
80m. aktivitetstest 
NOV 2020 
CW  Points Multi Score 
1 OZ1AAR 104 31 3224 
2 OZ4CG 110 28 3080 
3 OZ3MC 104 28 2912 
4 OZ4FA 91 28 2548 
 OZ1IVA 91 28 2548 
6 OZ7BQ 93 25 2325 
7 OZ6IG 83 27 2241 
8 OZ1QZ 52 12 624 
 
Klub CW 
1 OZ5GX 97 29 2813 
2 OZ2NYB 92 27 2484 
 
SSB   
1 OZ2PBS 234 33 7722 
2 OZ3MC 217 32 6944 
3 OZ6TW 211 32 6752 
4 OZ30EU 227 28 6356 
5 OZ4NA 187 33 6171 
6 OZ6EG 209 29 6061 
7 OZ4FA 202 29 5858 
8 OZ8DK 178 30 5340 
9 OZ1IVA 172 31 5332 
10 OZ0PL 152 32 4864 
11 OZ1KWJ 168 28 4704 
12 OZ100MILL      171 27 4617 
13 OZ5VY 149 30 4470 
14 OZ6VG 152 29 4408 
15 OZ1IWJ 140 27 3780 
16 OZ1XV 135 26 3510 
17 OZ1IKY 124 25 3100 
18 OZ1FHU 123 25 3075 
19 OZ1IVQ 122 25 3050 
20 OZ8AAH 112 23 2576 
21 OZ1T 91 24 2184 
22 OZ1QZ 91 23 2093 
23 OZ8UW 73 19 1387 
24 OZ1NKF 66 19 1254 
25 OZ1AWG 52 18 936 
26 OZ1HQA 28 13 364 
27 OZ6PP 28 6 168 
28 OZ6KS 11 5 55 
 
Klub SSB   
1 OZ5GX 220 33 7260 
2 OZ5DD 155 26 4030 
3 OZ2NYB 135 25 3375 
 
QRP CW   
1 OZ9VA 139 28 3892 
2 OZ1GX 116 23 2668 
3 OZ1KVB 103 24 2472 
4 OZ5N 107 23 2461 
5 OZ1JFK 78 20 1560 



 
QRP SSB   
1 OZ5N 191 27 5157 
2 OZ1GX 192 26 4992 
3 OZ9VA 178 26 4628 
 
 
 

OZ1XV, Kurt: 
Hermed test for november 2020. Sidste gang havde jeg antenneproblemer, de har jeg tilsyneladende 
fået løst, og forholdene var rimeligt gode, men et par tastefejl med manglende udfyldelse af felter stjal 
tid og gav ringere resultat. Ellers var det en god test. 
OZ5GX, Sæby Afd: 
Hermed resultatet at OZ5GX´s deltagelse i testen november, en test hvor der var flere nye deltagere, 
som vi ikke synes, at have hørt tidligere. En test med varierende forhold, men mener vi fik de fleste 
igennem. 
CW: Dagens arbejde fra OZ5GX CW-afdeling. Hygge igen i en times tid. Der skulle spidses ører i dag. 
Meget svingende forhold. 
OZ5N, Steen: 
Murphy sejrede igen. Alt var checket og klar et kvarter før CW-afdelingen, men så strejkede PC’en og 
ville ikke tillade, at jeg tastede min SDR radio .Der var desværre vedvarende problemer hen igennem 
testen, og jeg siger undskyld for den til tider grimme morsning, som skyldtes, at PCen ikke kunne følge 
med. Men når det være sagt, så var det en test med gode signaler. 
OZ1HQA, Lars: 
Som nybegynder må jeg sige, at det var en hyggelig oplevelse, og det er ikke sidste gang jeg prøver det. 
Min log er ikke så mangfoldig pga. nogle afbrydelser jeg var nødt til at foretage undervejs, men 
fornøjelsen var stor.  
OZ9VA, Arne: 
Hermed dagens høst. Fin deltagelse og gode signaler, i enkelte tilfælde måske lidt for gode: brede 

