
80m. aktivitetstest 
MAJ 2020 
CW  Points Multi Score 
1 OZ1IVA 112 35 3920 
2 OZ3MC 115 31 3565 
3 OZ4CG 103 33 3399 
4 OZ1IKY 104 31 3224 
5 OZ6IG 87 29 2523 
6 OZ4FF 62 26 1612 
7 OZ1QZ 32 14 448 
 
Klub CW 
1 OZ2NYB 109 29 3161 
2 OZ5GX 103 30 3090 
 
SSB   
1 OZ30EU 221 32 7072 
2 OZ3MC 209 33 6897 
3 OZ7MKS 200 34 6800 
4 OZ2PBS 211 32 6752 
5 OZ6EG 193 32 6176 
6 OZ4NA 173 33 5709 
7 OZ8DK 168 32 5376 
8 OZ0PL 142 33 4686 
9 OZ1QZ 148 30 4440 
10 OZ1XV 126 29 3654 
11 OZ1KWJ 118 30 3540 
12 OZ1IVA 126 27 3402 
13 OZ5VY 112 30 3360 
14 OZ1IKY 128 25 3200 
15 OZ1IVQ 116 27 3132 
16 OZ6VG 100 31 3100 
17 OZ7MC 108 26 2808 
18 OZ5VO 90 27 2430 
19 OZ3AAF 90 23 2070 
20 OZ6TW 79 24 1896 
21 OZ8AAH 73 22 1606 
22 OZ1AWG 54 21 1134 
23 OZ1NKF 56 20 1120 
24 OZ8TPR 52 19 988 
25 OZ8AAT 40 17 680 
26 OZ1T 40 15 600 
 
Klub SSB   
1 OZ5GX 188 29 5452 
2 OZ5DD 117 28 3276 
3 OZ2NYB 112 24 2688 
 
QRP CW   
1 OZ8PG 153 29 4437 
2 OZ5N 127 33 4191 
3 OZ9VA 123 27 3321 
4 OZ1KVB 112 28 3136 
5 OZ1GX 118 26 3068 
6 OZ6NF 102 23 2346 
 
QRP SSB   
1 OZ8PG 189 29 5481 



2 OZ5N 161 27 4347 
3 OZ1GX 154 27 4158 
4 OZ9VA 145 25 3625 
5 OZ6PP 70 18 1260 
 
”Huu- Hej hvor det går”, sagde Klods-Hans i en af H.C. Andersens eventyr og jeg må sige at det også var 
tilfældet med maj testen. Det var da en fornøjelse at deltage i testen med så mange deltagere og nye 
calls. Det er længe siden vi har været så mange om pladsen, men hold jer ikke tilbage af den grund. Der 
er plads til mange flere. Som det er nævnt fra en deltager, så er der plads i yderenderne af 
frekvensområdet, både over 3750 og under 3730. Når I er ude at ”vandre” efter QSO’er, så kom helt ud 
til kanterne. Der kan godt ligge mange point og vente der. 
Vi var også i konkurrence med ”Morgensang” fra Phillip Faber, men jeg må sige jeg deltog ikke der. Jeg 
var på camping og dèr var der morgensang allerede klokken 5.00.- Den mest pragtfulde fuglesang og 
flot solopgang. Kan man ønske sig bedre optakt til 80 meter testen?  
Her er nogle af kommentarerne fra deltagernes indsendte log: 
OZ1GX, Gunnar. 
En rigtig fin test med svingende forhold og konkurrence fra vore nabolande, men selv som QRP station 
synes jeg det gik rimeligt. Det gælder om at holde ørerne stive og kun lytte på det væsentlige – den 
station man er i kontakt med. Tak for tålmodigheden når det kneb. 
Husk at indsende log, selvom det kun er ganske få QSO man har kørt. (Jeg mangler 13 log denne gang)! 
OZ5DD, Billund og Omegn Afd: 
Det kneb for mig at finde en opkaldsfrekvens og derfor færre QSOer denne gang. 
OZ1T Peter: 
Forholdene svingede noget under den halve time af testen, jeg nåede med min lidt skæve windom. Det 
er radio, og det er dejligt. 
OZ6TW, Torben: 
Pyhha, det var en svær omgang. Elendige forhold, højt støjniveau og en uafstemt nødantenne i lav 
højde, gjorde det nødvendigt med en anden taktik end sædvanlig. At lægge sig på en frekvens og kalde 
cq giver ikke meget, så i stedet skal der søges efter stationer, og det koster tid. MEN, jeg er godt 
tilfreds med mit resultat og det er stadig rigtig sjovt at være med! 
OZ2NYB, Nyborg Afd: 
Det gik forrygende, især i CW, hvor jeg var så heldig at få en "RUN" på mig på et tidspunkt. SSB var 
præget af QSB, hvor jeg ikke kunne høres ordentligt hos flere stationer. Men alt i alt en rigtig god test. 
OZ3AAF, Eigil: 
Her har du mit bidrag deltagerlisten, ikke de store sager, men var dog med. På genhør næste måned. 
OZ1AWG, Erik: 
Alt vel her - kunne kun periodisk - læse nogle QRP-stationer. Ikke kraftige nok til at begynde at kalde 
op. Stærk QRM fra DL stationerne. 
OZ8DK, Jens Christian. 
Det var noget svingende signalstyrker, så ind imellem kunne jeg ganske enkelt ikke få nogle stationer 
igennem. Det meste af tiden var støjgulvet minimums7. 
Men de fleste havde dog flotte og kraftige signaler. Herligt at der er mange der deltager, men der er 
også plads til flere. Håber alle er ved godt mod og ikke er ramt af epidemien. 
OZ9VA, Arne: 
Hermed dagens logs. Fin deltagelse, men ret varierende forhold. Så det var ind imellem svært at 
trænge igennem som QRP-stn. I sidste CW-periode lukkede båndet således næsten ned, hvilket gav kø 
hos de få QRO-stationer, som kunne høres. Efterfølgende fandt jeg dog ud af, at en del af problemet er 
lokalt hos mig selv: Den gode gamle K.W. E-ZEE MATCH antenne-tuner virker for så vidt fint, men er 
temmelig selektiv på 80 m, hvilket også betyder tab. Forsøg viste efterfølgende, at der anslået bliver 
ca. 1 S-grad hængende i tuneren! Det bliver fixet til næste gang.  
OZ5N, Steen:  
Det var en sjov test! Det kan mærkes, at sommeren er på vej; der var meget skiftende signalstyrker fra 
hele landet – især i phone-timen mellem 11 og 12. 
OZ1QZ, John: 
Gode forhold i dag vil jeg mene, og pænt mange deltagere. Bare der var flere der gav rapporter under 
3730. Vi kan jo lige så godt bruge hele det afsatte testbånd. 
OZ4NA, Bent: 



