
80m. aktivitetstest 
FEB 2021 
CW  Points Multi Score 
1 OZ4CG 111 26 2886 
2 OZ4FA 87 30 2610 
3 OZ3MC 92 28 2576 
4 OZ6IG 93 27 2511 
5 OZ1IVA 94 24 2256 
6 OZ7BQ 81 25 2025 
7 OZ1AAR 81 23 1863 
8 OZ4DX 50 18 900 
9 OZ1QZ 40 16 640 
10 OZ6KS 4 2 8 
 
 
Klub CW 
1 OZ5GX 102 28 2856 
2 OZ2NYB 71 21 1491 
 
 
SSB   
1 OZ30EU 263 28 7364 
2 OZ2PBS 249 28 6972 
3 OZ3MC 203 31 6293 
4 OZ6TW 195 32 6240 
 OZ8DK 208 30 6240 
6 OZ6EG 206 29 5974 
7 OZ8XW 176 32 5632 
8 OZ7MKS 180 29 5220 
9 OZ4NA 172 29 4988 
10 OZ1IVA 148 28 4144 
11 OZ0PL 140 29 4060 
12 OZ1IWJ 138 29 4002 
13 OZ4FA 141 28 3948 
14 OZ6VG 133 26 3458 
15 OZ1XV 123 27 3321 
16 OZ1QZ 108 27 2916 
17 OZ4DX 105 27 2835 
18 OZ1IVQ 104 26 2704 
19 OZ1T 107 24 2568 
20 OZ2SF 88 26 2288 
21 OZ1KWJ 84 23 1932 
22 OZ1NKF 80 23 1840 
23 OZ8AAH 82 22 1804 
24 OZ8UW 70 21 1470 
25 OZ1AWG 62 23 1426 
26 OZ6PP 52 15 780 
 
Klub SSB   
1 OZ5GX 241 31 7471 
2 OZ5DD 161 27 4347 
3 OZ2NYB 145 26 3770 
 
QRP CW   
1 OZ8PG 124 28 3472 
2 OZ5N 111 24 2664 
3 OZ1KVB 99 26 2574 



4 OZ9VA 106 24 2544 
5 OZ1GX 101 23 2323 
6 OZ1JFK 50 14 700 
 
QRP SSB  
1 OZ8PG 209 28 5852 
2 OZ1GX 195 30 5850 
3 OZ9VA 196 27 5292 
4 OZ5N 168 28 4704 
 
Teståret 2021 starter med en meddelelse om at Karten, OZ4FF er gået SK. Karsten døde den 28. decem 
ber 2020 efter kort tids sygdom. Karsten var i mange år Contestmanager i EDR og var ophavsmanden til 
80 meter Aktivitetstesten.  Vi vil savne Karsten i 80 meter testens CW.  Karsten blev 81 år. Æret være 
hans minde. 
Nu til 80 meter aktivitetstesten i 2021. Der var rigtig mange deltagere i den første test i år, så det lover 
jo godt for kommende tester.  Forholdene var ikke helt fine, men det rettede sig lidt den sidste halve 
time af SSB-delen.  
Nogen vil undre sig over OZ2NYB’s rapporter i CW, som skyldes at hans PC gik i sort i det første kvarter 
af CW-delen. De steder hvor der har været ”dubletter” i loggene har jeg ikke trukket fra i pointene. Det 
lykkedes at rekonstruere de få QSO der var tale om.  
Her er et udpluk af kommentarerne fra de indsendte log. 
OZ30EU, Svend Erik: 
Der var gode forhold til/fra Bornholm i dag, og ingen væsentlige forstyrrelser. Det lød som der bliver 
lidt ekstra arbejde med at kontrollere loggene denne gang, da jeg har på fornemmelsen, at der var 
mange med i dag. 
OZ1IWJ, Peter: 
Det er så mit lille bidrag til den første test i år. Det må godt blive lidt bedre.  
OZ1T, Peter: 
Det er koldt og lyst herude vestpå, og jeg nød formiddagen ved radioen. Qso´er og godda’er blev det 
også til, og nu er jeg klar til søndagsdrammen. 
OZ4FA, Hans-Christian: 
Hermed loggene for testen i dag. Forholdene var rigtig gode og der var mange med både på CW og SSB. 
Min 80/40 meter antenne er nu repareret så jeg atter kan være med i testen. Jeg har desværre fået en 
periodisk støj på 80 meter der generede i dag, så det tog lidt af fornøjelsen. 
OZ1XV, Kurt: 
Det blev ikke det store resultat, så der er plads til forbedringer, og det gælder deltaloop antennen og 
formodentlig ballunen og måske fugt eller is, så gode råd er velkomne.  
OZ2NYB, Nyborg Afd: 
Godt at komme i gang igen i 2021 trods bøvl i starten af CW-afdelingen og rigtige mange var på i SSB 
afdelingen. 
Oh ve og skræk: Min lille Windows 7 10" Acer bærbar fra 2013 gik i sort efter ca. 6 QSOer i første 
periode i CW-afdelingen. 
OZ8GW loggen havde ikke nået at lave backup så disse QSOer var væk ved reboot af computeren. 
Jeg kom i gang igen ind i anden periode med min Windows 10 HP bærbar med OZ1IVA log. 
Miseren er at jeg måtte starte igen med serienr. 001, jeg håber at det ikke giver dig for meget besvær: 
Der kan være ca. 6 serienr. dubletter blandt folk - der var een jeg måtte sige "log gik ned" til da han 
undrede sig over serienummeret jeg gav ham, der var lavere end den første han havde fået af mig. 
OZ2SF, Svend: 
Hermed log for 80 m aktivitetstesten for februar.  Som sædvanligt hyggeligt med plads til små 
bemærkninger. Minsandten om jeg også fik dig i loggen - skal vist lige have  
tilrettet dit call med QRP - er vist sket. Forholdene var fine og det betød, at fremmede stationer også 
trængte sig på, men jeg glæder mig over at min KX3 sammen med Hustlerantennen er en god lytter. 
Modsat kan det knibe med at trænge igennem med kun 15 watts i udgangen - men det er udfordringen 
i legen. 
OZ9VA, Arne: 
Hermed mine logs for gårsdagens test. Forholdene var svingende, især i CW-afdelingen 1. og 3.periode. 
I SSB-afdelingen gik det bedre, og deltagelsen var fin. 