skuldre og en del klik. Men det skal man jo også lære at navigere i, hi hi😊  
Vi må håbe på mindst lige så god deltagelse til december. 
OZ100MILL, Opr. OZ6KH: 
Hermed mit resultat af at benytte OZ100MILL som flere snublede i med ekstra tidsforbrug til følge. 
OZ1IKY var glad for 80m SSB kontakten. 
OZ2PBS, Palle: 
Hermed mit bidrag til en god test med mange, og endda flere nye kaldesignaler. Desværre missede jeg 
område 3 i de sidste 3 perioder (OZ6YM) og hvis OZ8PG var aktiv kom han desværre ikke forbi min QRG 
(3.737 MHz )  
Ved en hurtig sammentælling af unikke kaldesignaler i min log havde jeg 33 fordelt over alle 4 
perioder, og ville i teorien kunne give i alt 132 QSO´s men sådan går det sjældent.  
OZ4FA, Hans Christian: 
Tak for qso'erne i dag. Det var dejligt igen at være med i testen idag. 
Efter så lang tid var det lidt af en udfordring at køre test igen og blive venner med tastaturet og 
logprogrammet, men i det store hele gik det såmænd nogenlunde ok. Forholdene var jo gode og der 
var god aktivitet. 
OZ1T, Peter: 
Igen en herlig formiddag med masser af stationer i min radio. En af dem jeg dog ikke fik, var min nabo 
OZ1HQA, som var med for første gang. Sikke prøvelser han blev udsat for foran radioen. Flinke 
radioamatører hele landet rundt, som var med på at give en masse rapporter, og han har en log klar til 
indsendelse. Han er vist også klar til næste aktivitetstest! Vi høres, nu er det hundeluftetur i det flotte 
vejr og måske lidt mere radio bagefter… noget værre noget med det radio! 
OZ30EU, Svend Erik: 
Jeg følte at det gik godt, selv om der lå nogle og gnavede i kanterne, 
oz1km Kent kom ind til sidst, med en multiplier for mig, men er ikke sikker på den tæller, da jeg sikkert 
er den eneste han har kørt. (Nej desværre – ingen log fra oz1km). 
OZ6TW, Torben: 



Det blev min bedste test til dato, så nu kan jeg høste frugterne af et nyt antennesystem, som gav mig 
mulighed for at køre med en "anelse" mere effekt! Og forholdene gjorde også, at alle de kørte QRP-
stationer kom fint igennem. På genhør til december! 
OZ1KWJ, Knud: 
Jeg havde ingen støj i dag så det var en ren fornøjelse, at kunne hører de svage signaler. 
OZ3MC; Martin: 
Det var så hvad jeg kunne drive det til denne gang, pæn deltagelse og igen et par nye Call. Forholdene 
synes jeg var ret gode, selv om det vekslede lidt ind i mellem 
OZ1IVA, Lars: 

Hermed loggen fra i dag. Denne gang fra Læsø, så det er /9 i dag 🙂 
Et rimeligt resultat fra et nyt setup. Dejligt mange deltagere i dag. 
OZ1JFK, Brian: 
Her er dagens resultat, havde lidt antenne problemer i 2. periode, øv! 
OZ4CG, Carsten: 
Hermed min log for i dag.  Der var gode forhold, og fine signaler.  Og pænt med deltagere også! 
Desværre glippede det med QSO i 1. periode med dig og OZ5N - der røg et par ekstra point, der ellers 

kunne være god brug for… 😊 Men det sker jo at man kører forbi hinanden! 
Jeg savnede selvfølgelig også Karsten, OZ4FF, med multiplier 0, men han er ikke kommet hjem endnu. 
Han er dog heldigvis i bedring nu. 
OZ1AAR, Villy. 
Igen en hyggetime. For første gang brugte jeg N1MM til aktivitetstesten, så det var lidt famlen rundt 
imellem F-tasterne - sri for det. cu next time. 
 
Vy 73 de 
Gunnar 
OZ1GX 


