
80m. aktivitetstest 
OKT 2020 
CW  Points Multi Score 
1 OZ1IKY 111 30 3330 
2 OZ4CG 102 28 2856 
3 OZ1AAR 76 23 1748 
4 OZ6IG 65 20 1300 
5 OZ4DX 63 20 1260 
6 OZ1QZ 48 13 624 
7 OZ7BQ 26 16 416 
8 OZ6KS 9 4 36 
 
Klub CW 
1 OZ5GX 102 28 2856 
2 OZ2NYB 78 23 1794 
 
SSB   
1 OZ3MC 228 35 7980 
2 OZ2PBS 218 36 7848 
3 OZ7MKS 208 36 7488 
4 OZ30EU 212 31 6572 
5 OZ4NA 187 35 6545 
6 OZ6EG 193 32 6176 
7 OZ8DK 183 32 5856 
8 OZ5VY 157 34 5338 
9 OZ1QZ 155 31 4805 
10 OZ1IKY 158 30 4740 
11 OZ1IWJ 143 33 4719 
12 OZ6VG 133 34 4522 
13 OZ1IVQ 123 27 3321 
14 OZ6PP 108 25 2700 
15 OZ8TPR 78 26 2028 
16 OZ1XV 80 25 2000 
17 OZ1T 85 23 1955 
18 OZ1NKF 72 24 1728 
19 OZ8UW 72 21 1512 
20 OZ2AL 60 20 1200 
21 OZ1AWG 42 19 798 
22 OZ7MC 33 8 264 
23 OZ8AAH 18 7 126 
 
Klub SSB   
1 OZ5GX 224 35 7840 
2 OZ5DD 197 34 6698 
3 OZ2NYB 135 31 4185 
 
QRP CW  
1 OZ9VA 126 26 3276 
2 OZ8PG 126 25 3150 
3 OZ5N 112 24 2688 
4 OZ1GX 108 22 2376 
5 OZ1JFK 96 22 2112 
6 OZ1KVB 48 14 672 
 
