
80m. aktivitetstest 
APR 2022 
CW LOW  Points Multi Score 
1 OZ1IVA 112 26 2912 
2 OZ2NYB 96 26 2496 
3 OZ1AAR 97 25 2425 
4 OZ6IG 99 23 2277 
5 OZ4CG 84 27 2268 
6 OZ4DX 64 14 896 
7 OZ1QZ 52 13 676 
 
CW QRO   
1 OZ3MC 115 29 3335 
2 OZ1AA 111 30 3330 
3 OZ5GX 112 26 2912 
 
SSB LOW   
1 OZ6EG 209 30 6270 
2 OZ8DK 190 30 5700 
3 OZ1QZ 196 28 5488 
4 OZ4NA 167 32 5344 
5 OZ1IVA 168 31 5208 
6 OZ7PD 169 30 5070 
7 OZ5DD 179 28 5012 
8 OZ2NYB 153 32 4896 
9 OZ7MKS 170 28 4760 
10 OZ6TW 156 29 4524 
11 OZ1XV 158 27 4266 
12 OZ1KWJ 162 25 4050 
13 OZ0PL 146 27 3942 
14 OZ8GW 125 30 3750 
15 OZ1IVQ 124 29 3596 
16 OZ5VY 120 29 3480 
17 OZ4DX 118 29 3422 
18 OZ8TPR 91 25 2275 
19 OZ6PP 91 23 2093 
 
SSB QRO   
1 OZ3MC 220 32 7040 
2 OZ30EU 230 30 6900 
3 OZ5GX 212 30 6360 
4 OZ2PBS 219 28 6132 
5 OZ1AA 183 30 5490 
6 OZ6HQ 188 24 4512 
7 OZ1T 131 27 3537 
8 OZ8UW 76 21 1596 
 
QRP CW   
1 OZ8PG 154 29 4466 
2 OZ9VA 147 29 4263 
3 OZ5N 127 23 2921 
4 OZ1GX 117 22 2574 
5 OZ1KVB 111 22 2442 
6 OZ1LQO 101 19 1919 
 
QRP SSB   
1 OZ5N 232 31 7192 



2 OZ8PG 222 31 6882 
3 OZ9VA 215 31 6665 
4 OZ8XW 185 31 5735 
Checklog: OZ1GX. 
 

The swinging 80 m Contest! 
 
Det var en aktivitetstest der startede fantastisk godt. Store signaler over hele linjen – selv fra Bornholm 
var signalet kraftigt. Hvor længe var Adam i paradis? – Tja det fik vi jo snart svar på, for i løbet af en halv 
times tid – ja så var signaler droppet betydeligt. Nogle var stadig igennem med et godt signal mens andre 
næste ikke var hørbar. Det var igen Bornholm der gjorde sig bemærket i den henseende.  
Det var sådan jeg og sikkert flere af deltagerne oplevede CW-time. Jeg kan ikke selv tale med om SSB-timen 
da jeg efter 2 qso’er fik besøg fra Italien og måtte forlade frekvenserne. Så derfor kun checklog fra mig 
denne gang, men jeg kan læse ud af loggene at det havde været op og ned også på SSB. 
Der blev kørt mange Qso’er denne gang hvilket tyder på, at der var mange deltagere og det er rigtig dejligt 
at så mange deltager. Især var der også denne gang flere nye call med og velkommen i testen til dem. 
Jeg savner bare en log fra Jer nye deltagere. I ville nu have pyntet på resultatlisten.  Få eller mange QSO’er: 
Send en log til mig. Det er pære let. Adressen står i OZ1Iva’s logprogram. Husk det skal være TXT filen. 
Her er så kommentarer fra nogle af loggene: 
OZ2PBS, Palle: 
Det var en okay test med gode signaler og QRM var begrænset. Godt at høre område 2 efter lang tids 
pause, men desværre blev det kun til én QSO med OZ1AA. 
OZ1XV, Kurt: 
Her er resultatet af testen som ikke blev så ringe endda, og jeg er ved at vende mig til at eget postnr. kan 
prioriteres lavere end de andre. 
OZ5GX, EDR Sæby afd: 
CW: Svingende forhold i dag, men sikke dog en test. - Og nye deltagere også plus mange QRP. 
SSB: Hermed resultatet af OZ5GX deltagelse i 80M SSB-testen i denne måned, en test under svingende 
forhold, fine konditioner i starten af perioden, men QRM gav nogle problemer i den sidste del af testen. Vi 
bemærkede flere nye Calls, som vi ikke havde hørt før, måtte det fortsætte. 
OZ4NA, Bent: 
Her er min april log. Jeg loggede 29 forskellige Calls. Og jeg hørte nogen som ikke blev logget. For at vi bliver 
spredt ud, lå jeg ofte på 3702 KHz med opkald. 
OZ9VA, Arne: 
Hermed dagens logs. Gode forhold og fin deltagelse. Nu mangler vi kun område 1! 
OZ2NYB, EDR Nyborg Afd: 
Det gik da rigtigt godt både på CW og FONE og QRP-stationerne var godt med, dog fik jeg ikke fat i dig. Der 
kommer flere og flere SSB-stationer på i området 3700-3720 KHz. 
OZ6TW, Torben: 
Apriltesten var som sædvanlig præget at skiftende forhold. Jeg lagde bl.a. mærke til en station som i første 
periode var S9, i næste periode 10 dB over S9, og i sidste periode var samme station nede på S5, men sjovt 
var det. På genhør næste gang! 
OZ8PG, Per: 
Det blev da til nogenlunde tester denne gang. Der var ellers risiko for dårlige condx. Men jeg havde dog 
besvær med dig et par gange på CW. Ellers på det jævne som man siger! Cu i maj. 
OZ1AA, Thomas: 
Hermes 80 m log fra OZ1AA. Det var hyggeligt at være med igen efter lang tids pause. 
OZ1QZ, John: 
Vedhæftet et par filer fra en hyggelig søndag formiddag. Forholdene på CW var OK, men i SSB-afdelingen 
var der af og til en del QSB på, især i 3 og 4 periode. Selv ret lokale stationer blev markant svagere. Måske 
skyldes det de ustabile vejrforhold med regn, sne og is der kom i meget korte perioder under testen. 
OZ8XW, Flemming: 
En fin test med gode forhold også for QRP- stationer. 
OZ30EU, Svend Erik: 
Det var en helt anden test, end de to sidste gange, denne gang var der kun et par 5 minutters perioder 
hvor forholdene dykkede, mit bandscop var helt tomt. En dejlig test, og velkommen til de nye. 



