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CW  Points Multi Score 
1 OZ1IVA 102 26 2652 
2 OZ3MC 92 23 2116 
3 OZ4CG 85 22 1870 
4 OZ1QZ 39 16 624 
5 OZ6KS 23 6 138 
 
Klub CW 
1 OZ5GX 94 25 2350 
2 OZ2NYB 81 23 1863 
 
SSB   
1 OZ3MC 191 31 5921 
2 OZ2PBS 177 32 5664 
3 OZ8DK 187 30 5610 
4 OZ6EG 185 30 5550 
5 OZ30EU 205 27 5535 
6 OZ4NA 170 31 5270 
7 OZ1IVA 150 29 4350 
8 OZ1XV 130 32 4160 
9 OZ1IWJ 137 30 4110 
10 OZ0PL 132 31 4092 
11 OZ1QZ 141 28 3948 
12 OZ1KWJ 137 27 3699 
13 OZ6VG 112 29 3248 
14 OZ8GW 119 26 3094 
15 OZ1IVQ 119 25 2975 
16 OZ5VO 105 22 2310 
17 OZ5VY 86 22 1892 
18 OZ8UW 72 16 1152 
19 OZ1NKF 56 19 1064 
20 OZ1AWG 46 20 920 
21 OZ6TW 52 17 884 
 
Klub SSB   
1 OZ5GX 189 30 5670 
2 OZ5DD 165 32 5280 
3 OZ2NYB 144 28 4032 
 
QRP CW   
1 OZ8PG 139 24 3336 
2 OZ5N 118 27 3186 
3 OZ1KVB 118 26 3068 
4 OZ1GX 107 23 2461 
5 OZ1JFK 61 13 793 
6 OZ6PP 51 12 612 
 
QRP SSB   
1 OZ5N 177 28 4956 
2 OZ8PG 193 24 4632 
3 OZ6PP 58 15 870 
4 OZ1GX 61 12 732 
 

En blæsende 80 m aktivitetstest. 
 
Juli måneds aktivitetstest var en begivenhedsrig omgang. Der var flere nye calls med, det regnede og blæste en strid 
”pelikan” fra vest-sydvest ledsaget af elektrisk regnvejr og nogen oplevede torden eller QRN fra et tordenvejr. 
Jo vejret viste sig ikke lige fra den pæneste sommerside. Jeg kan i hvert tilfælde ikke huske at jeg har oplevet 
vindstyrker på op mod 20 m/s. i juli måned. jeg ved det helt præcis, fordi vi hvert år fejrede min mors fødselsdag på 



den første week-end i juli. Vi svedte med anstand i sommervarmen, men det var ikke nødvendig med paraply og 
stormsikring. 
Nå det har ikke så meget med testen at gøre, men det var udfordrende for mange både QRO- og QRP stationer. 
Signalerne svingede hele tiden men som sædvanlig var det forskellig fra landsdel til landsdel. 
Vi fik nu alligevel en god test ud af det og havde et par gode timer med vores radioer.  
Som sædvanlig lid kommentarer fra loggene. På genhør i august. 
 
 
OZ6TW, Torben: 
Det blev en trist omgang! Jeg kom først i gang ind i anden periode, og jeg var voldsomt plaget af regnvejrs QRN og lave 
styrker fra deltagerne, så det var altså, hvad min nødantenne kunne klare denne gang! Men det er stadig hyggeligt at 
deltage! God sommer til alle. 
OZ8UW, Henning. 
Hermed min første log fra 80m testen. Regner med at bruge OZ1IVAs program i fremtiden, håber du kan bruge dette 
format denne gang. Altså på samme måde, som jeg bruger på 10m. (ja det er helt fint). 
OZ1IWJ, Peter: 
Hermed mit bidrag til månedens test Der var meget svingende signalstyrker under hele testen så der blev arbejdet for 
sagen. 
OZ5GX Sæby Afd: 
SSB: Endnu engang en udfordrende test med meget svingende forhold.   Mange stationer kom fint igennem, mens 
andre havde vi lidt problemer med at læse. 
Der var en del nye Call’s, som vi ikke havde mødt tidligere, skønt at der er flere der vil deltage i legen. 
Vi ser frem til at mødes igen til testen i august. 
CW: Hermed log for EDR Sæby CW afdelingen. Fine forhold i dag og spilleme også nye deltagere. Dejligt. 
OZ8PG, Per: 
CW'en gik som sædvanligt bedre i de svingende forhold. Tror stor set alle fik alle i CW denne gang  
I SSB'en var der som altid større udfordringer for QRP'ere. Der skal arbejdes for sagen. Ikke ret ofte ligge fast og kalde 
CQ. Så er vi iøvrigt godt halvvejs i år! Fortsat god sommer til alle. 
OZ8DK, Jens Christian: 
Her er så dagens resultat. 
Jeg synes der var maget varierende signalstyrker, så ind imellem var der stationer jeg ikke kunne høre. 
Det resulterede blandt andet i, at jeg kun hørte dig Gunnar en gang desværre. 
Men det er jo også med til at gøre det spændende om man kan lave forbindelse. 
OZ1AWG, Erik: 
Hermed min deltagelse i testen. Jeg hørte dig én enkelt gang hvor Du fik ros for et flot signal til OZ5GX. Ellers havde 
jeg qrm fra den sydlige del. Vi høres ved næste test.  
OZ4NA, Bent: 
Her er loggen for en trods forholdende en god test, god aktivitet. Ikke store signalstyrker, men ens for alle lød det til 
på snakken. 
OZ5VO, Lars Ole: 
Hermed mit resultat fra dagens 80 meter aktivitetstest. Denne test blev kørt fra min sommerqth på Sj. Odde. 
OZ4CG, Carsten: 
Tak for QSO i alle 4 perioder denne gang! Det var dejligt og ikke hver gang det sker! Men der var generelt pæne 
signalstyrker - dog med noget QSB. 
Der var lidt mandefald denne gang, for der var flere af de sædvanlige deltagere, jeg ikke hørte noget til.  Bl.a. Karsten, 
OZ4FF, der var forhindret, og det kostede jo nogle points og multipliers, hvilket jo kan ses på resultatet.  
OZ1QZ, John: 
Hermed logs fra dagens 80m tester. Gode forhold under CW testen, men noget svingende under SSB testen. 
OZ3MC, Martin: 
Igen en test med visse udfordringer. QRN i vise perioder, og skiftende forhold. 
Men de sommerforhold er nok ikke ret meget anderledes end det vi har oplevet i tidligere år?  
Og Igen var jeg helt alene i område 7 om at køre CW. 
OZ5VY, Orla: 
Hermed log for 80 meter fone. Jeg var jo i sommerhus med dertil hørende midlertidig antenne, så resultatet er jo så 
som så. Sjovt er det jo alligevel. 
OZ30EU, Svend Erik: 
Noget anderledes forhold i dag, normalt lytter jeg på en dipol, eller beverage, men i dag var der flere der kun kunne 
høres på min lodrette antenne. 
OZ1GX, Gunnar: 
En blæsende omgang her på campingpladsen, med vinden susende ind ude fra Lovns Bredning. Stærk blæst, 12-13 
m/s, der kunne sætte gang i antennen men den blev stående. SSB blev ikke til så meget, da jeg fik en telefonsamtale. 
Nå jeg tager revanche en anden gang. 



 
 