QRP SSB   
1 OZ8PG 223 35 7805 
2 OZ1GX 200 33 6600 



3 OZ5N 194 31 6014 
4 OZ9VA 183 31 5673 
 
Så fik vi startet efterårets 80 meter Aktivitetstester op med en af de gode af slagsen. Der var mange 
deltagere med og forholdene var rimelige. Det vil sige nogle steder regnede det og det gav lidt støj 
formentlig på grund af elektriskregnvejr. For QRP stationerne tror jeg det gik rimelig godt. De var ganske 
vidst ”generet” af stor aktivitet fra det sydlige, men det ændrede sig i løbet af testen, så det endte med at 
blive meget godt. Vi har nu to tester tilbage i 2020. Jeg håber at vi bliver lige så mange igen i november og 
december. Det er jo nok ikke julefrokosterne  der kommer til at tage tiden. Det har Corona sat en stopper 
for, men vi kan mødes her uden at være bange for at blive smittet. Det eneste der gerne må smitte er 
lysten til at køre radio og især aktivitetstester. 
På genhør i november testerne. 
Her er lidt af kommentarerne fra loggene. 
OZ8PG, Per: 
Hermed mine loggs fra oktober. 
Der var lidt rust at banke af efter pause og konfirmation dagen før! 
Men forholdene var denne gang meget mere stabile end de to foregående tester. Så er vi igang med de 
sidste 3 tester for i år. 
OZ2AL, Den Gamle By i Aarhus (Opr. OZ2SF Svend): 
Den Gamle By er åben med COVID 19 begrænsninger, det betyder, at der ikke er adgang for publikum i 
radiorummet. Det er for intimt, men der er ikke noget i vejen for at "låse sig inde" i shacket og sende 
virusfrie signaler ud i hi!. 
Radiorummet har ikke været bemandet siden primo marts, hvor der blev lukket ned. 
Efter at havde fumlet med den gamle DRAKE Line fra 1965 de første 6 minuter, kom der liv i den  -  og jeg 
fik kørt en del forbindelser. På grund af lokalstøj samlede jeg desværre kun kraftige signaler op. Der var 
gode forhold dog med QSB og jeg var ikke forstyrret af nysgerrige gæster - lidt trist, men også effektivt i 
radiobetjeningen. 
OZ1KVB, Erik: 
Meget underlige forhold hos mig hørte ikke en eneste qrp station. 
OZ4CG, Carsten: 
Dejligt at komme i gang igen med aktivitetstesten. Og dejligt, at jeg fik dig (OZ1GX) alle 4 perioder denne 
gang. Der var vist rimelige forhold – i hvert fald lå du med pæne og let læselige signaler på Bornholm denne 
gang! Ligesom de øvrige QRP-stationer. 
Jeg manglede jo selvfølgelig multipliers fra Karsten, OZ4FF, men han ligger p.t. på hospitalet, så det er der jo 
ikke noget at gøre ved.  Forhåbentlig er han hjemme igen næste gang. 
OZ5GX, Sæby afd: 
SSB: Fin test med mange på båndet, regn i begyndelsen lavede megen støj, men det gik alligevel. 
CW: Det var hvad det kunne blive til i dag fra Sæby afdelingens CW hold.  Sikke dog en QRM den byge regn 
gav her på radioen i første periode. Anden og tredje periode gik vældigt, men så gik det galt igen i sidste 
periode. Og igen nye kaldesignaler. Dejligt. 
OZ1QZ, John: 
Middelmådige forhold, der dykkede hen mod afslutningen af SSB testen. Pænt med deltagere, og godt at se 
et par nye (i min log). 
OZ5DD Billund og Omegn afd: 
Det gik jo forrygende denne gang. De QRP stationer jeg hørte kom godt igennem. Tak til de mange der 
trofast kaldte ind. 
OZ8DK, Jens Christian: 
Her er så dagens resultat. Generelt synes jeg der var gode udbredelsesforhold i dag. 
Men alligevel er der altid noget der kikser såsom at checke om man får alle regioner med i hver periode. 
Men det er jo sådan noget der gør det spændende. 
OZ2NYB, Nyborg afd: 
Det var godt at komme i gang igen, men vi tog også HF Field Day med her på Fyn i mellemtiden. Masser af 
QRP stationer og OZ8PG og jeg er gode til at jagte hinanden! Det var også godt at køre dig flere gange. 
Forholdene var rimelige støjfri her men der var måske lidt QSB i gang imellem. 
OZ2PBS, Palle: 
Hermed mit bidrag til oktober måneds EDR 80M test. Det gik SUPER godt ( Sagt på godt sjællandsk ) Ingen 
nævneværdig QRM, gode signaler fra det meste af landet incl. Østfronten. 



OZ1JFK, Brian: 
Det blev en ganske god dag med en del nye kontakter - også på trods af  "rustne" fingre og en træls keyer ! 
OZ1T, Peter: 
Hvilken oktoberdag med masser af 80 m stationer til mig herude vestpå i radioen og med solen lysende 
udenfor. Gode forhold og godt at få konkurreret lidt og lidt hurtigere radiobetjening end vanligt.   
OZ6VG, Vagn: 
Der var en del QSB gennem hele testen, men eller en udmærket test. 
OZ3MC, Martin: 
Det var så denne måneds test. En af de bedre tester i nyere tid. Det er første gang i flere år jeg er nået over 
100 qso’er. Forholdene rimelige stabile kun amt 4 kneb det med en enkelt gang.  Der er ingen log fra cw 
afd. denne gang, Det havde regnet lidt i nat, og vil havde glemt sandsække ved døren og skodderne i 
vinduet, det afstedkom 5 cm vand i hele kælderen da vi stod op, men det er jo det der sker en gang 
imellem. 
OZ5N, Steen: 
Der var rigtigt gode forhold, og nogle nye kaldesignaler i denne omgang – man bliver jo helt forvirret på den 
gode måde.  
OZ8AAH, Lars: 
Hej en test jeg havde glædet mig til. Men kunne ikke få min dipol til at køre som jeg havde hængt op til 
lejligheden. og kl 1030 fik jeg gæster, men det lykkes at være med de sidste 30 minutter på en lodret 
antenne. 
OZ7MKS, Michael: 
Dejlig test med mange deltagere og lidt svingende forhold, så det ikke var alt for let. 
 


