
80m. aktivitetstest 
AUG 2021. 
CW  Points Multi Score 
1 OZ4FA 99 35 3465 
2 OZ6IG 94 34 3196 
3 OZ3MC 94 33 3102 
4 OZ1IVA 96 30 2880 
5 OZ1AAR 92 30 2760 
6 OZ4CG 93 28 2604 
7 OZ1QZ 64 24 1536 
8 OZ6PP 30 8 240 
Klub CW 
1 OZ2NYB 85 31 2635 
 
SSB   
1 OZ30EU 218 36 7848 
2 OZ2PBS 215 36 7740 
3 OZ4FA 188 34 6392 
4 OZ7MKS 171 34 5814 
5 OZ6TW 161 36 5796 
6 OZ3MC 181 30 5430 
7 OZ1QZ 163 33 5379 
8 OZ1IVA 149 34 5066 
9 OZ1XV 143 33 4719 
10 OZ1IKY 147 31 4557 
11 OZ0PL 138 33 4554 
12 OZ6VG 136 32 4352 
13 OZ1FHU 126 32 4032 
14 OZ1IVQ 133 30 3990 
15 OZ5VY 134 29 3886 
16 OZ4NA 130 29 3770 
17 OZ1KWJ 113 30 3390 
18 OZ5VO 91 30 2730 
19 OZ6PP 90 24 2160 
20 OZ1NKF 80 25 2000 
21 OZ8UW 66 20 1320 
22 OZ6EG 20 9 180 
 
Klub SSB   
1 OZ5GX 197 36 7092 
2 OZ2NYB 153 33 5049 
3 OZ5DD 129 33 4257 
4 OZ4EDR 111 31 3441 
 
QRP CW   
1 OZ9VA 138 32 4416 
2 OZ8PG 145 30 4350 
3 OZ5N 125 31 3875 
4 OZ1GX 89 21 1869 
 
QRP SSB   
1 OZ8PG 217 32 6944 
2 OZ9VA 179 34 6086 
3 OZ1GX 148 28 4144 
4 OZ5N 144 27 3888 
 



 
Så fik vi kørt august måneds aktivitetstest. Hvis nogen havde sagt at det ville blive nemt, så blev de 
skuffede. Der var mildest talt meget dårlige forhold med meget QSB og elektrisk regn nogen steder. 
Her i mit ”smørhul” i Midtjylland var det op og ned med QSB. Jeg mistede endvidere point da jeg havde 
problemer med PC’ en der pludselig lukkede mit logprogram ned med besked om at der var ”snavs” i 
filerne. UHA UHA!!! – Nå godt man har flere muligheder, men der gik jo et kvarter uden point. 
Dette til oplysning hvis nogen skulle undre sig over hvorfor jeg var væk i et stykke tid i CW afdelingen. 
Lidt kommentarer er her som nok meget godt beskriver testens forhold. 
HUSK: Næste 80 meter aktivitetstest er oktober testen da der er Fiels-Day i september. 
OZ5GX, Sæby afd: 
Atter en test med meget svingende forhold, meget qsb, flere qrp  stationer kunne vi desværre ikke 
læse, men alt i alt en rimelig test. 
OZ9VA, Arne: 
Hermed månedens logs. God deltagelse og især glædeligt mange multi-pliers. Forholdene virkede OK i 
CW-perioden, men i SSB-afdelingen var det ind imellem svært som QRP at trænge igennem til visse 
hjørner af landet p.g.a. QSB. Vi høres igen til oktober. 
OZ8PG, Per: 
Hermed begge mine logge. To gode tester, men for lidt at lave i CW afdelingen. Nu er der vel pause i 
næste måned pga af FD. Så på genhør i oktober.  
OZ4NA, Bent. 
Her er resultatet af min 80m ssb test. Jeg havde i hele testen S5/8 i QRN og samtidig var 
signalstyrkerne konstant lave her hos mig. Prøvede flere gange med CQ opkald, kunne høre der blev 
svaret. Men det druknede i støj, desværre. Så det opgav jeg.  
Der blev logget mange calls og hørte nogle, som desværre ikke blev logget. Det kan jo ikke gå lige godt 
hver gang. 
OZ1QZ, John: 
Hermed mit bidrag til augusttesten. Meget kraftig QSB på nogle signaler, især i SSB delen! Ellers en god 
test, men med færre deltagere end ellers. 
OZ1AAR, Villy: 
Igen en hyggetime med OZ´erne samt en break i den russiske multimode contest, jeg deltog dog kun i 
CW-delen. 
OZ2NYB, Nyborg Afd: 
Det første 7 CW QSO'er kørte jeg med 10W inden jeg fik skruet op til 100W, men det gik fint. QRP 
stationerne var hørbar. 
Der var 2 stationer fra område 5 denne gang, OZ2NYB og OZ3MC der var fynbo for en stund og OZ1IKY 
havde aktiveret område 2. 
OZ6TW, Torben: 
Denne omgang var plaget af meget QSB som betød, at jeg måtte opgive flere QRP-stationer igennem. 
OZ4FA, Hans-Christian: 
Tak for qso'erne i dag, og de gik jo ok selvom forholdene i perioder især i fone afdelingen ikke var de 
bedste. Men det var en ekstra fornøjelse at være med i dag, da der her ingen støj var i modtageren og 
også god deltagelse i testen. 
OZ5DD, Billund og Omegn Afd: 
Jeg (OZ1HPS,Lars) blev spurgt af OZ6KH om jeg kunne køre testen for klubben. Det var i sidste øjeblik 
jeg blev klar til det, da min 80m tråd har været nede p. g. a. noget træfældning i haven. 
Desuden skulle jeg have fundet et program til at taste det ind i. De første QSOer satte programmet ikke 
tiden ind i så det missede jeg, da der så blev en pause i indkommende calls kunne jeg se at jeg 
manglede et flueben et sted, og så kørte tiden. Desuden måtte jeg efterkorrigerer mine rapporter, da 
den heller ikke satte 59 ind i givende rapporter. Jeg håber ikke det giver dig alt for mange problemer.( 
(Nej det var OK Lars) 
OZ5N, Steen: 
Jeg fik problemer med at lytte SSB, da XYL tændte for komfuret – tidligere var det ikke et problem, men 
nyinstallerede solceller på taget giver noget væmmeligt klikstøj, som jeg dog kan undertrykke med 
noiseblankeren – desværre går den helt amok, når der samtidig skal behandles en anden type støj fra 
det elektriske komfur. Så jeg måtte vælge mellem pest eller kolera = støj fra solceller eller støj fra 
komfur.  



