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Skærtorsdagstesten 2018
Formål: Etablere så mange forbindelser som muligt mellem de deltagende
lande.
Ud over radioamatører på Grønland, Færøerne og i Danmark inviteres danske
eller dansktalende radioamatører i udlandet til at deltage.
Testen arrangeres af OX, OY og OZ i nævnte rækkefølge.
Nuværende kontaktpersoner er OX3XR, OY9R og OZ5DX.
Arrangør 2018: OX3XR / 2019: OY9R/2020:OZ5DX.

Dato/ tid: Skærtorsdag 29. marts 2018.
1. Periode: 12:00 – 15:00 UTC.
2. Periode: 20:00 – 23:00 UTC.
Klasser:
A Single operatør.
B Single operatør (max 5W output).
C Klubstation og multioperatører (man kan ikke køre fra sin egen QTH med et
klubcall.)
D SWL
QSO’er:
Kun forbindelser ud over eget land tæller i testen. OZ-til-OZ QSO’er er ikke

Dette dokument er hentet fra www.edr.dk

Regler for Skærtorsdagstesten | 2

pointsgivende.
Hver station må kontaktes 1 gang pr. bånd/mode i hver periode.
OY1CT kan således køre OZ5DX på CW/SSB/RTTY på 20m i første periode og
gentage QSO’erne i anden; på 20m giver det i alt 6 QSO’er og 6 pts.
Mode:
CW/ SSB/ RTTY
Bånd:
De normale HF- contestbånd fra 160- 10m (ikke WARC)
Centerfrekvenser:
CW: 1820, 3520, 7020, 14020, 21020 og 28020 kHz
SSB: 1845, 3620/3720, 7065/ 7165, 14180, 21180 og 28380 kHz
RTTY: 1840, 3585, 7045, 14085, 21085 og 28085 kHz
De angivne frekvenser er centerfrekvenser for aktiviteten— efter behov
benytter man frekvenser så tæt på centerfrekvensen, som det er praktisk
muligt.
Vi håber dette vil gøre det lettere at finde hinanden, og gøre det lettere at høre
om båndene er åbne.
Crossmode er ikke tilladt.
Inden der foretages båndskift bør frekvensen “tømmes” for stationer.
Rapport:
RS(T) + løbende nr. startende med 001.
Opkald:
CQ ADS OX/OZ gælder for begge modes for OY-stationer.
Andre ændrer efter eget prefix.
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ADS forkortelse for Alle Dansktalende Stationer.
Points: 1 point pr QSO på 20m, 2 point på 15/ 40m, 3 point på 10/ 80m og 4
point på 160m.
Score: Summen af QSO- points. Ingen multiplier.
Log:
A4- form med dato, tid, mode, kaldesignal, afsendt og modtaget kode samt
points og klasse.
Desuden regner hver deltager sine points ud.
Elektroniske logs sendes til: ox3xr@thulesen.net, og papirlogs til Peter
Thulesen,
C/o Air Greenland, Box 619, 3900 Nuuk, Grønland.
Loggen skal være poststemplet senest 1 måned efter testen.
/OZ5DX
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