
80m. aktivitetstest 
FEB 2020 
CW  Points Multi Score 
1 OZ4FA 117 26 3042 
2 OZ4CG 107 27 2889 
3 OZ3MC 108 26 2808 
4 OZ1IVA 86 26 2236 
5 OZ4FF 67 19 1273 
6 OZ6IG 62 18 1116 
7 OU5KF 44 16 704 
 
Klub CW 
1 OZ5GX 101 24 2424 
2 OZ2NYB 90 24 2160 
 
SSB   
1 OZ3MC 197 33 6501 
2 OZ2PBS 201 32 6432 
3 OZ5VY 184 32 5888 
4 OZ30EU 206 27 5562 
5 OZ8DK 178 30 5340 
6 OZ4FA 167 30 5010 
7 OZ1XV 152 31 4712 
8 OZ0PL 144 31 4464 
9 OZ1IVA 152 29 4408 
10 OZ4NA 151 29 4379 
11 OZ1KWJ 145 30 4350 
12 OZ7MC 127 24 3048 
13 OZ1IVQ 100 26 2600 
14 OZ8AAH 84 23 1932 
15 OZ8ZS 78 19 1482 
16 OZ8TPR 70 21 1470 
17 OZ1AWG 58 21 1218 
18 OZ7PBI 49 18 882 
19 OZ1AOO 43 16 688 
20 OZ3AAF 39 12 468 
21 OZ6EG 14 5 70 
 
Klub SSB   
1 OZ5GX 204 32 6528 
2 OZ5DD 104 24 2496 
3 OZ2NYB 65 14 910 
 
QRP CW   
1 OZ8PG 146 26 3796 
2 OZ5N 128 25 3200 
3 OZ9VA 124 25 3100 
4 OZ1GX 125 23 2875 
5 OZ1LQO 115 23 2645 
6 OZ1KVB 101 20 2020 
 
QRP SSB   
1 OZ8PG 200 30 6000 
2 OZ9VA 189 30 5670 
3 OZ1GX 176 28 4928 
4 OZ5N 164 24 3936 
5 OZ6PP 118 22 2596 



 
Så kom vi i gang med aktivitetstesterne i 2020. Der var rigtig mange deltagere der fik et par gode timer i 
selskab med radioen og nogle gode forhold det meste af tiden. der havde være gode forhold på båndene i 
ugen op til testen, så jeg ventede gode signaler og mange deltagere. Vi fik begge dele det meste af tiden. 
Især nød QRP-stationerne godt af de fine forhold. Hen imod slutningen af SSB afdelingen blev der lidt mere 
svingende forhold, men sådan er det jo sidst på formiddagen. 
Her er lige lidt af kommentarerne fra loggene. 
OZ9VA, Arne: 
Hermed søndagens logs. Pæn deltagelse, men jeg kunne godt mærke, at der skulle bankes lidt rust af efter 
vinterpausen, hi. 
OZ2NYB, Nyborg afd: 
Det var godt at komme i gang igen. Der var mange QRP-stationer og condx var gode. Jeg måtte desværre 
afbryde SSB afdelingen kl. 11:30 idet jeg skulle til familiemiddag. 
OZ1IVA, Lars: 
Rimelige forhold og en lidt sløv operatør i dag, men det var som vanligt meget hyggeligt at hilse på. 
OZ1KVB, Erik: 
Kom lidt forsinket i gang. Der strøg lige en kondensator i mit filter da jeg kom til at tune ind i det - det er 
ikke beregnet til at sende igennem. Hurtigt skiftet og i gang.  
OZ1XV, Kurt: 
Så er vi i gang med et nyt år, det er lige som at være agerdyrker, man får lov til at vaske tavlen ren, 
og håbe at man kan gøre det bedre end året før. 
OZ8DK, Jens Christian: 
Hermed resultatet fra årets 1. 80m aktivitetstest – 2. januar 2020. Jeg fik desværre kun dig et par gange, så 
det må jeg gøre bedre næste gang! 
OZ4CG, Carsten: 
Hermed et par logs fra Bornholm.  Der var rimelig gode condx i dag med pæne signaler landet rundt. Jeg 
lykkedes dog kun at få dig en enkelt gang, men det skyldes nok at vi gået forbi hinanden i vores søgen... Til 
gengæld fik jeg OU5KF i sidste periode, og ham har jeg aldrig hørt før. 
Bedre held næste gang. 
OZ4FA, Hans Christian: 
Fine forhold til årets første test. God deltagelse, men vi kan godt være endnu flere. Det er ikke så svært og 
giver et par fornøjelige timer i godt selskab. 
OZ8PG, Per: 
Så er vi i gang igen - stadig fint med fortsat QRP-deltagelse! Forholdene mere svingende i SSB afd. Ellers 
godt at komme i gang igen. 
OZ1AVG, Erik: 
God test - en del DL pludretrafik på frekvensen. Bornholm fik jeg i alle 4 perioder med gode resultater.  
Desværre fik jeg ikke oz8pg/p - hørte ham engang imellem svagt. Heller ikke dig som qrp 
Overhovedet ingen fynboer. Nå vi høres nok ved igen til næste test.  
OZ3MC, Martin: 
Skønt at være i gang igen efter en lang pause. Fine forhold til alle provinser i OZ-land denne søndag. Også 
herfra velkommen til alle nye deltagere, det varmer. 
Setup er nu IC-7300 transistor, pa 300 W og den sædvanlige dipol antenne som er 10 m over græsplænen, 
men bøjer 45 grader pga. at min grund er lidt for kort i den fjerne ende.  
OZ2PBS, Palle: 
Så kom vi i gang med endnu en runde EDR 80M aktivitetstester. Det blev en okay start med en god rate i 
hver periode. Godt at høre område 2 igen blev aktiveret via OZ1AOO, Poul. Desværre missede jeg område 2 
& 5 i to perioder, svarende til 1092 færre point. På genhør i marts. 
OU5KF, Gerard: 
Dejligt at logge dig i morges. Min første 80 m EDR-konkurrence. 73 Fra Fanø. 
OZ5N, Steen: 
Ja – så er vi i gang igen. Jeg nåede lige at komme hjem fra skiferie i Andorra, så jeg kunne være med til årets 
første aktivitetstester på 80m. 
Nu forsøger jeg med OZ1IVA’s logprogram, som jeg prøvede i jule- og nytårstesterne - det ser ud til at køre 
fint – når man altså bare husker at stille om til lokal tid på PC’en (Jeg måtte rette tiden manuelt i CW afde-
lingen for at programmet ville godkende loggen til pointberegning). 
 



OZ4NA, Bent: 
Her så årets første log for 80m testen. God aktivitet, men meget lokal støj – S8. De svage stationer havde 
jeg problemer med, undskyld til dem jeg missede. 
OZ1LQO, Søren: 
Hej, tak for testen i dag. Sidste periode var lidt tam for mit vedkommende, men fik da hentet et par stykker 
i allersidste øjeblik. 
OZ5GX Sæby afd: 
Et lidt forsinket Godt Nytår og tak for gode timer i 2019. Fantastiske forhold i dag og god deltagelse. 
Og minsandten, også flere gange med 2 stationer i samme minut. Sved på panden. Havde lidt problemer 
med at lytte en enkelt deltager som lå meget lavt i forhold til nulstød.  
Det er mit gamle grej ikke så godt til at håndtere. Men pyt. Det gik alligevel. 
Tak for første test i 2020.  
 
På genhør i marts. 
Vy 73  
Gunnar 
OZ1GX 
 
 
 


