
80m. aktivitetstest 
AUG 2020 
CW  Points Multi Score 
1 OZ3MC 111 31 3441 
2 OZ1AAR 94 34 3196 
3 OZ4CG 98 31 3038 
4 OZ6IG 72 29 2088 
5 OZ4FF 63 26 1638 
6 OZ6KS 36 13 468 
 
Klub CW 
1 OZ5GX 103 33 3399 
2 OZ2NYB 96 29 2784 
 
SSB   
1 OZ2PBS 177 32 5664 
2 OZ3MC 174 31 5394 
3 OZ4NA 163 32 5216 
4 OZ30EU 182 27 4914 
5 OZ8DK 149 32 4768 
6 OZ6EG 164 28 4592 
7 OZ0PL 143 31 4433 
8 OZ5VY 145 29 4205 
9 OZ6VG 120 31 3720 
10 OZ1IVQ 117 30 3510 
11 OZ6PP 112 27 3024 
12 OZ1XV 88 26 2288 
13 OZ1AWG 68 23 1564 
14 OZ2SF 71 21 1491 
15 OZ1NFK 68 21 1428 
16 OZ8UW 60 20 1200 
17 OZ1QZ 11 4 44 
 
Klub SSB   
1 OZ5GX 176 32 5632 
2 OZ5DD 161 30 4830 
3 OZ2NYB 130 25 3250 
 
QRP CW   
1 OZ8PG 141 34 4794 
2 OZ9VA 138 30 4140 
3 OZ5N 128 31 3968 
4 OZ1KVB 88 25 2200 
5 OZ1JFK 63 16 1008 
6 OZ1GX 38 11 418 
 
QRP SSB   
1 OZ9VA 185 30 5550 
2 OZ5N 163 32 5216 
3 OZ8PG 188 25 4700 
4 OZ1GX 102 21 2142 
Checklog. OZ6PP 
 
Så fik vi kørt august måneds test. Det var ikke den test med flest deltagere nok på grund af, at det er 
ferietid, men til gengæld var det nok en af de tester med lidt mærkelige forhold. Hen imod slutningen at 
SSB testen gik det helt galt, men som det fremgår af kommentarerne så gik nok godt for de fleste deltagere. 



