
80m. aktivitetstest 
MAJ 2019 
CW  Points Multi Score 
1 OZ4FA 118 31 3658 
2 OZ3MC 114 27 3078 
3 OZ1IVA 96 28 2688 
4 OZ4QX 93 25 2325 
5 OZ4CG 78 20 1560 
6 OZ4FF 14 6 84 
 
Klub CW 
1 OZ5GX 85 24 2040 
2 OZ2NYB 48 19 912 
 
SSB   
1 OZ3MC 177 32 5664 
2 OZ4FA 168 33 5544 
3 OZ7MC 154 33 5082 
4 OZ4NA 142 31 4402 
5 OZ1XV 131 28 3668 
6 OZ1IVA 121 29 3509 
7 OZ5VY 114 29 3306 
8 OZ0PL 116 27 3132 
9 OZ1KWJ 119 26 3094 
10 OZ4QX 114 25 2850 
11 OZ6VG 109 25 2725 
12 OZ6TW 97 27 2619 
13 OZ8TPR 62 17 1054 
14 OZ7PBI 56 15 840 
15 OZ4FD 50 14 700 
16 OZ2AL 14 7 98 
 
Klub SSB   
1 OZ6HR 191 35 6685 
2 OZ5GX 173 35 6055 
3 OZ2NYB 6 3 18 
 
QRP CW   
1 OZ8PG 142 28 3976 
2 OZ6NF 120 26 3120 
3 OZ9VA 110 26 2860 
4 OZ1KVB 115 24 2760 
5 OZ5N 104 25 2600 
6 OZ1GX 93 19 1767 
7 OZ4DX 22 7 154 
 
QRP SSB   
1 OZ5N 167 29 4843 
2 OZ9VA 170 25 4250 
3 OZ6AF 72 20 1440 
4 OZ1GX 73 14 1022 
 

-Test for ikke  hørehæmmede - 
Eller en søndag i maj med svage signaler. 

 



Ja, sådan kunne overskriften for maj måneds test godt være. Der var mange der havde problemer med at 
høre selv normalt store signaler. Det var helt klart en udfordring at køre QRP, for ikke at tale om de der 
skulle høre på det, men pyt vi havde som sædvanligt et par fornøjelige timer. 
Andre havde mere støj end sædvanligt, men at det er lige ved hånden at få det fjernet, bliver man lidt 
rynket i knolden – ikke Nick? Akja, hvem har ikke været ude for at støjkilden var lige ved siden af 
operatøren. Det er dejligt at vi nu har fået Den Gamle By i Aarhus med. Det er god reklame for vores hobby. 
Tak for initiativet til Svend, OZ2SF. 
 Nå, men I kan jo selv læse kommentarerne herunder.  
Vi høres igen til juni testerne. 
OZ9VA, Arne: 
Hermed maj-måneds logs. Desværre droppede forholdene i sidste del af CW-afdelingen, så det kneb med at 
trænge igennem som QRP; derfor missede jeg også din rapport sidst i 3 periode.(OZ1GX). 
OZ5GX, Sæby afd: 
Hermed hvad OZ5GX kunne bidrage med i SSB testen maj måned. 
CW: Det var da vist ikke lige min dag i dag. Langt mellem snapsene. Troede en overgang jeg kørte på 
dummyloaden. 
OZ4QX, Peter: 
Ikke så mange deltagere denne gang. Og det var ikke meget, vi hørte til hinanden! (Nej – sorry). 
OZ6TW, Torben: 
Jeg måtte desværre opgive at være med i testerne både marts og april dels grundet familiekomsammen og 
tjenesterejse. 
Denne gang blev modtagerens støjreduktion sat på overarbejde, idet båndstøjen ikke var under S9 på noget 
tidspunkt, men sjovt alligevel. Testerne er en god tradition! 
OZ8PG, Per: 
Der kom en fødselsdag i vejen for SSB afd. Så hermed min CW log. 
Generelt nogenlunde forhold. Dog kneb det lidt et par gange at høre Ulbjerg Camping !!   
OZ1KVB, Erik: 
Hej hermed min log oso 14 3 mc er en fejl høring qso 20 er ok . 5 watt på longwire og gårdpumpe 
Ved ikke om 4qx kørte med andre tider på uret . (Sjællandsk normaltid – måske?- hihi). 
OZ2AL, Den Gamle By i Aarhus. Opr: OZ2SF, Svend: 
Her har du loggen af 5.maj 2019 fra OZ2AL Den Gamle By Aarhus. 
Den var ikke stor, men sendes ind således, at kontaktede stationer ikke går glib af noget. 
OZ2AL deltager for at markere sig i æteren, men også hos vore gæster, så de kan opleve, at der stadig 
findes aktive radioamatører. 
Der er et problem på modtagersiden. Beklager, at ikke alle kunne blive hørt.  
Rørene i den gamle Drake TR4 er trætte. Senderen fungerer udmærket og kan sikkert høres af alle. Det 
begrænser også koncentrationsevnen, at vore gæster i Den Gamle By i Aarhus skal underholdes. 
OZ2AL og teamet bag håber, at vi kommer stærkt tilbage ved næste 80m aktivitetstest. 
OZ6HR, Horsens afd: 
Så er der en log fra maj måneds 80m test. Vi mangler en del af de sædvanlige, men mon ikke de kommer 
igen senere på året. Lidt dårlige forhold generelt i testen (SSB delen), men det  blev en smule bedre mod 
slutningen. Dog med et lyspunkt, der kom et enkelt nyt call i loggen, nemlig OZ1NKS, Jacob fra Rønne. Tak 
til ham, og forhåbentlig på genhør. 
OZ4FA, Hans Christian: 
Deltagerantallet var lidt sløjt i dag på SSB. Det var også sløjt med forholdene på både CW og SSB, hvor vi 
alle måtte gøre os umage. Det går især ud over Jer der kører QRP, men som altid er det alligevel et par 
fornøjelige timer i det gode selskab. 
OZ2NYB, Nyborg afd: 
Jeg havde S9+ støj, men workede OZ5N/QRP, OZ6NF/QRP og OZ8PG/QRP alligevel i CW afdelingen. Det var 
det eneste lyspunkt i dag! 
Jeg lukkede ned efter 1. periode i FONE afdelingen, STØJ! 
Støjsynderen er fundet!! – Juhu.. 
Det var 12V switching PSU'en til kabelmodemet, der støjede S9+ på alle HF båndene. 
Den er udskiftet. Jeg gik på støjjagt med min 80M rævemodtager. Nu er der normalt støjgulv på båndene. 
OZ2NYB er kampklar igen til juni og efterfølgende 80M tester. 
OZ1KWB, Knud: 