OZ1XV, Kurt: 
Hermed log for august med en dårlig start men med en bedre slutning, det kunne tyde på manglende 
træning, godt det ikke var et orkester eller et kor jeg deltog i. hi hi 
OZ30EU Svend Erik: 
Utrolig svage signaler i dag, ud over et par enkle der bragede ind. Alligevel en super god test for mig. 
Jeg kørte oz1gx/qrp 2 gange i 3 periode kl: 11:33, og 11:35 første gang fik jeg ikke hans rapport,, men 
loggede den så han kunne få multiplier. 2. gang gik det bedre, men der har programmet sagt, at det var 
en dublet, så vidt jeg kan se er der kun 1 point til forskel, det går nok. 
OZ3MC, Martin: 
Det tog lidt tid inden alle forstod det der /5 hii , men sådan er det når man flytter hjemmefra i en kort 
periode. 
Qth var denne gang midtvejs mellem Bogense og Middelfart lige ud til fjorden. Set up dipolantenne i 
hækhøjde og IC 7300. Forholdene var meget fornuftige for mit vedkommende. 
OZ5VO, Lars Ole: 
Hermed min log for aktivitetstesten søndag den 1. august 2021. Der var rimelige forhold på båndet de 
første 2 perioder - 3. periode var der ret dårlige forhold, men det blev bedre i 4. og sidste periode. Jeg 
kørte denne gang fra min sommerhus QTH på Sj. Odde, hvor der normalt ikke er ret meget støj. 
OZ2PBS, Palle: 
Hermed resultatet fra en okay contest med god aktivitet fra det meste af landet. Dejligt at få kørt 
område 2 & 3 med én enkelt aktiv. Tak til OZ1IKY og ikke mindst OZ8PG. Selv område 4 var godt besat 
med mindst 5 aktive. 
OZ6VG, Vagn: 
Der var denne gang meget skiftende forhold og med hurtigtgående QSB. På genhør i oktober. 
OZ1IVA, Lars: 
Hermed dagens glimrende høst. Fantastiske forhold under CW. 
OZ7MKS, Michael: 
Tak for test, dette er så mit beskedne resultat. Igen en sjov test med masser af udfordringer, dejligt 
mange stationer deltog, selvom det jo stadig er ferietid. Man kan godt mærke sommerens indflydelse 
på forholdene, de varierer meget, så man kommer ikke sovende til pointene. 
OZ1IKY, Kenneth: 
Missede et par af QRP stationerne pga de meget svingende forhold. Lidt ærgerligt. Havde glemt 
headset og fodpedal, så det var med helt gemen' håndmikrofon. 
OZ4CG, Carsten: 
Hermed dagens resultat i 80M CW-testen. Det var forholdsvis svage signaler og samtidig med en del 
QSB, men det giver jo bare lidt ekstra udfordringer… Hi! Desværre fandt jeg dig kun en enkelt gang, 
selv om jeg søgte efter dig i hver periode.  Jeg tror jeg svagt hørte dig en gang mere, men så var det 
Per, 8PG, i stedet! 
Jeg kunne jo ellers godt have brugt den ekstra multiplier også i de øvrige 3 perioder.  Men vi må håbe 
på bedre held næste gang. 
 
Vy 73 de 
Gunnar 
OZ1GX 
 


