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CW  Points Multi Score 
1 OZ6IG 95 28 2660 
2 OZ3MC 83 25 2075 
3 OZ4CG 88 23 2024 
4 OZ4FA 82 24 1968 
5 OZ1IVA 76 23 1748 
6 OZ6KS 5 2 10 
 
Klub CW 
1 OZ2NYB 92 24 2208 
 
SSB   
1 OZ3MC 187 32 5984 
2 OZ2PBS 178 32 5696 
3 OZ4FA 181 30 5430 
4 OZ30EU 197 27 5319 
5 OZ6TW 170 31 5270 
6 OZ1QZ 161 32 5152 
7 OZ8DK 170 30 5100 
8 OZ8XW 162 31 5022 
 OZ1IWJ 162 31 5022 
10 OZ1IVA 150 31 4650 
11 OZ0PL 146 31 4526 
12 OZ4NA 148 24 3552 
13 OZ6VG 117 30 3510 
14 OZ1IVQ 123 27 3321 
15 OZ1XV 105 28 2940 
16 OZ1NKF 76 21 1596 
17 OZ6HQ 70 20 1400 
18 OZ8UW 71 18 1278 
19 OZ1AWG 27 11 297 
 
Klub SSB   
1 OZ5GX 195 32 6240 
2 OZ2NYB 123 28 3444 
3 OZ5DD 110 27 2970 
 
QRP CW   
1 OZ8PG 125 23 2875 
2 OZ1GX 103 23 2369 
3 OZ1KVB 95 21 1995 
4 OZ1JFK 82 21 1722 
5 OZ1IPP 70 15 1050 
QRP SSB   
1 OZ8PG 200 32 6400 
2 OZ1GX 182 30 5460 
3 OZ6EG 163 24 3912 
4 OZ5N 72 12 864 
 
Det lod til at vi fortsatte hvor vi slap i sidste måneds test hvad forholdene angik. Om det stadig var 
udbrudet på solen eller der bare generelt var dårlige forhold må stå hen i det uvisse. 
Fakta var ,– som flere skriver i kommentarerne – at det til tider kunne knibe med at høre stationerne. 
Det var ikke bare QRP’erne - men også de øvrige stationer. 



Det kneb også med deltagerantallet, især i CW delen. Har man helt opgivet at køre CW??  
Nej forhåbentlig da ikke. Jeg håber det var en enlig svale  med så få CW-stationer.  
Bent, OZ1IPP havde valgt at tage på camping og deltage som QRP-station, så derfor var der ingen CW fra 
OZ5GX denne gang.  

   
OZ1IPP, Bent i campingudgave. 
Næste måned er det ferietid, men jeg håber da, vi igen kan samles om en god gang 80 meter 
aktivitetstest. Indtil da  -  god  sommer og på genhør. 
Her er så som sædvanlig lidt kommentarer fra loggene.: 
OZ1IWJ, Peter: 
Svingende forhold under hele testen men det gik jo alligevel.  
OZ2NYB, Nyborg Afd: 
En god CW- test men meget QSB i SSB-afdelingen gav udfordringer, rapporten skulle ofte gentages. 
OZ1JFK, Brian: 
Det gik ganske godt i dag, selv om jeg var lidt rusten. 
OZ5GX, Sæby afd: 
Hermed loggen fra OZ5GX`s deltagelse i testen i den første rigtige sommermåned i 2021. 
En test under meget afvekslende forhold, flere stationer kneb det med at høre, men det var vidst et 
generelt problem for flere. 
Ikke så mange deltage som tidligere, men det gode sommervejr kan jo have gjort at flere havde valgt en 
tur i sommerlandet sammen med familien. På genhør i næste test. 
OZ2PBS, Palle: 
Hermed mit beskedne bidrag til denne måned test. 
Jeg følte i lange perioder, at jeg kørte i QRP klassen, idet jeg ”kun” havde 100W til rådighed, idet mit PA-
trin havde fået den ” Bulgarske mutation af Corona” … High Volt transformatoren / styringen havde valgt 
at strejke. Jeg forventer at komme stærkt tilbage i Juli med fuld effekt, læs 1KW. Det lykkedes trods alt 
at få kørt alle aktive multiplier, i alt 32 ud af 40 mulige. 
OZ8DK, Jens Christian: 
Hermed loggen fra dagens aktivitetstest på 80m. Jeg tror ikke der var så mange deltagere denne dag. 
Det virkede som om der var bedre plads på båndet i dag, men der var også ind imellem, hvor det var 
svært at høre stationerne. Men alt i alt da en god test som sædvanlig og hilsner til alle og håber vi får en 
go’ sommer! 
OZ4FA, Hans-Christian: 
Tak for qso'erne i dag. Du (oz1gx) havde et fint QRP-signal her i dag, men ellers var forholdene generelt 
sløje i CW-afdelingen, og vi var ikke så mange som vi plejer. I SSB-afdelingen var forholdene blevet lidt 
bedre, men det var stadig ikke så nemt QRP-stationerne. Men det er en god udfordring og fornøjelig og 
være med. 
OZ4NA, Bent: 
Her resultatet af en stille juni 80m SSB-test. Forholdende var ikke de bedste, signalstyrkerne var under 
normal. Jeg lagde mig på en fast frekvens hele testen, for at prøve hvordan det var. Det gjorde at jeg 
ikke fik alle multipliers i testen. På genhør i juli. 
OZ8PG, Per: 



