
80m. aktivitetstest 
FEB 2023 
CW LOW  Points Multi Score 
1 OZ2NYB 96 23 2208 
2 OZ6IG 89 17 1513 
3 OZ1IVA 88 17 1496 
4 OZ4DX 75 18 1350 
5 OZ6PP 20 4 80 
 OZ6KS 20 4 80 
 
CW QRO   
1 OZ3MC 113 24 2712 
2 OZ5GX 97 22 2134 
3 OZ8TU 72 22 1584 
 
SSB LOW   
1 OZ6EG 201 29 5829 
2 OZ4NA 192 28 5376 
3 OZ7MKS 179 26 4654 
4 OZ6HR 148 28 4144 
5 OZ6VG 148 27 3996 
6 OZ3AAF 151 26 3926 
7 OZ8DK 156 25 3900 
 OZ0PL 150 26 3900 
9 OZ7MC 155 25 3875 
10 OZ1XV 140 26 3640 
11 OZ1IVA 148 24 3552 
12 OZ2NYB 134 26 3484 
13 OZ5DD 150 23 3450 
14 OZ8GW 124 27 3348 
15 OZ1IVQ 100 22 2200 
16 OZ1NKF 86 19 1634 
17 OZ2SF 75 21 1575 
18 OZ8TPR 66 16 1056 
19 OZ3ANT 68 14 952 
20 OZ7PBI 45 13 585 
21 OZ6PP 32 9 288 
22 OZ8AFH 26 4 104 
24 OZ9DC 2 1 2 
 
SSB QRO   
1 OZ30EU 209 26 5434 
2 OZ2PBS 206 24 4944 
3 OZ3MC 167 25 4175 
4 OZ8TU 170 24 4080 
5 OZ1IWJ 163 24 3912 
6 OZ1FHU 148 24 3552 
7 OZ6HQ 147 23 3381 
 
QRP CW   
1 OZ1GX 142 24 3408 
2 OZ5N 153 22 3366 
3 OZ1LQO 129 22 2838 
4 OZ9VA 123 22 2706 
5 OZ8PG 122 22 2684 
 
QRP SSB   
1 OZ8PG 220 28 6160 



2 OZ9VA 194 25 4850 
3 OZ5N 209 22 4598 
4 OZ1GX 165 22 3630 
 

God start på 2023. 
 
Det var en forrygende start på 80 meter aktivitetstesten 2023. Rigtige gode forhold, mange deltagere 
især mange nye calls. Det var dejligt at så mange havde valgt at bruge februars første søndag formiddag på 
at deltage i 80 meter Aktivitetstesten. Det tror jeg alle var glade for incl. mig selv – sagde hunden. 
80 meter aktivitetstesten er for mange en tradition, at den skal man altså deltage i. Mange har deltaget i 
rigtig mange år. En af disse kan i år fejre sit 40 mårs jubilæum som testdeltager. Det er OZ4NA Bent. Tillykke 
med Jubilæet Bent. Det er godt gået. Vi håber du bliver ved længe endnu. 
Nogen har været med i mange år og holder fast ved deres deltagelse. Det er mere sjældent at der kommer 
nye deltagere til med en del år som radioamatør på bagen, men vi har fået en sådan med. OZ9DC, Hans 
deltog i februars test måske for første gang i en alder af 96 år. Hjertelig velkommen i 80 meter testen Hans. 
Vi vil glæde os til at høre dig flere gang i årets løb. Ligeledes er det et håb at de 8-10 deltagende nye 
stationer fortsat vil være med i de kommende måneder. Jo flere vi er, jo sjovere bliver det og jo mere 
konkurrence får vi.  
Til sidst lige et lille slag med Fastelavnsriset. HUSK nu at sende log ind uanset hvor mange forbindelser I har 
kørt. Der er mange - kan jeg se af loggene - der deltager for at give point til gode venner og kammerater og 
det er dejligt så bliv ved med det, men send loggen ind. Hvis du kun er kørt et par stykker giver det ikke 
point. Man skal fremgå af mindst 5 forskellige log for at modparten får point ud af det. 
Her er så som sædvanligt lidt kommentarer fra de indsendte log. 
 
