
80m. aktivitetstest 

DEC 2020 

CW  Points Multi Score 

1 OZ3MC 117 34 3978 

2 OZ4CG 108 32 3456 

3 OZ7BQ 95 30 2850 

4 OZ6IG 88 29 2552 

5 OZ1AAR 87 25 2175 

6 OZ1IVA 68 24 1632 

 

Klub CW 

1 OZ5GX 111 33 3663 

2 OZ2NYB 99 27 2673 

 

SSB   

1 OZ2PBS 225 27 6075 

2 OZ30EU 238 24 5712 

3 OZ4NA 196 28 5488 

4 OZ7MKS 203 27 5481 

5 OZ6TW 209 26 5434 

6 OZ3MC 196 27 5292 

7 OZ1IVA 175 28 4900 

8 OZ6EG 195 24 4680 

9 OZ8DK 171 27 4617 

10 OZ1IWJ 166 27 4482 

11 OZ100MILL 157 27 4239 

12 OZ1KWJ 158 26 4108 

13 OZ1XV 149 27 4023 

14 OZ1IVQ 143 27 3861 

15 OZ8AAH 142 27 3834 

16 OZ1QZ 153 25 3825 

17 OZ1T 135 27 3645 

18 OZ6VG 140 25 3500 

19 OZ7BQ 95 30 2850 

20 OZ8TPR 109 24 2616 

21 OZ1AAR 87 25 2175 

22 OZ1NKF 92 23 2116 

23 OZ2SF 87 22 1914 

24 OZ8UW 76 21 1596 

25 OZ1AWG 50 18 900 

 

Klub SSB  

1 OZ5GX 220 28 6160 

2 OZ5DD 128 26 3328 

3 OZ2NYB 2 1 2 

 

QRP CW   

1 OZ1GX 134 35 4690 

2 OZ1KVB 129 32 4128 

3 OZ9VA 137 29 3973 

4 OZ8PG 138 27 3726 

5 OZ5N 111 25 2775 

6 OZ1JFK 83 20 1660 

 

QRP SSB   

1 OZ8PG 239 24 5736 

2 OZ9VA 206 26 5356 

3 OZ5N 195 27 5265 

4 OZ1GX 193 27 5211 

 

Det var så sidste omgang i 2020. Et mærkeligt år præget af Corona 

virus 

og mange restriktioner. Heldigvis kan vi stadig køre radio uden at 

komme i konflikt med restriktioner og forsamlingsforbud. – OK – vi 

kan ikke møde i klubberne, men vi kan køre hjemmefra eller som remote 



og som klubstation var det jo en mulighed. Vi kunne godt have plads 

til et par klubstationer mere. 

Jeg vil sige alle tak for jeres deltagelse i 2020 og for de mange 

hilsner i loggene. På genhør i 2021 med ønsket om en 

 

Glædelig Jul og Godt Nytår. 
 

Her er lidt af kommentarerne fra de indsendte log. 

 

OZ1IWJ, Peter: 

Hermed mit bidrag til den sidste test i år, som nok er den bedste jeg 

har på samvittigheden i år. Gode forhold under hele testen og mange 

deltagere. TX/RX Kenwood TS 830S dipol 100W. 

OZ2PBS, Palle: 

Hermed følger årets sidste resultat fra en okay sæson og endda med 

indtil flere nye kaldesignaler i loggen.  

Jeg missede desværre område 3 (OZ8PG) i første periode, samt område 5 

(OZ2FYN) i alle 4 perioder, som samlet set ville have givet 1498 gode 

point. Jeg fik kørt område 2 (OZ0AM) én gang, men tvivler på, at 

Søren indsender loggen. Jeg ser frem til en ligeså god sæson 2021. 

OZ2NYB Nyborg Afd: 

Jeg havde en god CW afdeling. 

Jeg havde familiebesøg under SSB afdelingen og kom først på i sidste 

periode. 

I SSB afdelingen, vil jeg vil gerne takke OZ1T for sin tålmodighed. 

Det var min eneste QSO i SSB afdelingen. 

Jeg vil gerne give mange undskyldninger til OZ8DK, idet jeg opholdte 

ham i længere tid, mens han forsøgte at få mig igennem. 

Årsagen til hele miseren var, at jeg skulle have skiftet til vores 

TS-480, som kører fremragende på SSB. 

Jeg kører CW med min FT-897, som har et godt 300Hz filter, men er 

helt ud af justering på SSB. 

Hastværk er lastværk! 

Alle deltagere i Aktivitetstesten ønskes en glædelig jul og et godt 

nytår, med håb om at COVID-19 slipper sit greb i 2021. 

