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CW  Points Multi Score 
1 OZ4CG 117 32 3744 
2 OZ4FA 113 32 3616 
3 OZ3MC 107 33 3531 
4 OZ1IVA 106 32 3392 
5 OZ1IKY 92 27 2484 
6 OZ4DX 69 24 1656 
7 OZ6PP 49 14 686 
8 OZ6KS 18 7 126 
 
Klub CW 
1 OZ5GX 117 34 3978 
2 OZ2NYB 99 27 2673 
 
SSB   
1 OZ2PBS 222 34 7548 
2 OZ3MC 205 33 6765 
3 OZ4FA 182 35 6370 
4 OZ7MKS 186 34 6324 
5 OZ30EU 209 30 6270 
6 OZ1IVA 174 35 6090 
7 OZ6HQ 165 34 5610 
8 OZ1QZ 154 35 5390 
9 OZ1KWJ 153 34 5202 
10 OZ5VY 164 31 5084 
11 OZ1IVQ 137 34 4658 
12 OZ1XV 136 32 4352 
 OZ1IKY 136 32 4352 
14 OZ5GX 117 34 3978 
15 OZ6VG 114 32 3648 
16 OZ6PP 110 30 3300 
17 OZ4DX 106 28 2968 
18 OZ0U 108 24 2592 
19 OZ1NKF 86 25 2150 
20 OZ8UW 74 21 1554 
21 OZ5VO 58 19 1102 
22 OZ2AL 26 9 234 
 
Klub SSB  
1 OZ5GX 201 33 6633 
2 OZ2NYB 137 32 4384 
3 OZ5DD 94 24 2256 
 
QRP CW   
1 OZ1KVB 141 32 4512 
2 OZ5N 145 30 4350 
3 OZ9VA 131 29 3799 
4 OZ1GX 126 30 3780 
5 OZ8PG 128 28 3584 
 
QRP SSB   
1 OZ1GX 218 32 6976 
2 OZ5N 204 34 6936 
3 OZ9VA 220 31 6820 
4 OZ8PG 216 31 6696 



 
 

December Testen. 
 
Årets sidste 80 meter aktivitetstest var en af årets oplevelser. Ikke alene var vi mange til at fylde på 
frekvenserne men vi var også for de meste begunstiget af rigtig fine forhold. Ja – jeg ved godt at nogen 
vil sige de var noget svingende. Bornholmerne havde i hvert tilfælde deres problemer, men alt i alt var 
det nu godt. Det var en god dag at være QRP station på. jeg tror det var årets højeste score for mit 
vedkommende – i hvert tilfælde på SSB, men andre har sikkert haft lignende oplevelse.  
Det var også den sidste test efter de gamle regler. Inden jul har jeg årsresultatet færdigt sammen med 
de nye regler. De bliver sendt ud til alle der har deltaget i år og vil også være at finde på EDR’s 
hjemmeside. De nye regler står også i december nummeret af OZ.  Hvad angår OZ1IVA’s logprogram 
bliver det rettet til efter de nye regler, men  en rettet udgave er først tilgængelig i januar 2022. 
Husk også EDR’s Jule og Nytårstest. Til slut tak for de mange hilsner til mig. De varmer altid i en lidt 
kold tid. Jeg skal som sædvanlig også  gøre mit bedste i 2022. 
Her med lidt af kommentarerne fra de indsendte log.  
 
OZ8UW, Henning.  
En test præget af julelys – desværre ikke julelys i operatørens øjne. Mine naboers julelys gav en del 
mere støj end sædvanligt her hos mig – S9 over hele båndet. Der var derfor en del, som jeg havde 
besvær med at høre. Tak for i år til alle, som jeg kørte, og på genhør til næste år.  
OZ8U, Bent: 
Her er loggen fra søndagens SSB- sektionen. Har for en del år siden deltaget under OZ1DLD. 
Men skulle lige prøve igen. 
OZ2PBS, Palle: 
Testen gik godt med fine signaler fra stort set hele kongeriget, selv QRP- stationerne kom godt 
igennem. Godt at få multiplier 2 med i loggen. Tak til OZ1IKY. Tak for god aktivitet igennem 2021 og på 
genhør i 2022. 
OZ5GX, Sæby afd: 
SSB: Her er så resultatet af  vores sidste 80M ssb test i 2021, en test med udsædvanlige gode forhold, 
selv Qrp stationerne bragede igennem, mange amatører havde valgt at deltage i testen,  dog tyndede 
lidt ud i antallet i den sidste periode. Tak for kampene gennem årene. 
CW: Sikke forhold og sikke mange deltagere. Dejligt at der var noget at bestille.  
Tak for alle test`s i år. Det har været hyggeligt. 
Skulle man være interesseret i at se hvordan der køres test herfra så kig her: 
https://www.facebook.com/groups/1441976296060356 
Alle ønskes en god jul og et godt nyt år. 
OZ2AL, ”Den Gamle BY” I Aarhus.  (opr: OZ2SF, Svend). 
Der var rimelig god aktivitet på 80 m. båndet - nu og da QSB, men gode forhold. 
Mange blev hørt, men ikke kontaktet. Men der var absolut også høj aktivitet i Den Gamle By, Aarhus 
som var pyntet op til jul med mange aktiviteter fra før det var nu. 
Loggens beskedne resultat forklares af, at virkelig mange gæster søgte op på tørreloftet, hvor OZ2AL's 
schack ligger og dem skal man jo også tale med. Det var sikkert rygtet, at små vordende radioamatører 
havde mulighed for at lave opkald til Julemanden.  
Det lykkedes for nogen, men få andre havde mistet barnetroen på julemanden, men kunne dog ikke 
forklare, hvem det så var de talte med. 
Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår. 
OZ4FA, Hans-Christian: 
Tak for qso'erne i går. Forholdene var jo gode, så der var gode signaler også fra QRP'erne. Tak for i år 
hvor det har været en fornøjelse at deltage. .Jeg ønsker en god jul. 
OZ9VA Arne: 
Forholdene og deltagelsen var OK, og konkurrencen er også blevet skærpet, i hvert fald i QRP -klassen. 
Lad os håbe det holder ved næste år.  
God jul og godt nytår 2022. 
OZ1XV, Kurt: 
Så kommer her årets sidste test der som sædvanligt er en god oplevelse, og især på en dag som er 
bedst til indendørs sysler. Tak for din indsats og tak til alle jeg har mødt i testen i årets løb. 

