
80m. aktivitetstest 
DEC 2022 
CW LOW  Points Multi Score 
1 OZ4CG 91 27 2457 
2 OZ2NYB 79 25 1975 
3 OZ6IG 71 22 1562 
4 OZ1IVA 67 18 1206 
5 OZ4DX 66 17 1122 
6 OZ6KS 9 3 27 
 
CW QRO   
1 OZ5GX 112 25 2800 
2 OZ8TU 100 27 2700 
3 OZ3MC 100 22 2200 
 
SSB LOW   
1 OZ0PL 162 26 4212 
2 OZ6EG 171 24 4104 
3 OZ6HR 177 23 4071 
4 OZ1KWJ 149 25 3725 
5 OZ6VG 143 25 3575 
6 OZ6TW 140 23 3220 
7 OZ7MC 135 22 2970 
8 OZ2JUL 112 24 2688 
9 OZ2NYB 96 26 2496 
10 OZ1XV 108 21 2268 
11 OZ1IWJ 101 20 2020 
12 OZ8GW 100 20 2000 
13 OZ1NKF 78 16 1248 
14 OZ8TPR 68 14 952 
15 OZ1IVQ 52 14 728 
16 OZ6PP 54 11 594 
17 OZ1IVA 50 9 450 
 
SSB QRO   
1 OZ5GX 178 27 4806 
2 OZ30EU 167 27 4509 
3 5Q2J 159 28 4452 
4 OZ3MC 173 25 4325 
5 OZ2PBS 180 24 4320 
6 OZ8TU 141 23 3243 
7 OZ8UW 48 10 480 
 
QRP CW   
1 OZ9VA 122 25 3050 
2 OZ8PG 121 25 3025 
3 OZ5N 106 24 2544 
4 OZ1GX 109 23 2507 
5 OZ1LQO 95 17 1615 
6 OZ6TW 19 5 95 
 
QRP SSB   
1 OZ8PG 203 26 5278 
2 OZ1GX 171 22 3762 
3 OZ9VA 163 23 3749 
4 OZ5N 169 22 3718 
 



En Pose Blandede. 
Årets sidste 80 meter aktivitetstest blev en blandet fornøjelse. Forholdene var ret gode i CW timen og for så 
vidt også i SSB timen. I løbet af testen blev forholdene dårligere med meget dybtgående QSB. det kneb 
gevaldigt med at høre flere af stationerne. Selv QRO blev noget svagelige som om man havde slukket PA. 
men det var nu nok ikke tilfældet. Jeg tror at de der deltog havde et par hyggelige timer en december 
søndag. Næste omgang på 80 meter bliver Juletesten 2. Juledag.  Næste 80 meter aktivitetstest bliver den  
5. februar 2023. 
Tak til alle for de gode juleønsker.  Årsresultatet vil jeg forsøge at nå inden jul. 
 
Vy 73 og Glædelig Jul 
Gunnar 
Oz1gx 
 
Her er som sædvanlig kommentarerne fra loggene. 
OZ9VA, Arne: 
Hermed mine logs fra i søndags. Min /4-QTH var optaget til anden side, så jeg måtte affinde mig med den 
lokale nabostøj her på hjemme-QTH’en. Og da forholdene var svingende, ind imellem dårlige, især i SSB-
afdelingen, blev resultatet derefter. Vi kommer forhåbentligt stærkt igen næste år. 
OZ1IWJ, Peter: 
Det er så mit bidrag til 80m testen denne gang, på det jævne, men det går jo nok alligevel 
på genhør i Juletesten. 
OZ8UW Henning: 
I år har jeg været med i QRO klassen, fordi jeg har et 300 W trin. Om det har gjort nogen forskel fra de 100 
W er uklart, men nu har jeg bestemt, at jeg vil prøve at køre med min IC-765 barefoot, som jeg også gjorde i 
denne test. Jeg købte radioen fra OZ2NZ’s dødsbo for efterhånden en del (vistnok 8-9) år siden. Det er nu 
en herlig station. Mon ikke vi er mange, der mener, at IC-765 var tæt på toppen inden for amatørstationer? 
Jeg er imponeret af den automatiske tuner, som klarer opgaven på meget kort tid uden klapren med en 
masse relæer, kun en svag summen høres fra de to DC-motorer, der trækker hver sin drejekondensator i T-
leddet. Ved denne test havde jeg desværre et problem, så jeg ikke rigtig kom i gang før anden periode, men 
planen er, at jeg vil køre med IC-765 barefoot hele 2023. Tak for i år! 
OZ1LQO, Søren: 
Ret svingende forhold, engang imellem var bandscopet næsten tomt. Så en udfordring med QRP, men jeg 
kunne da se på rapporterne, at det gik bedre for andre. Vi høres ved i januar. Jeg når måske at være med i 
jule/nytårs test i år også. (det bliver så først i februar.)  
OZ1IVQ, Erik: 
Det er nok det dårligste resultat jeg har haft. Jeg var plaget af støj over hele båndet samt svage signaler. 
OZ5GX, EDR Sæby Afd: 
SSB: Så fik vi kørt årets sidste test, en test med en del QRM og lidt chikane i første periode, 
 men det blev bedre jo længere vi kom hen i testen, så alt i alt en fin test at slutte året med. 
Tak for kampene i årets løb, det har været en fornøjelse.  
CW: Sikke dog en test. De første 3 perioder gik strålende, men sidste periode gik simpelthen op i hat og 
briller. Tror alle var ude at jage, og lille jeg kunne ikke rigtig finde nogen. Øv!! Nå, man skal ikke græde over 
spildt mælk, så op på hesten igen til næste år. 
OZ5GX ønskes alle en God jul og et godt Nytår. 
OZ2NYB, EDR Nyborg Afd: 
Forholdene var præget af meget kraftig QSB, især i SSB-afdelingen. 
På CW kan man bedre klare sig og det er en fornøjelse at der var så mange QRP-stationer med. 
OZ2NYB var ikke med i november da jeg var på ATF hele dagen for første gang i 20 år. 
OZ6TW, Torben: 
Denne gang får du to logs. Det var egentlig ikke meningen, at jeg havde planer om at deltage i CW-
afdelingen, men ville lige lytte med på "sidelinjen". Det blev dog lige til et par forbindelser, og så det det jo 
høfligst at indsende en log. Forholdene var igen særdeles svingende og udfordrende. Jeg ønsker alle en 
rigtig glædelig jul og håber på genhør i det nye år! 
OZ1XV, Kurt: 



