
80m. aktivitetstest 
NOV 2022 
CW LOW  Points Multi Score 
1 OZ6IG 91 23 2093 
2 OZ4CG 69 20 1380 
3 OZ6PP 35 12 420 
4 OZ4DX 30 7 210 
5 OZ6KS 12 5 60 
 
CW QRO   
1 OZ3MC 103 24 2472 
2 OZ5GX 97 21 2037 
3 OZ8TU 62 19 1178 
 
SSB LOW   
1 OZ6EG 162 24 3888 
2 OZ7MKS 153 24 3672 
3 OZ4NA 148 24 3552 
4 OZ6VG 140 24 3360 
5 OZ1KWJ 134 24 3216 
6 OZ0PL 138 23 3174 
7 OZ1XV 123 23 2829 
 OZ1IWJ 123 23 2829 
9 OZ4DX 99 21 2079 
10 OZ2SF 82 24 1968 
11 OZ6PP 103 19 1957 
12 OZ1NKF 84 23 1932 
 
SSB QRO   
1 OZ3MC 167 24 4008 
2 OZ2PBS 164 24 3936 
3 OZ30EU 153 24 3672 
4 OZ5GX 135 23 3105 
5 OZ8TU 135 20 2700 
6 OZ50DDXG 114 18 2052 
 
QRP CW   
1 OZ8PG 133 23 3059 
2 OZ9VA 123 24 2952 
3 OZ1GX 121 21 2541 
4 OZ1LQO 104 19 1976 
5 OZ5N 101 18 1818 
6 OZ1JFK 49 11 539 
 
QRP SSB   
1 OZ8PG 239 24 5736 
2 OZ9VA 201 24 4824 
3 OZ1GX 200 23 4600 
4 OZ5N 195 23 4485 
 

Novemberudfordringer! 
 
Vi er efterhånden vandt til det – det med de svingende forhold. Der har ellers været en god periode hvor 
der har været gode og stærke signaler på 80 meter hvor selv meget små sendeeffekter blev belønnet med 
et S9+. Denne 80 meter Aktivitetstest var en af dem. Det startede så fint i CW delen. Der var endda QRP 
stationer der havde kørt ligeså mange eller flere forbindelser som QRO-stationerne.  