En sommertest i det flotteste solskinsvejr. Forholdene var dog næsten en kopi af tidligere. CW fint nok, 
dog med færre deltagere. 
I SSB afdelingen atter meget variable styrker og især i den sidste halve time. Jeg havde især den glæde 
at OZ7PD -Rene også var aktiv med /3, og det hjalp på multiplierne. Fortsat god sommer. 
OZ1QZ, John: 
Hermed resultatet fra juni EDR 80m testen. For mig blev det en test over middel. Forholdene var jo 
”normale”, så hvad mon det skyldes?   Det er der nok flere grunde til, men i dag var vi ikke så mange, 
heller ikke QROér, det gav mere ro på båndet, og derfor blev der også plads til dem der kører med max 
100w. 
OZ8XW, Flemming: 
En ganske god formiddag, hvor også QRP-stationerne kom fint igennem (selv om jeg manglede dig 
(oz1gx) i et par perioder; men det var vist ikke forholdene der spillede ind). 
Dejligt med flere stationer fra de "sjældne" multipliers, selv om 1 og 2 var fraværende. Det gav fuldt hus 
på nær en enkelt i 2. periode, hvor OZ8PG/QRP måtte vente indtil en kraftigere station var i loggen, og 
så var tiden gået - æv. 
OZ1XV, Kurt: 
Det blev ikke det store resultat, jeg skiftede mellem min 80m. dipol og min deltaloop fordi jeg kun hørte 
få stationer når jeg rullede hen over båndet, og på begge bånd fik jeg bemærkninger om svage og 
kraftige signaler, så man kan vel vurdere at der må have været varierende forhold. hi hi 
OZ3MC, Martin: 
Her er så dagen resultat. En test som var lidt anderledes som sædvanlig I CW afd. til tider svage signaler, 
til gengæld ingen støj så det gik egentlig ret godt, jeg manglede nogle deltagere i forhold  
til tidligere, men det er nu nok sommeren der har lokket folk ud i varmen? 
SSB afd. pæn deltagelse, dog en overgang meget qsb og forholdene gik lidt ned hen imod slutningen, 
men det er jo set før. 
OZ30EU, Svend Erik: 
Jeg har aldrig hørt så svage signaler på en aktivitets-test i laange tider, så det var hårdt arbejde i denne 
ende. 
OZ5N, Steen: 
Ja sådan kan det gå.  - Jeg sad i bogstavelig forstand og sov, så jeg missede såvel CW som de to første 
perioder af SSB-afdelingen.I øvrigt sjovt at opleve, hvor svært det er at få en rapport afsendt, når 
modtageren forventer et meget større løbenummer. 
OZ4CG, Carsten: 
Første periode var signalerne meget små og det kneb med at høre QRP-stationerne.  Jeg forsøgte flere 
gange at kalde både dig og OZ1KVB, men først i 2. periode kom signalerne lidt op, og der fik jeg jer 
begge! 
Der var ikke så mange med i dag, og jeg hørte slet ingen fra område 4 og 2.  Men det er måske 
sommervarmen… 
Til gengæld var der genhør til Bent, OZ1IPP, som jeg ikke har hørt i aktivitetstesten siden 1987! Dejligt! 
På genhør i næste måned. 
OZ1IPP, Bent: 
Jeg skal jeg da lige hilse at sige at jeg fik min ilddåb som QRP-operatør i dag. Der skal man da godt nok 
kende sin plads i fødekæden. Og når der så samtidig var MEGET svingende forhold blev det svært. I en af 
perioderne var du 599+ og næste gang kunne jeg næsten ikke høre dig. 
Men sjovt det var det, og lærerigt. 
Jeg var lige ved at opgive min antenne: Endefødet med 4:1 balun, ca. 22m, op i 10m midt på. Men jeg 
tror nu den får lov at overleve lidt endnu inden jeg konverterer til en dipol som jo fylder en hel del mere. 
Valgte mit eget kaldesignal da jeg blev enig med mig selv om at det nok ikke var godt at køre OZ5GX fra 
Hesselhus Camping.  
Tror lige de andre gutter skulle vænne sig til den ”nye dreng” i klassen. Der var i hvert fald en del der 
skulle have mit call en extra gang. Tak for en hyggelig time. 
 
 
Vy 73 de 
Gunnar. 


