
80m. aktivitetstest 
JUL 2022 
CW LOW  Points Multi Score 
1 OZ1IVA 85 26 2210 
2 OZ1AAR 76 23 1748 
3 OZ2NYB 67 21 1407 
4 OZ4DX 66 21 1386 
5 OZ6PP 41 16 656 
6 OZ6KS 4 1 4 
 
CW QRO   
1 OZ5GX 76 24 1824 
2 OZ3MC 38 11 418 
 
SSB LOW   
1 OZ6EG 180 28 5040 
2 OZ1IVA 170 28 4760 
3 OZ7MKS 164 26 4264 
4 OZ5DD 149 28 4172 
5 OZ1QZ 151 25 3775 
6 OZ1XV 139 26 3614 
7 OZ7PD 183 19 3477 
8 OZ8GW 132 26 3432 
9 OZ1IVQ 121 25 3025 
10 OZ0PL 120 25 3000 
11 OZ1IWJ 116 24 2784 
12 OZ4DX 90 25 2250 
13 OZ2NYB 95 23 2185 
14 OZ6PP 79 25 1975 
15 OZ1NKF 66 19 1254 
 
SSB QRO   
1 OZ30EU 195 27 5265 
2 OZ2PBS 180 28 5040 
3 OZ5GX 179 27 4833 
4 OZ3MC 165 28 4620 
5 OZ8UW 58 19 1102 
 
QRP CW   
1 OZ8PG 110 26 2860 
2 OZ9VA 101 24 2424 
3 OZ1GX 89 19 1691 
 
QRP SSB   
1 OZ8PG 190 27 5130 
2 OZ9VA 165 26 4290 
3 OZ5N 164 25 4100 
4 OZ5JR 131 23 3013 
5 OZ1GX 117 22 2574 
 

Sommertid – På godt og ondt! 
 
Igen må vi konstatere at forholdene ikke var de bedste. De var mildest talt ringe. Og som om det ikke var 
nok, skulle nogen af os hårdtprøvede deltagere slås med et tordenvejr lige midt i SSB afdelingen. - Joh, det 
var en rigtig sommersøndag med skiftende forhold og skiftende vejr men som sædvanlig var det sjovt at 



være med.  Det var ikke bare QRP stationerne der havde problemer også LOW og QRO stationer måtte 
gentage rapporter fordi QSB’en var så dyb.  
Vi må håbe på at forholdene retter sig til august testen når nu alle de der har været på ferie eller til 
familiefestligheder, igen vender tilbage. Det bliver sjovt igen at skal kæmpe lidt om pladsen på båndet. 
Til slut i denne lille sommerskriveri, vil jeg høre om ikke der er flere der kunne have lyst til at deltage  i   
Telegrafi-afdelingen (CW). Der må da være flere der kan dette.  I behøver ikke at kunne køre speed 120 
Ganske almindelig speed 40 – 60 er udmærket. – eller mindre. Der kan nemt gå sport idet når først man 
kommer i gang.  
Her er lidt af kommentarerne fra loggene: 
OZ9VA, Arne: 
Hermed mine logs fra i søndags. Forholdene var stort set lige så dårlige som i juni. 
OZ1AAR, Villy: 
Forholdene var vel for det meste OK - havde dog lidt svært ved at bevare koncentrationen med 2 herlige 
børnebørn på hhv. 2 og 4 år kravlende omkring benene på mig under testen, 
OZ5JR, Jan: 
Kiksede at få qso 38 med; ja jeg skriver på papir, mens jeg kører testen. Og jeg skulle hilse at sige, at det 
faktisk var noget bøvl, at slippe ud af den fejl, for det kan man ikke gøre via programmet. Jeg kunne i hvert 
fald ikke). 
OZ1XV, Kurt: 
Her er testresultatet for juli måned, det blev faktisk et rimeligt resultat, når man får vænnet sig til at eget 
postnummer ikke tæller med og at resultatet derfor bliver mindre end hvis det havde talt med. 
Jeg deltog ikke i testen i sidste måned da vi var til 40års fødselsdag hos et barnebarn. 
OZ2PBS, Palle: 
Hermed mit bidrag til juli måneds EDR 80M aktivitetstest i SSB-klassen. Ikke årets mest aktive test mht 
deltagere men trods det, at sommerferien har ramt landet, så er det vel okay. 
Der var en hel del QSB på de Øst-Vest gående signaler, men alt i alt en fin test. 
God sommer og på genhør i august. 
OZ30EU, Svend Erik: 
Jeg lavede en god test i dag, mange stationer, med meget svingende signalstyrker, mange af qrp kom fint 
igennem, vi er nogle der godt kunne lære noget af dem, jeg lagde mærke til, at de alle sammen talte 
langsomt, og dermed tydeligere,  
OZ2NYB EDR Nyborg Afd: 
Forholdende var ikke for gode. Det gik på CW, hvor jeg mener jeg kørte dig 2 gange. 
Det blev værre på SSB, hvor QSB hærgede og skabte forvirring for mig et par gange. 
Bornholm OZ30EU kom dog fint igennem på SSB, hørte ikke noget til OZ4CG på CW. 
Martin OZ3MC fik jeg kun 2 gange på CW og han kunne ikke høre mig på SSB, så jeg hastede videre! 
Så er OZ2NYB tilbage igen. Der var en familiefødselsdag der kom i vejen i juni. 
OZ1IWJ, Peter: 
Her er så dagens QSO høst .5-6 S grader støj konstant og QSB.  Signalerne blev svagere gennem hele testen. 
Radio setup: Yeasu FT 2000, 100 w og dipol ant. 
OZ5DD, EDR Billund & Omegn Afd: 
Det var opløftende atter at deltage i denne test og især at hilse på de friske deltagere. 
OZ5GX, EDR Sæby Afd: 
CW: Hermed dagens miniaturelog. 
Det var da godt nok nogle grumme ringe forhold i dag, og heller ikke mange deltagere, men sjovt som 
sædvanligt J 
OZ5GX EDR Sæby Afd: 
SSB: En test under varierende forhold, det kneb lidt med at få nogle enkelte Qrp stationer i kassen, men 
ellers en fin test her i sommervarmen. På genhør i næste måned. 
OZ1QZ, John: 
Hermed log fra dagens 80m test. Ikke de bedste forhold, og i min tredje periode, var de nærmest elendige! 
OZ3MC Martin: 
Det var så mit sparsomme bidrag til denne juli test. Lidt træls deltagelse i både cw og ssb afd.  Cw denne 
gang kun de to første perioder - øv.  Her mener jeg at alle kom i loggen? 



SSB afd. Her kneb det meget ind imellem med at få alt ok. Forholdene svingede meget i qsb, sidst i perioden 
opstod der lidt torden nord for mig, det gjorde det heller ikke bedre, med at få alt igennem, nå næste gang 
går det nu nok noget bedre må vi håbe? 
OZ5N, Steen: 
Jeg fik desværre ikke gang i apparaturet til CW afdelingen, så den sprang jeg over denne gang. 
Fine forhold til SSB – altså til at begynde med, men midtvejs faldt signalstyrkerne da gevaldigt, samtidigt 
med, at der kom QRN. 
OZ7MKS, Michael: 
Igen med en masse QSB og fine udfordringer over hele liljen, det skal ikke være nemt. Et lille tordenvejr i 
omegnen skulle der også til i de sidste 20 minutter. 
På genhør i august. God sommerferie. 
 
Vy 73 de 
Gunnar 
OZ1GX 
 


