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CW  Points Multi Score 

1 OZ3MC 97 28 2716 

2 OZ4FA 89 26 2314 

3 OZ1IVA 91 24 2184 

4 OZ1AAR 94 23 2162 

5 OZ4DX 60 19 1140 

6 OZ6PP 48 16 768 

7 OZ1QZ 30 12 360 

8 OZ6KS 10 4 40 

9 OZ1THC 1 1 1 

 

Klub CW 

1 OZ5GX 105 26 2730 

 

 

SSB   

1 OZ3MC 197 29 5713 

2 OZ2PBS 199 28 5572 

3 OZ4FA 180 27 4860 

4 OZ7MKS 179 27 4833 

5 OZ6TW 163 29 4727 

6 OZ8DK 177 25 4425 

7 OZ1IVA 155 27 4185 

8 OZ4NA 162 24 3888 

9 OZ0PL 149 26 3874 

10 OZ1XV 146 26 3796 

11 OZ1QZ 145 26 3770 

12 OZ1KWJ 129 25 3225 

13 OZ1IVQ 130 23 2990 

14 OZ6PP 122 24 2928 

15 OZ8UW 96 21 2016 

16 OZ1NKF 90 21 1890 

17 OZ2AL 61 18 1098 

18 OZ1AWG 22 11 242 

 

Klub SSB   

1 OZ5GX 150 23 3450 

 

QRP CW   

1 OZ1GX 127 25 3175 

2 OZ1KVB 121 25 3025 

3 OZ8PG 128 22 2816 

4 OZ9VA 122 22 2684 

5 OZ5N 113 22 2486 

6 OZ1JFK 22 6 132 

 

QRP SSB   

1 OZ9VA 218 28 6104 

2 OZ8PG 220 23 5060 

3 OZ5N 189 23 4347 

4 OZ1GX 177 24 4248 

 
 



November testen på 80 meter er altid lidt amputeret på grund af Amatør Træf Fyn. Denne 
gang var ingen undtagelse men vi var dog flere end jeg havde forventet.  
Os der var med fik en god test med gode og kraftige signaler næsten i hele testen. Det var 
således en fornøjelse at være QRP-station – man blev hørt i det ganske land – noget vi som 
regel må kæmpe med. 
Vi har nu kun december testen tilbage i 2021. Fra 2022 gælder der nye regler som jeg sender 
ud til alle jeg har adresse på i december måned. Jeg håber at det lykkedes for OZ1IVA, Lars at 
få tid til at rette logprogrammet til efter de nye regler. 
Her er lidt kommentarer fra loggene. 
OZ8UW, Henning: 
Jeg har nu været med her på 80m de fleste gange siden sommeren 2020. Min antenne er en 5 
bånds dipol af fabrikat Kelemen i for lav højde. Det er vel derfor jeg kommer til at ligge ret 
langt nede på listen. Men det har været fornøjeligt at være med. Tak for qso til jer 
allesammen. 
OZ1JFK, Brian: 
Nåede lige at få rigget en end-fed tråd antenne henover haven et par meter over jorden. 
Resultatet var lidt ringere end det plejer at være, hihi! 
OZ2PBS, Palle: 
Trods ATF i Odense, var deltagerantallet næsten på højde med en gennemsnitstest. Der var 
ligeledes gode signalstyrker fra alle områder. 
OZ2AL; ”Den Gamle By” i Aarhus: 
Opr: OZ2SF, Svend. 
Så kom der atter liv i Den Gamle By – DRAKEN blev varmet op og var i fin form takket være 
gode forhold.  Vi har været lukket ned på grund af CORONA selv om byen har været åben, 
men, da der er snævert oppe i schacket kunne afstandskrav ikke opfyldes. Nu er næsten alle 
vaccineret og så dermed friere adgang for operatører og publikum.  30 stk. blev der logget ind 
– rimeligt når også gæster skal underholdes. En enkelt QRP kom i loggen og jeg er sikker på, at 
også OZ1GX blev hørt.  Jeg forsøgte at få dig loggen, men lokal QRM var lige en anelse for højt 
til at jeg kunne notere noget i loggen. Prøver næste gang. (jeg skal lytte extra godt i dec.) 
OZ6TW, Torben: 
November testen var interessant, da forholdene tilsyneladende var mere konstante hele 
testen igennem. Eksempelvis var QRP-stationerne betydeligt kraftigere end normalt, og det til 
trods for min konstante støj herude på landet! 
OZ8DK, Jens Christian: 
Der var da heldigvis en fin tilslutning i dag trods der var møde i Odense. 
Udbredelsesforholdene startede fint, men det var som om det sløjede lidt af sidst i testen. 
Jeg manglede desværre Bornholm. Tror jeg hørte en deltager derfra, men fik desværre ikke 
kørt stationen. Desværre også kun en forbindelse til postnr. 5. Men sådan er det jo at deltage 
og det der er med til at give udfordringer. 
OZ4FA, Hans-Christian: 
Tak for qso'erne i dag. Forholdene var ok, men jeg mangler vist lidt CW træning, da jeg ikke 
synes jeg kunne få det til at køre i dag i den del af testen. Men sådan går det nok til tider lidt 
op og ned, men fornøjelsen ved at være med er der jo stadig. 
OZ1XV, Kurt: 
En hyggelig test som for mit vedkommende gik bedst i sidste periode med 11 kontakter på 4 
minutter fra 11:49 til 11:52, det gjorde godt i taste fingrene at prøve, og tak for hurtigt 
afviklede qsoérne. 
OZ4NA, Bent: 
Det blev en sjov test med udfordring i forholdende og manglende deltagere. Men en rimelig 
god score. Jer QRP stationer gjorde det godt. (Red.: Tak for roserne på QRP-folkets vegne). 
OZ6PP, Per: 



Fin test i dag, der var præget at Amatørtræf Fyn, der gav lidt færre deltagere end sædvanlig. 
Forholdene var gode hertil, men var i sidste del af SSB. Testen præget af kraftig QSB. 
OZ8PG, Per: 
Testen bar i høj grad præg af ATF i Odense med færre deltagere. I SSB afdelingen havde jeg 
foruden QSB-huller en mærkelig hvæsende støj, som jeg tror var atmosfærisk. Min Noise 
Reduction kunne dog dæmpe det ret godt. Så har vi kun en enkelt test tilbage efter de gamle 
regler.... 
OZ1QZ, John: 
Til tider noget svingende forhold, men god test, med overraskende pæn aktivitet på trods af 
ATF. 
OZ3MC, Martin: 
Det var ikke let at spore at der var frafald pga. træf i Odense? Kun Nyborg manglede. 
Pæn deltagelse og ikke ret meget støj. En af de bedre tester set fra den stol jeg sidder på. 
OZ7MKS, Michael: 
Det var vist første gang jeg har deltaget i november måned, men det var da næsten ikke til at 
mærke at der var træf på Fyn. Ret gode forhold og alle kom fint igennem, selv QRP-
stationerne. 
OZ1IVA, Lars: 
Hermed dagens høst. Mange med på trods af ATF. Gode forhold. Tak for en hyggelig test. 
OZ0PL, Preben: 
Ikke så mange, men god test under svingende forhold. 
OZ5GX, Sæby Afd: 
Ikke så mange, men god test under svingende forhold. 
OZ1THC, Tommy. 
Jeg deltager i EDR 80m test i dag på cw fra remote af oz1rh's station, men med oz1thc som 
call. 
 
Vy 73  
Gunnar 
OZ1GX 
 
 