Sikke en aktivitet i dag. Men forholdende var meget skiftende og lokalt. Jeg lagde mig flere gange med 
opkald nederst i området, for ikke at klumpe sammen midt i. 
OZ8PG, Per: 
Hermed mine to QRP-log. Vi var ikke så heldige med forholdene som i april-testen, men med QRP-slid 
og slæb, gik det da nogenlunde med de sædvanlige ømme punkter man har som QRP-station!  
OZ6PP, Per: 
Min SSB-log for en test under vanskelige forhold. Stationer jeg plejer at kunne køre som QRP hørte mig 
ikke. Deltog ikke i CW afdelingen. Jeg sang morgensang med Philip Faber på DR 1. 
OZ3MC, Martin: 
Så kom jeg igennem denne test. Jeg synes virkelig der skulle kæmpes for sagen denne gang, med 
masser af hurtiggående qsb og svage signaler, og igen som vi så tit oplever her om sommeren med 
afstanden indtil 150 km. eks: oz2nyb næsten ingen signal hos mig i ssb afd. og flere andre mistede jeg 
også pga. qsb. Mange gange er det som man vender hovedet væk fra mikrofonen når man afgiver 
rapport. Det positive er at der igen er nye calls med i testen så velkommen til de nye. 
Denne gang er det første gang i umindelige tider jeg er kommet over 100 qsoer. 
OZ8AAH, Lars: 
Hej alle tak for som sædvanligt en god test, men dog med meget svingene forhold her i Ikast. 
Jeg havde 9 + støj så det kneb med at høre Qrp-stationerne. Støj kilen er nu fundet, så jeg er klar til 
næste test med 5 i støj 
OZ6VG, Vagn: 
Forholdene hos mig var meget omskiftelige og megen QSB.  Det var desværre slet ikke muligt at 
gennemføre QSO’er med QRP-stationer denne gang. 
OZ2PBS, Palle: 
Hermed mit bidrag til denne okay contest, hvor jeg igen missede område 0 og dermed 1145 point, til 
gengæld var område 2 igen flot repræsenteret af OZ1IKY.  
OZ30EU, Svend Erik: 
En test med meget svingende signalstyrker.  
OZ5GX, Sæby afd: 
SSB: Fin test fra bunkeren her i Sæby, multioperator er blevet til single af hensyn til Corona ‘en, så 
evnerne som radiooperatør, logfører og kaffedrikker blev sat på prøve. Fine forhold og mange nye 
forbindelser. 
CW: Dagens epistel fra EDR Sæby CW-afdelingen. 
Der var gang i butikken i dag skal jeg love for. Jeg var dog i perioder plaget af en del QSB og QRM, men 
en dejlig test.  

PS: Det er altså ingen spøg når man kommer galt på nøglen og laver fejl og så samtidig griner af sig selv. 
Ja, så er man næsten nødt til at starte QSO’en forfra. 
OZ1IKY, Kenneth: 
Hyggede mig bare med at dele et par point ud fra multiplier 2. Havde glemt et par kabler og headset. 
OZ1IVA, Lars: 
Hermed dagens høst. Fine forhold på cw, men der var en del huller i suppen på SSB. 
OZ6NF, Gunner: 
Jeg fik sat min tx-fq forkert inden start, så der gik 4 minutter inden jeg fandt årsagen til manglende 
svar, og så var jeg langt bagefter. Dumt!! Men 65 knapper på forpladen er jo udfordrende. 
Condx blev lidt svagere mod enden. Der var nye deltagere. Dejligt.  - og så skulle vi allesammen 
konkurrere med Phillip Fabers morgensang. Svært!  
OZ4CG, Carsten: 
Tak for en enkelt QSO, og jeg tror nok jeg hørte dig til sidst også, men du var næsten ikke læselig, og 
forsvandt helt, inden jeg fik rapporten, så du kom ikke i loggen der, desværre. 
 
På genhør i juni. 
Vy73 
Gunnar 
OZ1GX 
 
 
 
 