Her er så det sidste resultat at aktivitetstesterne for 2022, måske ikke den største test, men det var hvad 
det kunne blive til, men takken til dig og alle jer øvrige testdeltagere skal ikke være mindre af den grund, 
uden jer ville det være bart at sidde og kalde i en hel time. 
OZ2PBS, Palle: 
Der var okay fine forhold i 1- og 2 periode med i 3- og 4 periode blev krydret med meget dyb QSB. 
Det lykkedes mig IKKE at få kørt område 9 i alle 4 perioder, hvilket betød et pointtab på 744.  
Tak for kampen i 2022 og på genhør i februar 2023. 
OZ6HR EDR, Horsens Afd: 
Hermed log fra den sidste 80m test i december 2022. 
Store problemer med grejet før opstart, hvilket betød at en reservestation skulle i gang. Pænt stressende! 
Vi nåede det dog lige til tiden, men måtte så undvære vores opkaldsgenerator. 
Morale: Husk at få kontrolleret grejet i god tid inden test, gerne et par dage før! 
Operatør denne gang, OZ1FDE Christian, med undertegnede som logfører. God jul til alle, og på genhør. 
OZ6KS, Vagn: 
Denne gang var forholdene gennemgående gode men dog med hurtigtgående kraftig QSB. På genhør i 
Juletesten. 
OZ8PG, Per: 
Så fik vi kørt testen for sidste gang i år. Ikke det helt store fremmøde. Sært nok kom QSB-fænomenet igen. I 
SSB-afdelingen og varierende slemt i forhold til nogle af de foregående. 
Men hyggeligt at være med som altid. Herfra de bedste jule-nytårsønsker til alle og på genhør i 2023. 
OZ5N, Steen: 
Både CW- og SSB-afdelingen var præget af meget svingende signalstyrker her nord for Silkeborg - men alt i 
alt en god test med masser af aktivitet. Tak for i år til alle deltagere og på genhør i 2023. 
OZ30EU, Svend Erik: 
Mange tak for testen, generelt svage signaler, og langsom qsb. Jeg vil benytte lejligheden til at ønske alle en 
god jul, og et godt nytår. 
OZ3MC Martin: 
Skiftende forhold midt i SSB afd. men ellers ret gode signaler fra de fleste. God jul og godt nytår herfra 
OZ6IG, Ingemann: 
Jeg ved ikke, om der bare var lidt dårlige forhold her nede sydpå, eller om der bare var færre deltagere, 
men hyggeligt var det alligevel. 
OZ1IVA, Lars: 
Den er lidt tyndere end normalt. Vi havde børn og børnebørn overnattende efter hyggelig julerihygge dag i 
går. De skulle videre til mere julehygge kl. 10.30, så jeg måtte lige være lidt til stede. 
OZ4CG, Carsten: 
JA, det var da lidt bedre end sidste måned, selvom signalerne også var svage i dag! Det lykkedes at få dig i 
loggen alle 4 gange, så tak for det! Ellers er der jo nu bare tilbage at ønske dig en rigtig god jul og et godt 
nytår. Tak for din indsats med 80M-testen! Vi høres forhåbentlig ved i det nye år! 
 
 