https://www.facebook.com/groups/1441976296060356


OZ2NYB, Nyborg Afd: 
Så kom OZ2NYB i gang igen, var desværre ikke med i november testen. 
Jeg havde mange QSO'er med QRP- stationerne, som også var hørbar på SSB. 
En god test. 
Nye regler i 2022, men agter at deltage både i 80M og 10M testen. 
Du og alle deltagere i Aktivitetstesten ønskes en glædelig jul og et godt nytår, med håb om at COVID-19 
slipper sit greb i 2022. 
Tak til dig for din indsats som contestmanager og tak for kampen til alle deltagere.  
OZ5N, Steen: 
Tak for et hyggeligt år med mange gode og hyggelige aktivitetstester, hvoraf denne i december var 
med meget fine forhold og mange deltagere – Jeg kørte i hvert fald flere stationer, som jeg aldrig har 
hørt før i testerne. 
Lad os håbe, at næste år bliver mindst lige så spændende med de nye regler- selv om min 
hjemmebyggede SDR nok får svært ved levere nok effekt til at nå den nye QRP- grænse på 10W. Men 
hvad – jeg får alligevel så godt som altid en rapport på 59(9), så ½ S-grad ekstra gør nok ingen forskel. 
OZ8PG, Per: 
Så er det slut for i år. Forholdene og fremmødet var ret godt. Nu venter vi spændt på det nye ting 
Gunnar har i "ærmet" til 2022.  Tak til OZ1GX, og alle I andre for et godt år!  God jul og godt nytår og cu 
2022.  
OZ30EU, Svend Erik: 
I dag var der meget svingende forhold, det mærkes især på QRP-stationerne. 
De sidste 10 minutter af testen dalede alle signalstyrker voldsomt, desværre missede jeg et par 
rapporter. Jeg vil benytte lejligheden til at ønske alle en god jul, g godt nytår, 
da jeg efter planen, er forhindret i at være aktiv under jule, og nytårstesten.  Vi høres ved i det nye år. 
OZ3MC Martin: 
Det var så årets sidste test.  En lidt underlig test ind imellem meget svage signaler, måske lidt vigende 
tilslutning i CW afd.? men til gengæld stor deltagelse i SSB afd. 
God Jul og godt nytår til alle, og på genhør til næste år.  
Husk jule og nytårs testerne! 
OZ7MKS, Michael: 
Det var så årets sidste aktivitetstest, med mange deltagere og lidt skiftende forhold, så det var dejligt 
udfordrende. Tak for i år og du må have en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår. 
Vi snakkes ved i 2022. 
OZ1IVA, Lars: 
Helt fantastiske forhold hos mig i dag. Signaler på 9+40 og ikke bare fra den 'lokale' afdeling. 
Dejlig test i dag omend der er en smule køligt i 'shacket'. Tak for i år - tak for indsatsen med loggen. 
Glæder mig til mødes igen næste år. 
OZ4CG, Carsten : 
Hermed dagens log.  Det gik helt fint i dag med gode forhold og pæne signaler de meste af tiden. Tak 
for 3 QSO'er denne gang. Det glippede i første periode, desværre.  
Også tak for dit store arbejde med loggene og reglerne.  Jeg glæder mig til at være med næste år igen. 
Hvis vi ikke høres ved i mellemtiden, må du og familien have en rigtig god Jul. 
 
Vy 73 de 
Gunnar 
OZ1GX 


