
10m. aktivitetstest 

AUG 2021 

Klasse A. 

CW  QSOer Loc Score 

  1    OZ7KJ       9       8       14211 

  2    OZ7BQ       8       7       13495 

  3    OZ1GX       6       4        8680 

  4    OZ8UW       1       1        1668 

 

Klasse B. 

SSB   

  1    OZ4NA       9       9       14620 

  2    OZ9ETOV     9       7        9141 

  3    OZ1NKF      4       4       5711 

  4    OZ8UW       3       3        5303 

  5    OZ1DYI      2       2        3117 

  6    OZ1GX       2       2        2951 

  7    OZ8ZN       1       1         518 

  8    OZ7S        1       1         515 

 

Klasse E. 

                 CW    SSB     FM    Dig.   Total 

  1   OZ1GX     8680   2951      0      0   11631 

  2   OZ8UW     1668   5303      0      0    6971 

 

Forholdene på 10 meter denne aften var ikke så ringe, når vi ser bort 

fra indlandske stationer som jeg ikke hørte nogen af. Jeg kørte denne 

gang fra campingpladsen i Vesthimmerland med en Fritzel GPA30 

vertical antenne. Det gik rimeligt, men ingen danske stationer hørt. 

Vi prøver igen i september.  

Her lidt af kommentarerne fra loggene. 

OZ7BQ, Hans Jørgen: 

Den første halve times tid skete der absolut intet her hos mig. 

Båndet var helt dødt. 

Godt for det, for det viste sig at den bredbåndstrafo, jeg havde sat 

på min lodrette end-fed halvbølge ikke kunne klare 100 W. Det var QRP 

udgaven jeg havde fået fat i. En solidere trafo løste problemet 

samtidigt med, at de første OH stationer begyndte at komme igennem. 

Det blev til 6 OH og SM2’ere fra det høje nord plus 2 franskmænd. Alt 

i alt tilfredsstillende for mig. 

Hørte ingen OZ, LA eller sydligere SM’ere. 

OZ7S, Svend: 

Jeg var ude på en aftentur på Nimbus’en med xyl i sidevognen, så 

derfor kom jeg lidt sent i gang! 

OZ3MC, Martin: 

Det skulle lige prøves på 10m her i aften. jeg var ikke lige ops på 

tiden, så kom ikke igang før kl. 19.37 og fik da en lille håndfuld på 

cw, med min hæk antenne her i sommerlandet som egentlig kun kan køre 

80m. Ingen på SSB eller FM. Ft8 kørte jeg nogle få som ikke havde 

lyst at køre i testmode. Forholdene var nu vendt mod syd. 

Jeg så 3 der kaldte cq test: oh4ab, sm5epo og oz0oz og jeg så en fuld 

loc.  Der er vist noget der skal strammes alvorlig op på både i SM og 

OH land? Det må vist med til næste møde i NAC?  

OZ4NA, Bent: 

Ingen forhold til OZ land i SSB og FM. HB9DEN sagde at jeg var den 

kraftigste OZ’er han havde kørt.  

S53M var kraftig hørbar i næsten hele SSB afdelingen. IK7LZW sagde 

han kom fra Bari, men opgav ingen locator. Så jeg var inde og finde 

hans Locator. Opgav FM efter meget lytten og kalden CQ.  

Vy 73  

Gunnar OZ1GX. 