Alting har en ende og det skete også denne søndag. Forholdene ændrede sig mærkbart så det ikke var 
muligt at få selv de der før var kraftige igennem. Som det kan læses i kommentarerne, var det især på 
Bornholm det var noget broget. Vi kom igennem med skindet på næsen og håber nu på at årets sidste test 
må blive god med mange deltagere. Det var nu ikke så galt med deltagerantallet denne november søndag 
selv om der var AFT i Odense. Det lod til at der var flere der havde valgt Aktivitetstesten end tidligere år. 
Det er en skam at både AFT og 80 meter Aktivitetstesten, begge 2 gode EDR-arrangementer, falder på 
samme søndag. Måske den ene aktivitet skulle ændret til lørdag? Det ville måske løse det problem. 
Vi høres forhåbentlig igen i december til årets sidste 80 meter test. 
Her er lidt kommentarer fra loggene: 
OZ8TU Joachim: 
Mange år siden jeg har været med, hyggeligt at møde mange kendinge igen. 
OZ1IWJ, Peter: 
Hermed mit bidrag til testen denne gang. Kunne man bare blive fri for alt den støj vi har her inde i byen det 
ville være rart. 
OZ5GX, EDR Sæby Afd: 
CW: Blandede forhold i dag. I 3. periode var der voldsom svage signaler og QSB, men sjovt alligevel. 
Og så vil jeg gerne sige undskyld til ham jeg kom til at træde over tæerne i QSO med 4CG. Det gik så hurtigt 
at jeg aldrig rigtig fandt ud af hvem det var.  
SSB: Her har du så vores bidrag i testen, en test med noget svingende forhold, små signaler og en del QRM,  
men vi kom da igennem testen og håber på bedre forhold næste gang. 
OZ2PBS, Palle: 
Således mit bidrag til denne måneds 80M SSB aktivitetstest. Trods ATF i Odense, var aktiviteten 
tilfredsstillende krydret med middel til gode forhold landet over. I lange perioder lå flere QRP-stationer på 
samme eller flere QSO´er sammenlignet med min log, hvilket kunne tyde på gode forhold med lav QRM.  
OZ1JFK, Brian: 
Så kom der gang i senderen igen efter en længere pause - kan godt mærke lidt rust i nøglen, - hihi! 
OZ4NA, Bent: 
Her er november loggen for 80m testen. Der var en bedre aktivitet end frygtet, grundet ATF.  
OZ6PP, Per: 
Vanskelige forhold i dag. I sidste del af SSB-afdelingen var QRP stationerne stort set ikke læsbare her. Det 
gik lige! 
OZ8PG, Per: 
Vi mærkede godt ATF på deltagerantallet. Forholdene var OK ift min QTH, nok lidt bedre end tidligere på 
året. 
OZ6IG, Ingemann: 
Hermed loggen fra dagens contest, der som sædvanlig var rigtig hyggelig. 
OZ2SF, Svend: 
På trods af ATF Odense, var der rimelig god aktivitet og jeg mødte også nye calls, som sædvanligt en 
hyggelig test. Forholdene på 80 m var ret svingende og jeg var lokalt udsat for noget QRM. Trods mine kun 
15 watt (og så er jeg ikke QRP) var jeg tilfreds med resultaterne. Næste 80 m test bliver formodentlig kørt 
fra ”Den Gamle By Aarhus” som OZ2AL. 
OZ5N, Steen: 
En god test med fine signaler fra hele landet, men det kneb lidt med at blive hørt på ”østfronten”, så nullet 
blev kun sparsomt logget. 
OZ30EU, Svend Erik: 
Jeg har aldrig oplevet det før. Jeg plejer at lytte bedst på min Beverage i nordlig, eller vestlig retning, men 
denne gang kom signalerne fra ØST, (jeg bor på Bornholm) de to første perioder, 3 og 4 periode var kaos, 
utrolig kraft hurtig qsb, derfor fik jeg nogle gange kaldesignalet, og opgav at få rapporten igennem. 
Signalerne fra Nordjylland, var også svage, oz3mc Martin, havde jeg på fornemmelsen var kommet over i 
QRP klassen. 
OZ3MC, Martin: 
Det var så denne test for november, det er vist første gang i mange år jeg har deltaget i en nov-test? 
Fine forhold især i starten, især oz4cg kom godt igennem i CW afd. I slutningen af SSB afd. gik der qsb virus i 
systemet, det er der jo ikke noget nyt i? Pæn deltagelse på trods at der er træf på Fyn. 
OZ7MKS, Michael: 
Her er resultatet fra dagens test, og der skulle da godt nok arbejdes for sagen med eget svingende signaler, 
så det var en god udfordring. Selvom der var træf Odense var der stadig mange stationer på, det er jo 
skønt. 



OZ50DDXG (OZ1T): 
Her er loggen fra OZ50DDXG- alt for langt kaldesignal til min lille stemme med festivalcallet, men sjovt er 
det alligevel at køre testen og alle ”vil du lige gentage”.  Svage signaler i starten af testen til radioen herude 
i det vestlige, men det blev bedre. Hilsen OZ1T, Peter 
OZ1LQO, Søren: 
Jeg valgte testen fremfor ATF, CW-nøglen trak mest denne gang, selvom jeg meget gerne ville have været i 
Odense. Første periode var lidt tam, men heldigvis kom der lidt mere gang i det efterfølgende. 
På genhør i december, forhåbentligt. Jeg har et familiearrangement som godt kan give lidt QRM i 
planlægningen, så vi må se hvad der bliver muligt. 
OZ4CG, Carsten: 
Hermed dagens magre resultat.  Der var meget svage signaler på CW i dag, og der var flere - især QRP-
stationer, som jeg normalt kan høre rimeligt, som slet ikke kunne høres her på øen i dag.  Flere gange 
kunne jeg ane, at der lå en og kaldte mig, men det var umuligt at læse, desværre. Det lykkedes dog at få dig 
igennem i de første 2 sessioner, men siden gik det ikke. 
Måske var der også nogen, der var taget til Fyn i dag... Vi håber bare på bedre forhold næste gang. 
 
 
 
 
 
 