Det er lidt ærgerligt at vi ikke bruger hele området fra 3720 til 3770 til at kører contesten på, jeg har nu 
prøvet 2 gange at lægge mig som sidste station ned mod 3720 med resultat at der ikke kommer nogen 
forbi. vi bør spredes os noget mere så det også er muligt at hører qrp stationer, Det er ikke brok, men en 
opfordring til at bruge hele frekvens området. 
OZ3MC, Martin: 
Det kan for alvor mærkes vi er kommet ind i sommer perioden nu. Forholdene svinger fra minut til minut. 
Der skulle rigtig arbejdes for at få så mange som muligt i kassen.  Og igen, - det koster at være alene i en 
kreds.. Måske skulle der være bonuspoint når man er alene om buddet i en kreds. 
OZ7MC, Marck: 
Tak for i dag. Jeg syntes ikke der var så mange med i testen i dag, og jeg syntes at alle klumper meget 
sammen i midten af båndet, så det er svært at høre qrp og andre svage stationer. Skal vi ikke ved fælles 
hjælp prøve at bruge hele området. Samt opfordre til at jæger scanner båndet noget mere.     
OZ5N, Steen. 
Dette er så resultatet fra 1. søndag i maj.  Man kan mærke, at det er ved at blive sommer – signalerne blev 
stille og roligt svagere og svagere efterhånden som tiden gik. 
OZ1IVA, Lars: 
OK forhold med lidt variationer i - specielt på SSB. En fordel at kunne køre CW, når man er forkølet!  
Tak for i dag og god søndag! 
OZ4CG, Carsten: 
Det var utrolig dårlige forhold i dag, for mange af de stationer, der normalt ligger med fine signaler her på 
øen, kunne næsten ikke høres  dag.  Dertil kom også en del QSB, så de stationer, jeg svagt kunne læse, 
forsvandt helt ind i mellem.   Flere gange kunne jeg høre, at der var en station der kaldte mig, men som ikke 
kunne læses! Vi må jo bare håbe på bedre forhold næste gang! 
OZ6NF, Gunner: 
Fine forhold idag. Godt, at du kaldte til deltagelse på forhånd. 
10 meter testen. 
OZ3EDR Struer afd. 
Lige en lille 10 m. maj test, hørte S5 og IK på CW, men kunne ikke køre dem selv om jeg kunne se, vi var 
blevet hørt dernede på DXMAPS.COM.. Vi ser om det ikke bliver bedre hen ad sommeren. 
OZ7KJ, Skive afd: 
Igen en lidt slap omgang, men dog lidt bedre end sidste måned. 
 
Vy 73 de 
Gunnar 
OZ1GX 
 