OZ6TW, Torben: 
Dejligt at være i luften igen. Denne gang med rimelige forhold og ret så mange deltagere. Hvis man, 
som jeg, valgte at scanne området for multipliere, var det svært at finde en ledig frekvens igen! Og så 
er det altså spændende at følge, hvordan forholdene ændrer sig over de fire perioder. Det kan man 
især registrere på signalerne fra QRP-stationerne, jeg tror og håber, at jeg fik de fleste igennem.  
OZ5GX Sæby Afd: 
SSB: Hermed 80 m ssb loggen fra OZ5GX, en god test under rimelige forhold, lidt QSB af og til, men vi 
fik da vist logget de fleste af dem, vi kunne høre.   
Dejligt at der var så mange nye call`s der deltog i testen, håber at det måtte fortsætte i det nye år. Jo 
flere jo bedre. 
OZ5GX, Sæby afd: 
CW: Fin test i dag med fremragende forhold. 
Selv om at det er ”blodig alvor” det her kan man nu godt have medlidenhed med den konkurrerende 
klubstation når hans log vælger at gå ned lige som det gik så godt. Øv! Men han kom nu godt i gang 
igen. 
OZ4NA, Bent: 
Her er resultatet af årets første 80m test. En test meget svingende forhold. Her var jeg ramt af dårlige 
forhold hele testen. De korte distancer var dårlige. God aktivitet, når flere runder 100 qso’er. 
OZ2PBS, Palle: 
Hermed mit bidrag til årets første EDR 80M aktivitetstest på SSB.  Det blev mit bedste resultat indtil 
videre, idet mange deltog i testen og deraf det unormale høje antal QSO´s. Jeg missede desværre 
multiplier 0 (Klippeøen mod øst) trods det, at jeg brugte min SUB modtager til at lede efter netop 
multiplier. Pointmæssigt betød det et tab på 1260. 
OZ8DK, Jens Christian: 
Hermed log over årets første 80m SSB aktivitetstest. Godt at mødes med en masse amatører på sikker 
afstand under denne trælse pandemi tid. Jeg synes der var ganske udmærkede udbredelsesforhold 
under hele testperioden. 
OZ5N, Steen: 
Så er vi i gang igen. Det var en fin start på årets aktivitetstester med varierende forhold hen gennem 
testen, hvilket bestemt ikke gjorde det kedeligt. 
OZ4CG, Carsten: 
Og tak for dagens CW-QSO ’er. Det lykkedes da et par gange også at få dig i loggen, selv om signalerne 
var små i dag!   Der skulle virkelig spidses ører, for at få især QRP-stationerne i loggen, men de øvrige 
signaler var heller ikke store i dag. 
Oven i det hele var der også en forholdsvis hurtig QSB, der ofte ramte lige det tidspunkt hvor 
nummeret skulle udveksles!  Men jeg håber jeg har fået det meste OK. 
Jeg savner selvfølgelig Karsten, OZ4FF’s deltagelse, og de dermed mulige ekstra 4 Mults, men jeg må jo 
se, om der ikke kan mobiliseres en yderligere deltager herovrefra fremover… 
OZ5DD, Billund og Omegn Afd: 
Hermed klubbens resultat af februar testen med et kiks i 2. periode og en lokal QSO der dæmpede 
modtageren. 
OZ3MC, Martin: 
Det var så den bedste test i år. Meget svingende forhold i begge perioder, i cw afd synes jeg slet ikke 
der var tid nok at gøre godt med. Det skyldes da ikke at man ude af træning? eller bare almindelige 
søndagssløvsind. 
De svingende forhold kom virkelig til udtryk i ssb afd. den første halve time var virkelig opad bakke, 
kort før 11.30 blev forholdene væsentlig bedre, og der kom noget i kassen. 
OZ7MKS, Michael: 
Der var meget svingende forhold og det kneb sommetider lidt med QRP-stationerne, jeg tror nok det 
afhang en del af hvor man var placeret i landet i dag... 
 