Der var dog et par deltagere der blev distraheret lidt af forskellige årsager, fordi tankerne var andre steder -
- Jeg kan desværre ikke vise billedet Vagn. Jeg har ikke ophavretten – men tak for det. 
Der har været spørgsmål om vi skal køre 80 meter test i september, da nogle har hørt at field-Day var aflyst 
på grund af Corona. 
Field-Day er IKKE aflyst, så der er IKKE 80 meter Aktivitetstest i september. Hvis politikerne kommer i tanke 
om at vi ikke må holde Field-Day, kan vi jo hurtigt stavle en 80 meter test på benene. 
Men – ALTSÅ – Field-Day ER IKKE AFLYST. 
Hermed kommentarer fra loggene. 
OZ5GX Sæby afd. SSB: 
Hermed resultatet fra OZ5GX, en contest med meget varierende forhold. 
OZ5GX Sæbyafd. CW: 
Fin test i dag med blandede forhold. Var der mandefald hen ad vejen eller var det mig der tænkte lovlig 
meget på frokosten med sild og brændevin? (Tja – måske)! 
OZ2PBS, Palle: 
Her sender jeg mit resultat fra en noget stille contest. Det lykkedes dog, at køre samtlige multiplier i alle 4 
perioder. 
OZ5VY, Orla: 
Hermed log for 80 meter test.. Loggen blev lidt mærkelig, da computerprogrammet (OZ1IVA) pludselig 
nægtede at fungere så jeg måtte skrive på en tilfældig a4 blok og derefter rette loggen ind. 
OZ8PG, Per: 
Hermed begge mine logs. Det synes desværre at være en tendens at SSB afdelingen rammes af mere QSB 
end CW afdelingen. Men - som sædvanligt 2 gode timer ved nøgle og tastatur. 
OZ8DK, Jens Christian: 
Så er hermed dagens fangst. Der var ind imellem meget dårlige udbredelsesforhold, så det gav en del 
udfordringer. Det er jo på den anden side også det der gør det spændende om det kan lykkes at få afviklet 
qso’er. På andre tider var der bare hul igennem. Fortsat go sommer til alle og på genhør. 
OZ1XV, Kurt. 
Det blev en test med problemer med min gode gamle Kenwood 570, måske med antennetuneren eller 
anden ukendt fejl, men formentlig ikke løse forbindelser da jeg havde gennemgået både antenne, antenne- 
kabel og alle forskruninger, det er forklaringen på resultatet. 
OZ2NYB, Nyborg afd: 
Jeg fik fat i mange QRP stationer både på CW og SSB. Jeg fik worket dig en gang på CW og SSB. Jeg workede 
OZ1AWG også, det sker ikke så tit. Forholdene virkede for mig, det er længe siden jeg har haft S9 støj, så 
det er bare godt! 
OZ9VA, Arne: 
Hermed dagens logs for en hyggelig test med pæn deltagelse og nogenlunde forhold. 
OZ4NA Bent: 
En test med lille deltagerantal, nok en stor konfirmationsdag rundt i landet, der ramte testen. QRP stationer 
var mest ramt af QSB’en, men fik alle igennem. 
Næste test må være oktober, grundet HF field day. – (Ja.) 
OZ1AWG, Erik: 
Hermed testen for august måned. God test. En del qrm fra DL stationer. Fik for første gang i år hørt og kørt 
en enkelt rapport til OZ 5 FYN. Stadig ikke hørbar hertil fra OZ 8 PG Per. 
OZ1QZ, John: 
Hermed et meget lille bidrag til 80m august testen. Og så måske endda med fejl? 9VA plejer jo at være fra 
3, men han kan jo have været på sommer QTH'en. Opdagede først forskellen efter testen.- (men du rettede 
det ikke - hihi). 
OZ6VG, Vagn: 
Jeg hørte ikke noget til dig i denne test – måske du ikke deltog, eller forholdene ikke tillod QSO’er mellem 
os. 
En fin test dog med meget skiftende forhold, hvor QRP-stationerne ind imellem kom flot igennem, og 
øjeblikket efter var selv ikke-QRP stationerne svære at hive igennem bundstøjen på S7. 
De sidste minutter af testen måtte nedprioriteres til fordel for Helene Fischer på ZDF !  
OZ2SF, Svend: 
Her har du loggen for august 80 m test kørt med min KX3 - 15 watts og på Hustler 6BTV groundplane,som 
befinder sig på 8. sal . 



Forholdene var rimelige gode, men i fjerde runde blev forholdene dårligere og stationer, som jeg havde 
kørt tidligere i testen kunne ikke høre mig. Der blev logget nogle få nye calls. Alt i alt en hyggelig test som 
sædvanlig. Håber jeg kan køre næste 80 aktivitetstest som OZ2AL fra Den Gamle By, Aarhus. Desværre er 
der endnu ikke åbnet i schacket p.g.a.Corona. 
OZ30EU, Svend Erik: 
Det ser ud til at logprogrammet driller lidt i dag. Jeg har ikke fået multiplier for OZ8PG/qrp i sidste periode ? 
Det er nok en drillenisse der har været på spil. En test med meget QSB, lidt torden-skratte,  
Lagde især mærke til OZ3MC lå S-9+ i anden periode, og S-3 i 3 periode. 
 
OZ5N, Steen: 
Her var der i det store og hele rigtigt gode signaler i CW testen. I phone afdelingen svingede signalstyrkerne 
noget, og af og til skulle der kaldes flere gange for at blive hørt – især da vi nærmede os middag. 
OZ4CG, Carsten: 
Hermed dagens resultat.  Jeg hørte dig desværre kun i de første 2 perioder, selv om jeg ledte efter dig, men 
forholdene gjorde at QRP-stationerne var lidt svage denne gang, så vi må håbe på bedre muligheder næste 
gang. Der var pænt med deltagere, og det var dejligt at høre et nyt kaldesignal: Velkommen til OZ6JB, som 
jeg ikke har mødt før! 
OZ3MC, Martin: 
Det var denne søndags test. Alt gik rigtig godt, lige til kl. 11.45 der gik forholdene helt ned, men lidt blev det 
da til alligevel. 
 
Vy 73 og på genhør den 4. oktober. 
 
Gunnar 
OZ1GX 
 
 


