
vente når vejrspåmændene havde talt om regn og måske torden. Som det fremgår af logkommen-
tarerne prægede det også modtagningen af de svageste stationer. 
Det kan da glæde en gammel amatør at man var savnet. Jeg skal indrømme at jeg savnede også at 
være med i testen og høre alle de kendte stemmer – men – desværre ville stationen ikke som jeg ville 
og når reserven ikke er kommet med på camping – ja så må man jo bare sidde og lytte på og ærgre sig i 
de svenske farver. Nå – op på hesten igen. I juli testen, så er jeg med igen. 
Til slut lige et fromt ønske som egentlig er let for jer deltagere i testen at efterkomme: Vil i ikke godt 
sende log ind når i har deltaget. Jeg mangler 7 log denne gang.  
Loggen behøver ikke at være skrevet på maskine /PC. En håndskrevet læselig scannet kopi at loggen er 
helt fint, - så - på forhånd tak. 
Her er så nogle af kommentarerne fra loggene. 
 
OZ5GX, Sæby afd: 
SSB: En test med meget svingende forhold, nogle stationer var helt nede i gruset for kort efter at være 
nogenlunde hørbare, det satte sommetider vores tålmodighed på prøve, men alt i alt en god test i 
disse Coronatider. Vi manglede din deltagelse i testen, men der er jo så meget man skal deltage i, når 
man har børn og børnebørn, fødselsdage, afsluttende eksaminer og meget andet. 
CW: Fin test i dag. Men jeg skal da ligegodt love for at den gamle modtager kom på prøve i dag. 
Bornholm var helt nede i gruset. Især anden og tredje periode var slem. Men når man havde sagt ..--.. 
et passende antal gange gik det jo. 
OZ8PG, Per: 
Så er halvdelen af 2020 allerede gået! Generelt sløje og meget varierende styrker. 
OZ1XV, Kurt: 
Tak for testen men jeg savnede dig i dag, måske kørte du slet ikke med, var ellers spændt på at høre 
om der var torden i dit område på det tidspunkt, og om der kunne høres elektriske udladninger på 
båndet, men hørte intet. 
OZ2PBS, Palle: 
Hermed mit bidrag fra en okay test, dog uden deltagelse fra område 1 og 2.Jeg manglede vist også dig i 
loggen, men vi forsøger igen i næste måned. 
OZ1IVQ, Erik: 
Der var lidt bedre plads i dag, og heller ikke så lang kø ved "pile up". Du manglede i testen . 
OZ4CG, Carsten: 
Jeg var på forhånd meget spændt på, hvordan det skulle gå, da min G5RV-antenne blæste ned sidste 
søndag midt under CQ-WPX-Contesten.  Heldigvis har jeg en longwire antenne som supplement, men 
den er kun sat op i min 8-meter flagstang, og ikke nær så god som G5RV'en. 
 Det viste sig dog, at signalerne lå på næsten vanligt niveau - dog kneb det mere end det plejer med 
QRP-stationerne, og dig hørte jeg slet ikke, desværre. 
 Men der er bestilt dele til en ny G5RV, som jeg håber at have på plads inden næste gang! 
 Jeg kludrede med min QSO nr. 29 (OZ9VA) så jeg fik lavet en dublet, men jeg har selvfølgelig ikke 
beregnet point for denne. (Nej – jeg har set det). 
OZ4NA, Bent: 
Her er loggen for en god 80m test. Forholdende med hurtig QSB og en god aktivitet. Til trods for en 
vejrudsigt med torden, ingen QRN her. 
OZ1AWG, Erik: 
Fin Fin test. Det undrer mig, at (min gode amatørven) OZ 8 PG ikke kunne høres. Men hver gang jeg 
havde en kontakt - hørte jeg ham umiddelbar herefter så også med et opkald til den samme amatør. 
Det var flere gange sådan. Helt hyggeligt at jeg kom først - bare ikke til ham. Dejligt at høre at der er 
flere stc. fra område 6 nu. Stadig ingen hørbar fra FYN her hos mig.   
OZ2NYB, Nyborg Afd: 
Der er ikke et øje tørt, 42 QSO'er på CW og 72 på FONE, men jeg hørte dig ikke. Igen en rigtig god test. 
OZ5DD, Billund og Omegn afd: 
Denne gang var der fuld hus med multiplier og mit ønske om 20 QSO’er i hver periode blev også nået. 
OZ5N, Steen: 
Forholdene var lidt svingene, og der skulle arbejdes med nogle af QSOerne, men til gengæld kunne de 
fleste da høre, når man kaldte ind som QRPstation. 



OZ3MC, Martin: 
Igen en test med meget qsb og skiftende forhold, og samtidig krydret med noget urolig luft (qrn) - Især 
i 2 periode skred det for mig.  
OZ30EU, Svend Erik: Jeg kan ikke huske nogen test, hvor signalerne har været så svage før. 
Til gengæld blev jeg slet ikke generet at hverken Tyskere, eller Englændere. (så var der da noget godt 
ved det – hihi). 
OZ7MKS, Michael. 
Her er så dagens resultat, der var igen lidt svingende forhold og det er jo en udfordring, men det er jo 
sporten i det. 
OZ1KWJ, Knud: 
Tak for kampen. Med støj på S9 kan jeg ikke hører Qrpstationer. Tak til dem der prøvede. 
OZ1IVA, Lars: 
Det var da lidt den omvendte verden for mig i dag: CW var lidt sej i det, men SSB kørte bare...  
Dejligt at høre så mange nye kaldesignaler på SSB og en enkelt mere på CW. 
OZ1KVB, Erik: 
Meget skiftende forhold i sidste periode her hos mig. . 
OZ6NF Gunner: 
Igen en hyggelig test med dav til vennerne. - Ionosfæren havde det dårligt med F2 laget, men til 
gengæld var E laget tykt og vedholdende, så NVIS signalerne gik fint igennem, også fra QRP statio-
nerne. 
 
Vy 73 de 
Gunnar 
OZ1GX 
 


