
10m. aktivitetstest 
DEC 2022 
Klasse A. 
CW  QSOer Loc Score 
1 OZ7KJ 3 2 1331 
2 OZ8UW 2 1 659 
3 OZ1GX 2 1 640 
 
 
Klasse B. 
SSB   
1 OZ7KJ 3 2 1331 
2 OZ1GX 3 2 1183 
3 OZ8UW 2 1 659 
4 OZ1NKF 2 1 545 
5 OV1RR 1 1 501 
 OZ8ZN 1 1 501 
 
 
Klasse C. 
FM   
1 OZ7KJ 2 1 601 
2 OZ8UW 1 1 560 
3 OZ1GX 1 1 542 
 
 
Klasse D. 
Dig.   
1 OZ7KJ 9 7 8803 
2 OZ8UW 4 4 3592 
3 OZ1GX 1 1 542 
 
 
Klasse E. 
  CW SSB FM Dig. Total 
 1 OZ7KJ 1331 1331 601 8803 12066 
 2 OZ8UW 659 659 560 3592 5470 
 3 OZ1GX 640 1183 542 542 2907 
 

Bundskraber! 
 
Det var så den sidste 10 meter NAC i 2022. Det var nok hvad jeg vil kalde en bundskraber. Der var ikke 
meget at høre på 10 meter båndet. Et sporadisk pip på SSB fra OH6RM var alt hvad jeg hørte fra det store 
udland. 
Skal jeg sammenfatte 2022 under en hat, har det vel være en oplevelse som vi plejer at have. 
Sommermånederne er gode og vintermånederne mindre gode, men det har trods alt været sjovt at 
deltage. Væk fra de evige genudsendelser i TV og til et spændende ”lotteri” kan vi vel godt kalde det og 
prøve lykken på 10 meter en torsdag aften. Nogle gange har det været en fin aften og andre gange – nå-ja 
noget ”Hø”. Ikke et tegn eller ord fra nogen steder. En undtagelse er dog Digital klassen. Der er som regel 
altid lidt liv og man kan så redde aftenen i den mode. 
Til slut vil jeg gerne sige alle tak fordi i har være gode til at deltage og sende log ind. Jeg synes måske jeg 
savner lidt flere deltagere, men et tavst 10 meter bånd bliver jo ikke kommenteret. 

 
Glædelig Jul og Godt Nytår. 

Tak for i år. Vi høres igen i 2023. 
 



OZ2NYB, EDR Nyborg Afd: 
Jeg kaldte CQ i 35 minutter og lyttede båndet over (28.000 - 28.070 MHz): Kun støj. 
Jeg prøvede både vores G5RV trådantenne og vores 20-15-10m beam, som peger i nordøst efter 
toprøret bøjede sig i stormen i januar. 

OZ7BQ, Hans Jørgen: 
Ville prøve OZ5BIR på 10M i forbindelse med et klubmøde. Det kom der ikke noget ud af. Hørte kun et par 
svage pip. Kaldte meget CQ, men ingen svar bortset fra at jeg på Reversebeacon kunne se, at jeg en enkelt 
gang blev hørt i Frankrig. Mon andre oplevede lige så dårlige forhold? 
Tak for i år, god jul og godt nytår. 
OZ7KJ, EDR Skive Afd: 
Det blev jo ikke ligefrem en forrygende afslutning på dette års 10m test, først i den sidste time kom der 
pludseligt hul igennem til Sverige og Finland, men det varede kun i ca. 20 minutter, så det var med at være 
hurtig. 
OV1RR /OZ1D, Preben: 

Hej, hørte ellers en fra OH kalde contest, men kun ind og ud af støjlevel, så det blev kun een 
dansker. Tak for contest. 
 
Vy 73  
Gunnar 
OZ1GX 
 
 