OZ5N, Steen: 
Så kom jeg i gang for første gang i år. SDR transceiveren skulle lige på arbejdsbordet og have et boost, så jeg 
kunne ramme de 10 W. Det var en fin test med tilpas gode forhold uden de helt store signalstyrker 
OZ6HQ, Per: 
Prøvede denne gang at ligge på samme frekvens. Det viste sig at nok ikke er helt den rette strategi.  
Bortset fra det havde jeg desværre sat et hak under stop ur ved første indtastning. Så jeg måtte lige rette 
og genstarte programmet. Forholdene var vildt svingene under hele testen men blev bedre efterhånden 
som tiden gik. 
OZ3MC, Martin: 
Mange deltagere i både CW og SSB - flot! forholdene var for mig fine, på nær de som lagde i 40 -60 km 
grænsen, der kunne det knibe ind imellem. men det er jo set før. måske skulle jeg prøve en anden antenne? 
Jeg ser webmaster lige nåede at få sidste måneds test på hjemmesiden inden i dag. bedre sent end aldrig! 
OZ4CG, Carsten: 
Hermed dagens CW-log. Det var heller ikke denne gang verdens bedste forhold, og selv om det i første 
periode gik helt fint, døde det ud efterfølgende, og var især slemt i 3. periode hvor rapporterne i flere 
tilfælde måtte gentages nogle gange p.g.a. QSB. 
Tak for de 2 QSO’er vi lykkedes med at få igennem. Jeg havde dog meget besvær med at få din rapport 
hevet hjem i vores anden QSO, og måtte gætte lidt, så hvis det er forkert må du slette pointet. (Det var det 

ikke!) 

Jeg fik heller ikke nummeret fra OZ5N/QRP i 3. periode, så der har jeg sat 0 point ind, men håber mit 
nummer kom frem til Steen. Velkommen til Jacob, OZ1NKS og tak for QSO i første periode.  
OZ1T, Peter: 
Det gik forrygende i dag herfra den ståtækte med vældig gode signaler i min radio og gode qso’er med de 
øvrige deltagere. 
OZ7MKS, Michael: 
Det var en udfordrende test med en del QSB, men det skal jo ikke være nemt for at være sjovt. Man kan 
godt fornemme at solen er blevet mere aktiv. 
OZ1LQO, Søren: 
Dejligt at være med igen!  
Efter en længere periode uden fast antenne, har jeg endeligt fået noget mere permanent 40/80m sat op, så 
nu håber jeg at kunne deltage noget mere fremover. Rart at høre alle de faste - samt et par nye siden jeg 
var med sidst 
OZ1AAR, Villy: 
Ja, jeg har denne gang anvendt OZ1IVA´s logprogram, måtte dog først anskaffe mig et USB lydkort for at få 
programmet til at nøgle min K3´er = CQ-call. 
Må tilstå, at det ikke var uden udfordringer og måtte også undervejs rette op på et par indtastninger - der 
er sørme en anderledes brugerflade set ifht. N1MM´s logprogram. Nå, jeg håber det gør det lettere for dig, 
at behandle min log denne gang. 
Ellers var forholdene vel for så vidt ok i dag, uden dog de store signaler, men der var heldigvis her på 
matriklen forholdsvist lavt støjniveau. 
På genhør i maj testen – også til nye deltagere. 
 
Vy 73 
Gunnar 
OZ1GX 
  
 


