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AUG 2022 
CW LOW  Points Multi Score 
1 OZ1IVA 90 28 2520 
2 OZ1AAR 88 28 2464 
 OZ6IG 88 28 2464 
4 OZ2NYB 87 28 2436 
 
CW QRO   
1 OZ5GX 90 28 2720 
2 OZ3MC 88 28 2464 
 
SSB LOW   
1 OZ6EG 199 24 4776 
2 OZ8DK 175 23 4025 
3 OZ1IVA 165 23 3795 
4 OZ7MKS 174 21 3654 
5 OZ6HR 168 21 3528 
6 OZ0PL 162 21 3402 
7 OZ1XV 152 22 3344 
8 OZ5DD 169 19 3211 
9 OZ1IWJ 147 19 2793 
10 OZ8GW 144 19 2736 
11 OZ2NYB 128 20 2560 
12 OZ1IVQ 128 17 2176 
13 OZ6TW 111 19 2109 
14 OZ4NA 107 18 1926 
15 OZ1NKF 82 12 984 
 
SSB QRO   
1 OZ2PBS 206 24 4944 
2 OZ3MC 202 24 4848 
3 OZ1T 149 21 3129 
4 OZ8UW 70 12 840 
5 OZ7PBI 53 11 583 
 
QRP CW   
1 OZ1GX 123 28 3444 
 OZ9VA 123 28 3444 
3 OZ8PG 120 28 3360 
4 OZ5N 117 27 3159 
 
QRP SSB   
1 OZ8PG 204 23 4692 
2 OZ5N 225 19 4275 
3 OZ8XW 187 17 3179 
4 OZ9VA 161 17 2737 
5 OZ1GX 172 14 2408 
6 OZ5JR 164 14 2296 
Checklog:  OZ6PP. 

Sommerferie! 
 
August måneds aktivitetstest var vidst en rigtig sommerferietest. Ikke så mange aktive som vi nok havde 
håbet på. Der er stadig nogle på ferie og er rejst længere væk end lige rundt om hjørnet.  
Det skyldes jo nok at det er første år man rigtig kan komme ud at rejse efter Corona. 
Jeg håber da at de vender tilbage igen i oktober. I september er der Field-Day og derfor ikke 80 meter 
Aktivitetstest. 



En enkelt amatør har dog været savnet hele året, nemlig OZ4FA Hans Christian.  Han skriver selv i indlægget 
årsagen til det.  Vi er kede af at du ikke altid kan være med Hans Christian, men håber at det trods alt vil 
lykkes for dig en gang imellem.  
Jeg vil lige gøre opmærksom på reglerne. Husk at skrive hvilken klasse du deltager i. Også gerne navn m.v. 
Som reglerne siger. 
Her er nogle af kommentarerne fra de indsendte log: 
 
OZ6TW Torben: 
Testen denne gang var med for få deltagere, og mon ikke det er ferietiden som gør sig gældende? Og igen 
var der særdeles svingende forhold. Stationer som i første periode var over S9, lå i fjerde periode her med 
S6 til 7. Jeg lyttede lidt med i cw-afdelingen, og det var en god oplevelse at lytte til qrp-stationerne med 
smal båndbredde. Det kunne kvæle min ekstreme støj, så måske skulle overveje at deltage der. På genhør 
næste gang! 
OZ9VA, Arne: 
Deltagelsen i CW-afdelingen var beskeden, i gennemsnit 9 deltagere så vidt jeg kunne tælle, dog 10, når vil 
tæller Pipi/Oz6PP med, hi hi. Så det var overkommeligt at nå raden rundt i hver periode! 
I SSB-afdelingen var der pæn deltagelse, hvilket jeg dog ikke fik så megen glæde af, da jeg havde dummet 
mig ved at vælge et forkert udtag på min ”universal”-balun, så en væsentlig del af min QRP-effekt blev 
hængende i tuneren i stedet for at komme ud i æteren! Det ved jeg så til næste gang!! 
OZ2PBS, Palle: 
Hermed følger mit resultat fra en okay fin aktivitetstest. Der kom gode signalstyrker igennem fra det meste 
af OZ-Land, dog manglede område 0 (Bornholm) i min log, trods STOR søgen på VFO B fandt jeg ikke nogen 
aktivitet fra Østersøen.  
Der er genhør i oktober, da der vist køres HF Fieldday i september. 
OZ8XW, Flemming: 
Hermed min log. Faktisk fine forhold, selv om jeg missede et par multipliers. 
Der var stor overvægt af stationer fra 6 - 7 - 8 og 9. Det er lige før, det er en ren jysk test, hi. 
OZ4NA, Bent: 
Det var den august test. 18 multipliers i 4 perioder. Jeg kan ikke mindes at have oplevet noget lignende. Jeg 
var ramt med lokal støj over S9 hele testen. Kl. 13.30 var der ro på 80m hos mig (det kunne jeg bare ikke 
bruge til noget). Har mistanke om højspændingskabler i fortovet der periodevis støjer, 10m til kabler. Jeg 
besvarede kun opkald grundet støjen. Det var til tider også svært. Jeg hørte flere calls, som desværre ikke 
blev logget.  
OZ5N, Steen: 
Vi var vist 10, måske 11 stationer på CW – jeg hørte i hvert fald kun 9 andre, og missede FYN i første 
periode. Ellers var der gang i sagerne på SSB, hvor der dog var en smule QSB, men ikke mere, end det 
rettede sig hurtigt igen. 
OZ5JR Jan. 
Her kommer loggen, gode forhold under hele testen; 
den lytter faktisk rigtig godt, den bette QROlle. 
  