OZ6TW Torben: 

Jeg synes, at forholdene var gode, og i perioder var det svært at 

finde en ledig frekvens for at kalde cq, og det tyder jo på et fint 

antal deltagere. Jeg fangede vist alle de qrp-stationer som kaldte, 

og det på trods af massiv støj som er taget til i denne måned. Hele 

landsbyen er nu "syltet ind" i lyskæder drevet af tvivlsomme 

"bredbåndssendere". Ho-Ho. God jul til alle og tak for kampene i 

2020! 

OZ8PG, Per: 

Det var så årets sidste 80m tester. Faktisk ret fine forhold i min 

ende. 

Tak til alle for de mange gode 80m tester, og til dig Gunnar for dit 

vedholdende arbejde som manager i mange år. Året lakker mod enden, så 

god jul og godt nytår fra /3. 

OZ4NA, Bent: 

Her er så resultatet af en forrygende sæsonafslutning af 80 m 

testene. God aktivitet - gode forhold – dog manglede et par mutiplier 

områder, men ens for alle. Tak for testene 2020 og på genhør 2021. 

OZ8DK, Jens Christian: 

Det er så resultatet fra årets sidste 80m aktivitetstest. Der var 

ganske gode signaler, men havde dog problemer med at modtage OZ2NYB, 

p. g.  a. et modulationsproblem. 

Ofte synes jeg det er en udfordring at finde en ledig frekvens, men 

det er jo ens for os alle. 

Tak for denne sæson til jer alle og især tak til dig 1GX for det 

store arbejde du gør! 

Mon ikke vi mødes til Juletesten alle? 



Håber alle får en god jul og et godt nytår trods denne svære epidemi 

tid! 

OZ2SF, Svend: 

Testen blev kørt hjemme fra min QTH i Horsens og jeg fornemmede gode 

forhold med aktive radioamatører, der lå som perler på snor på 80 m. 

båndet. Mit handikap, men også udfordring, er 15 W pwr. og GP. 

antenne. Som sædvanligt en hyggelig QSO med plads til et par 

hyggelige sidebemærkninger og tålmodighed til at få gentaget 

rapporterne under QRM. 

Næste test - Juletesten den 26. december - køres fra Den Gamle By med 

call OZ2AL. Dog uden gæster i det lille shack på loftet i 1974 

afdelingen. 

OZ30EU, Svend Erik: 

Jeg havde en fin test, uden der var nogen der generede væsentligt på 

sidebåndene, og forholdene var gode, så qrp stationerne var nemme at 

høre. I ønskes alle en god jul, og radiogodt nytår. 

OZ1T, Peter: 

Igen en god time ved radioen søndag formiddag fyldt med testere fra 

hele landet blandet qrp ér og os andre! Få en god jul alle sammen, 

måske vi høres ved jul- og nytårstesterne. 

OZ7MKS, Michael: 

Tak for kampen, her er så det sidste resultat for i år, der var jo 

igen en masse deltagere, det er jo dejligt.  

Skulle vi ikke snakkes ved før så må du have en rigtig glædelig jul 

og et godt (og forhåbentligt snart Corona-frit) nytår. 

OZ4CG, Svend: 

Hermed dagens resultat i 80M-testen. 

Tak for QSO’erne. Det gik fint i dag. 

I første periode var signalerne noget svage, men dog læselige. Det 

blev bedre i de næste perioder.  Jeg mangler OZ1JFK/QRP, men han var 

så svag i dag at jeg ikke kunne læse ham her, desværre. 

Tilbage er nu kun at sige tak for i år, og ønske dig og dine en 

rigtig glædelig jul og et godt nytår. Tak for dit store arbejde med 

testlogs m.m. Jeg glæder mig til vi forhåbentlig høres ved i det nye 

år! 

OZ1IVA, Lars: 

Det var så den sidste test i år. Tak for det. Det var hyggeligt. Lidt 

pudsigt på CW. Der var jeg lidt i 'modtakt' i dag tror jeg, så det 

blev ikke til så meget. SSB derimod kørte super. 

OZ1AAR, Villy: 

Her min fil for 3rd gang i år, 

Man bliver helt grebet af denne lille korte test, som jo faktisk er 

krævende, hvis man vil have samtlige deltage i loggen 4 gange over 

perioden og det er jo nok målet for os alle. 

Tak for i år og glædelig kommende coronafri JUL - hopefully. 

OZ5GX, Sæby Afd: 

Dagens epistel fra OZ5GX, CW afdelingen udi Sæby. Dejlig afslutning 

på aktivitetstest 2020. Fine forhold i dag og pænt med deltagere. Tak 

for gode timer i 2020 og rigtig glædelig jul til jer alle. 

Vi er jo heldige med vores hobby. Den der Corona har heldigvis ikke 

bredt sig til æteren. 

 

 

 

 

 

 

 


