
80m. aktivitetstest 
OKT 2022 
CW LOW  Points Multi Score 
1 OZ4CG 111 32 3552 
2 OZ2NYB 100 32 3200 
3 OZ1AAR 95 30 2850 
4 OZ6IG 91 28 2548 
5 OZ4DX 60 17 1020 
6 OZ1QZ 21 8 168 
 
CW QRO   
1 OZ5GX 118 32 3776 
2 OZ3MC 107 30 3210 
 
SSB LOW   
1 OZ6EG 164 28 4592 
2 OZ7MKS 160 28 4480 
3 OZ6HR 148 28 4144 
4 OZ8GW 155 26 4030 
5 OZ5DD 147 27 3969 
6 OZ0PL 144 27 3888 
7 OZ4NA 141 27 3807 
8 OZ1XV 133 26 3458 
9 OZ2NYB 128 27 3456 
10 OZ1IVQ 128 25 3200 
11 OZ1NKF 82 20 1640 
 
SSB QRO   
1 OZ30EU 180 28 5040 
2 OZ3MC 167 28 4676 
3 OZ2PBS 158 27 4266 
4 OZ5GX 160 26 4160 
5 1T 90 16 1440 
6 OZ8UW 68 17 1156 
7 OZ7PBI 40 13 520 
 
QRP CW   
1 OZ8PG 138 30 4140 
2 OZ9VA 123 31 3813 
3 OZ1GX 127 28 3556 
4 OZ1KVB 134 26 3484 
5 OZ1LQO 125 27 3375 
6 OZ5N 90 20 1800 
 
QRP SSB   
1 OZ9VA 218 28 6104 
2 OZ8PG 219 27 5913 
3 OZ1GX 200 27 5400 
4 OZ5N 202 26 5252 
 
 

Jagt! 
Så fik vi indled efteråret og dermed også jagtsæsonen. Om det var det der gjorde at vi var en hel del færre i 
80 meter Aktivitetstesten denne gang, ved jeg ikke. Vi kunne mageligt have være mange flere til at opleve 
en test med meget rimelige forhold med fine signaler. Vi måtte ligesom jægerne rundt på båndet lidt mere 
end sædvanligt, for at jagte point til loggen.  



I mod slutningen af SSB-delen, blev forholdene mere svingende. Til tider forsvandt signalerne næsten helt i 
QSB. Nå, det har vi også prøvet før. 
En skam der ikke var flere med, men os der var der havde et par gode timer. 
Jeg vil lige minde om at man skal huske at skrive klasse på logge (Low, QRO og QRP). Jeg får nogle log uden 
de oplysninger. I OZ1IVA’s program skal man huske at tage den rigtige rubrik. 
Tak for en god start på efteråret og på genhør i november. 
Her er lidt kommentarer fra loggene: 
OZ5GX EDR Sæby Afd: 
SSB: Her har du resultatet af vores deltagelse i SSB test en i oktober, en test med nogle skiftende forhold, 
signalerne svingede noget under den time testen varede, men alt i alt en fornøjelig test. 
CW: Tak for en dejlig times tid med rigtig fine forhold og OK deltagelse.  Dog svandt signalerne noget ind fra 
solskinsøen i sidste periode, men en fin test alligevel. 
OZ2PBS, Palle: 
Hermed mit noget beskedne bidrag til EDR 80M SSB aktivitetstest i oktober måned. 
Det blev en noget underlig en af slagsen, idet jeg havde nærmest INGEN QRM og ret pæne signaler fra stort 
set hele OZ-Land. Der var indtil flere lange perioder, hvor jeg kaldte og kaldte uden resultat. I slutningen af 
3´og 4 periode var der MEGET langt imellem QSO´s. Hvad det skyldes vides ikke, men måske det en af 
årsagerne kunne være det noget lave antal deltagere end normalt. Jeg må rette op på det tabte i næste 
måned. På genhør. 
OZ1XV, Kurt: 
Her er dagens resultat med en dårlig første periode men ellers en rimelig test med god plads på båndet, og 
solen skinnede så man blev helt glad selv om starten var dårlig. 
OZ8PG, Per: 
Hermed CW og SSB LOG Vi var ikke oppe på fuld deltagerantal denne gang. Det kunne mærkes ved, at 
mange næsten kunne nå at kontakte alle. Forholdene var trods QSB klart bedre end vanligt(her). 
OZ2NYB, EDR Nyborg Afd: 
Det gik da rigtigt godt både på CW og SSB, trods QSB i SSB-afdelingen af og til. Det var også godt at man 
stadig kunne huske hvordan man kører contest efter 2 måneders pause! 
OZ6HR, EDR Horsens Afd: 
Vedhæftet et par logs fra dagens 80m tester. Til begge hører der lidt mere forklaring til. Det er nemlig 
sådan at EDR Horsens har eftersøgt amatører der IKKE har mulighed for at køre test hjemmefra pga. 
forskellige forhindringer. Det kan være problemer med at få lov til at sætte antenner op, men måske især 
problemer med støj. For nogle er det helt umuligt, så de øver sig med testerne i klubben i stedet. 
Denne test, og den forrige, er således kørt med Christian OZ1FDE i ”førersædet” og med Morten OZ3MDJ 
og undertegnede på sidelinjen. Så tag godt imod dem. 
Jeg var kommet i klubben i lidt god tid i dag, for at få grejet klar til SSB-testen, men der var da også lige 
plads til at jeg fik forsøgt mig lidt på CW-delen. Det var min første gang fra klubstationen, men desværre 
ikke nogen succes, da det kneb med koncentrationen og lidt anderledes grej end det derhjemme, så der 
skal lige testes lidt af en anden gang hvor der er bedre tid. 
OZ5N, Steen. 
Der var lidt panik på i CW-afdelingen: Enden af min antenne var efterhånden var skjult i en voksende busk. 
Denne morgen var busken meget våd, og selv om dipolen var god nok til modtagning, var der afledning nok 
til, at antennen nok nærmest fungerede som en ”utæt” dummyload. Jeg havde i hvert fald svært ved at 
råbe jer op, selv om der var S9+ på modtageren. 
I pausen mellem CW og SSB fik jeg klippet grene af, og hævet antennen en anelse, og så gik det fint igen. 
OZ1T, Peter: 
Jeg nåede lige med fra kl. 11.22 og fik kørt stationerne rundt i det ganske land efter, at have kørt bil rundt i 
landet! Ville have kørt OZ50DDXG kaldesignalet, men fik ikke omstillet loggen dertil. Det må ske næste 
gang. 
OZ1LQO, Søren: 
Hej, tak for CW-parten, her er min log fra dagens test.  
Skøn og solrig efterårs formiddag med ganske glimrende forhold set fra Silkeborg egnen :-) 
Godt med deltagelse, det er vist lang tid siden jeg har været så tæt på de 40 QSO ’er. 
OZ30EU, Svend Erik: 
Enormt meget qsb i dag, det føltes som der var nogen der totalt spærrede for signalerne i korte perioder. 
Tak for testen, og genhør 



OZ4CG, Carsten: 
Hermed dagens log for CW afd.  Dejligt at komme i gang igen efter en længere delvis ufrivillig pause siden 
april.  Der var fine signaler over hele linjen - dog missede jeg dig (OZ1GX) i første afdeling, men måske var 
det fordi du (også) var på jagt på det tidspunkt? (Jeps!)  
Signalerne blev dog svagere i sidste afdeling, men det lykkedes at få dig i loggen også dér! 
Jeg håber vi høres ved igen i næste måned! 
 
Vy 73  
Gunnar 
OZ1GX 