 
OZ8DK, Jens Christian. 
Det var ret dårlige udbredelsesforhold med flere stationer som jeg havde problemer med at få over 
støjniveauet. Skyldes måske også lidt, at den ene ende af dipolen er flyttet ned fra tagrygningen i ca. 5 m 
højde til nu omkring 2 m over jorden. Den anden ende af dipolen sidder som den har gjort i rigtig mange år 
i omkring 3 m højde. 
Jeg har ikke hørt stationer med multiplire 1, 2, 3, i denne test. 
OZ4FA, Hans Christian: 



Jeg lyttede lidt til aktivitetstesten i dag og var ked af at jeg ikke har deltaget i år. Men da jeg efterhånden er 
kommet op i alderen med mine 91 år har jeg ofte haft det lidt sløjt, så det har knebet at opretholde gejsten. 
Men jeg har jo altid været rigtig glad ved at være med så måske får jeg kræfter til at prøve igen. 
OZ8PG, Per: 
Det er underligt så stor forskel, der stadig er på forholdene i CW og SSB afdelingerne! 
Men sådan gik det altså også denne gang. Meget ringe deltagelse specielt i CW... 
OZ2NYB EDR Nyborg Afd: 
Der var bedre forhold i dag end i juli. Det vrimlede med QRP stationer både på CW og FONE, det er bare 
godt. Bornholm hørte jeg ikke noget til denne gang, det er vel sommerferie endnu. 
Der var QSB, fra tid til anden, så vi skulle spidse ører. 
OZ3MC, Martin. 
Her er hvad jeg kunne drive det til denne gang, Fine forhold alle kunne høre alle, ingen qrm eller qsb der 
kunne drille.- en ren fornøjelse. 
Cw. En lidt slatten omgang? Alle fik vist alt med. men der manglede en del stationer i forhold til tidligere.  4-
6 minutter i overskud i hver periode hvor der absolut intet skete. 
Måske skulle Gunnar invitere hele kulturkanalen næste gang. Så kunne man jo få område 1 og 2 lidt mere 
aktiv, + 30- 40 calls . (Det kommer så ikke til at ske!) 
OZ7MKS, Michael: 
Endnu en gang en herlig udfordrende test med meget QSB og svingende forhold, der var vist ikke så mange 
med som vanligt, men det blev alligevel en fin aktivitet. 
OZ5GX, EDR Sæby Afd: 
Hermed resultatet af formiddagens strabadser. Det er godt nok synd at der ikke er flere deltagere. Hvad 
mon vi kan gøre for at lokke flere med i den lille exklusive forening af testgale mennesker? 
Nå, men det var da en fin test med gode forhold især i første og anden periode. I tredje, og især fjerde var 
QRP stationerne fra Midtjylland langt nede i gruset. 
Tak for en dejlig times tid. 
På genhør i oktober. 
Vy 73  
Gunnar 
OZ1GX 