OZ8PG, Per: 
Så er vi i gang igen! Forholdene var ret gode i begge afdelinger.  
Der var ret få stationer i gang på CW, men ellers god aktivitet i SSB-afdelingen. På genhør i marts! 
OZ2PBS, Palle: 
Så kom vi endelig i gang med årets første EDR 80M aktivitetstest. Testen startede lidt op ad bakke, idet 
flere gav mig rapporter om HF-nedslag i min transmission.  
Fejlsøgningen gik straks i gang, men blev ikke fundet, dog blev det reduceret ved at slå PA-trinnet fra, så 
resten af testen blev gennemført med ca. 50W output. Jeg skal derfor undskylde for min unødige QRM i 
første periode. Der var gode forbindelser landet rundt, dog hørte jeg ikke område 0. 
På genhør, men først i april for mit vedkommende. 
OZ9VA, Arne: 
Hermed mine logs for denne måned. Forholdene OK, en del QRM, resultatet på det jævne. 
OZ2SF, Svend: 
Hermed loggen på 80 m test. Som sædvanlig var udstyret en KX3 med 15 watts ført i en Hustler 6BTV. 
Forholdene var svingende, men i sidste perioder var det ret dødt. Det kombineret med, at jeg mistede de 
første minutter af testen og den kendsgerning, at jeg på 8. etage ind i mellem er generet af støj fra eleva-
tormotoren gjorde, at det af og til kneb med at høre svage signaler, men alt i alt en hyggelig 80 m test - som 
altid. 
OZ3AAF, Eigil: 
Jeg havde lidt tekniske problemer ved starten derfor kom jeg list sent ind i 1`periode, men fik så 
nogenlunde styr på tingene, fik dog kørt en del Qso’er under meget gode signalforhold.   Måtte flytte 
frekvens et par gange, når sidemanden blev for nærgående, men alt i alt en god test. På genhør i næste 
måned. 
OZ2NYB, EDR Nyborg Afd: 
En god start i det nye år. Masser af QRP- stationer! 
Er der forhold jorden rundt? Jeg hører Martin OZ3MC på CW med echo (long path) på! 
OZ3ANT, Carsten: 
Jeg deltog i dagens test efter en (meget lang) pause. Bortset fra lidt fumleri med loggen i starten gik det vist 
fint. Det var i hvert fald hyggeligt og sjovt at deltage (igen). (Jaja - kom bare igen). Red. 
OZ5DD, EDR Give og omegn Afd: 
Det var skønt at køre de gamle kendte kaldesignaler og byde velkommen til flere nye. 
Jeg fik ikke kørt OZ8PG så ofte som jeg plejer. OZ3MC, OZ6HR og OZ1IVQ svigtede også.. 
OZ4NA, Bent: 



Denne test er starten på min 40 tyvende år med 80m test. Der er nogen som har været med længere end 
mig. 
Der har været mange gode oplevelser og jeg glæder mig til næste måned. Udfordringen er jo altid hvordan 
80m er med forholdende på dagen. Der kan store regionale forskelle. 
Denne test blev en af de bedre. Rimelige forhold, dog svingende styrker – flere nye calls, velkommen og på 
mage genhør. 
Måske nogle kunne have lyst til at deltage i 10m testen, første torsdag i måneden.   
OZ6HR EDR Horsens Afd: 
Godt at være lidt i gang igen med 80m testen. Det blev en rimelig test, selv om forholdene var for 
nedadgående i hele testen. Især sidste halvdel af 4. periode var slem. Lokale stationer var stort set umulige 
at arbejde, men ”DX” til 30EU og 8PG/QRP gik meget bedre. Men der kom da noget i loggen. 
OZ6PP, Per: 
Her er mine log's for testen i dag. Da jeg var "optaget til anden side", blev det kun kortvarig, at jeg deltog. 
OZ5N, Steen: 
En god start med flere nye kaldesignaler, som forhåbentlig vil dukke op igen i resten af årets tester. Der var 
generelt gode forhold, som afveg lidt fra det normale i form af perioder med flutter på især de nærmeste 
stationer - signalstyrkerne var dog ganske fine, så det ødelagde ikke forståeligheden. 
 
 
OZ30EU, Svend Erik: 
Hej alle sammen, godt nytår, en test med gode signaler i første periode, og større udfordringer resten af 
testen. dejligt med så mange aktive. 
OZ6HQ, Per: 
Havde lidt problemer med mike undervejs og PA faldt ud. Men ellers gik det fint. OZ8GW havde lidt 
tidsproblemer. Men det er måske fordi han ikke har en time sync startet. Det er helt nødvendigt når man 
kører FT8. Jeg bruger en der hedder BktTimeSync.  Min var under testen med et offset på 0.051849 sec. 
OZ3MC, Martin: 
Det blev en halvdårlig start på dette års test. Det laver jeg om på til næste gang! Forholdene synes at være 
ok i begge afdelinger. Jeg kørte noget forsigtig idet swr var langt over 3. 
OZ1IVA, Lars: 
Tak for årets første test. Fine forhold og her lå der er lille hyggeligt lag sne man kunne nyde imens.  
OZ7MKS, Michael: 
Så fik vi da startet det nye års aktivitetstester med bravour. Dejligt mange deltagere og lidt svingende 
signaler, så det ikke var alt for nemt. 
OZ1LQO, Søren: 
Hermed mit resultat af årets første test. Fine forhold i dag og første gang i lang tid jeg har nået de magiske 
40 QSO’er. 
OZ5GX EDR Sæby Afd: 
Et lidt forsinket godt nytår Hermed log for dagens anstrengelser. Ny radio, mange menuer, nye knapper, 
gammel mand. Det er ingen spøg J 
Glad for de nye skarpe filtre. Men det gik da OK alligevel, - dog plads til forbedringer. 
 
På genhør i marts. 
Vy 73 
Gunnar 
OZ1GX 


