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CW  Points Multi Score 
1 OZ4FA 116 32 3712 
2 OZ3MC 109 28 3052 
3 OZ1AAR 98 29 2842 
4 OZ1IVA 97 26 2522 
5 OZ7BQ 75 28 2100 
6 OZ4CG 77 25 1925 
7 OZ4DX 64 23 1472 
8 OZ6IG 71 20 1420 
9 OZ2SF 37 15 555 
10 OZ6PP 34 12 408 
11 OZ6KS 4 2 8 
 
Klub CW 
1 OZ5GX 112 29 3248 
2 OZ2NYB 107 26 2782 
 
 
SSB   
1 OZ2PBS 246 32 7872 
2 OZ30EU 232 28 6496 
3 OZ3MC 209 31 6479 
4 OZ4FA 193 32 6176 
5 OZ8DK 196 29 5684 
6 OZ6TW 182 31 5642 
7 OZ8XW 174 31 5394 
8 OZ1XV 166 31 5146 
9 OZ1KWJ 170 30 5100 
10 OZ4NA 166 29 4814 
11 OZ1IWJ 149 30 4470 
12 OZ5VY 153 28 4284 
13 OZ1FHU 130 28 3640 
14 OZ6VG 118 28 3304 
15 OZ8AAH 121 27 3267 
16 OZ1T 120 27 3240 
17 OZ1IVA 126 25 3150 
18 OZ6PP 116 25 2900 
19 OZ4DX 108 25 2700 
20 OZ2SF 86 25 2150 
21 OZ8UW 79 22 1738 
22 OZ1NKF 76 22 1672 
23 OZ1AWG 34 26 884 
24 OZ6EG 41 14 574 
25 OZ5WT 26 13 338 
 
Klub SSB   
1 OZ5GX 232 32 7424 
2 OZ5DD 141 28 3948 
3 OZ2NYB 123 27 3321 
 
QRP CW   
1 OZ9VA 150 28 4200 
2 OZ8PG 145 28 4060 
3 OZ1KVB 115 23 2645 



4 OZ5N 106 22 2332 
5 OZ1JFK 96 20 1920 
6 OZ1GX 60 12 720 
 
QRP SSB   
1 OZ8PG 219 30 6570 
2 OZ9VA 222 28 6216 
3 OZ5N 201 28 5628 
4 OZ1JMN 66 23 1518 
 
Så er foråret i gang. Den ”Gamle redakteur” havde været ude og nyde forårsvejret hvilket resulterede i en 
ordentlig omgang forkølelse. Nej – det var ikke Corona der var på spil. Det var noget som en god romgrog 
kunne gøre noget ved. Det kostede så bare noget af deltagelsen i testen. Det var ØV!!. 
Jeg brugte så tiden på at kigge på en af WebSDR modtagerne, nærmere betegnet en i Nordtyskland. Det var 
ret interessant at se på vandfaldet på den modtager. Den viste at meget af vores trafik foregik i den 
midterste del af det område vi bruger i SSB testen. Under 3730 KHz og over 3755KHz var der ikke meget 
trafik. Vi kan nemt være flere deltagere i testerne eller med andre ord vi behøver ikke at ligge så tæt som 
tilfældet er.  Forholdenes skiften er et gennemgående tema i loggene. Øst og vest havde det svært. Der 
efterlyses aktivitet fra postnummer 1 og 2. Hvad postnummer 1 angår, skyldes det nok at det er lidt svært 
at køre radio i det indre København. Postnummer 2 er næsten altid med, men også her kan der være 
udfordringer. På genhør i marts.  
 
OZ8PG, Per. 
Signalstyrkerne blev noget mere svingende i SSB-afdelingen. Samlet blev resultaterne dog bedre end i 
februar testerne. Bemærkede specielt at Carsten 4CG var en hel svagere end vanligt i CW afd. Men ellers 
god aktivitet og på genhør i april. 
OZ8XW, Flemming: 
Hermed lidt til at få tiden til at gå med. Der var masser af aktivitet og fine forhold, hvor også QRP- 
stationerne kom fint igennem. Min log drillede lidt i dag. I slutningen af 3. periode meldte programmet 
korrekt en dublet; men desværre låste det også, så jeg ikke kunne komme tilbage til logføring. 
En tre fire QSOer måtte føres med blyant inden jeg fik lukket og genstartet, hvorefter jeg manuelt måtte 
indtaste de førte QSOer. Det kostede nogle minutter. 
OZ5GX, Sæby Afd: 
Atter og test under varierende forhold, signalstyrkerne skiftede en del, men de fleste vi kunne høre, fik vi 
da vist i loggen. Dejligt at der var flere nye call`s på skærmen, måtte det bare fortsætte også efter at 
Coronaen har sluppet sin hærgen. 
OZ4CG, Carsten. 
Det blev en mager omgang denne gang.  Der var utrolig svage signaler hos mig og samtidig var støjgulvet 
oppe på S7-8, så jeg havde virkelig svært ved at få især QRP-stationerne i loggen.  Flere gange kunne jeg 
ane, at der var en der kaldte mig, men som jeg ikke kunne læse. Jeg kan tænke mig, at du er en af dem? 
Sjovt nok var OZ5GX i Sæby den kraftigste station af alle. Men vi må bare håbe på bedre held i næste 
måned! 
OZ6TW, Torben: 
Hermed min log for marts. Svingende forhold og rimelig aktivitet, MEN hvorfor hører vi aldrig nogen 
aktivitet fra område 1 og 2? Det må vi alle slå et slag for i den kommende tid. På genhør i april. 
OZ9VA, Arne: 
Vedhæftet gårsdagens logs. Forholdene og deltagelsen var bedre end længe, trods – eller måske netop på 
grund af – Covid-19; intet så skidt, at det ikke er godt for noget! 
OZ4FA, Hans-Christian: 
Hermed loggene fra testen igår. Forholdene var stort set ok og min støj er blevet minimeret, så det var bare 
om at tage fat.  
OZ7BQ, Hans Jørgen: 
Der er loggen fra marts 80M aktivitetstesten. Det var godt nok svært at komme igennem. Selv de jyske KW 
stationer var svage. 
OZ2NYB, Nyborg Afd: 



Der var mange stationer både på CW og FONE, hvor serienumrene var over 100 hos de store. Dejligt at der 
er gang i interessen for testen.  
OZ1AAR, Villy: 
Igen en herlig aktiv søndag-formiddags-time. Stationer fra rigets vestregion kom næsten ikke igennem til 
østregionen - håber condex må blive bedre næste gang. 
OZ2SF, Svend: 
Vedlagt loggen 80 SSB- testen. Jeg kom godt rundt i landet med mine 15 w. Det er interessant at konstatere 
de mundtlige modtagerrapporter - hos nogle kommer alle 15 watts frem og andre steder kniber det - en del 
går tabt i lokal QRM og en del skyldes QSB på de forskellige QTH'er . Men som sædvanligt rigtigt hyggeligt. 
Jeg fornemmede nye kaldesignaler, men savnede også nogle af de trofaste deltagere - de er sikkert ude at 
sætte kartofler! Ja, det var rigtig nok - en log på 80 M test CW. Men det skulle lige prøves .  
Ikke det bedste resultat, men rigtig hyggeligt. Skal vist øve lidt mere på CW - morsetallene. På genhør i 
næste test. 
OZ3MC, Martin: 
Igen denne gang et par nye i denne test flot! Forholdene var ikke så dårlige som man kunne frygte, men i en 
nærzone på 70 -100 km, der kneb det ret så gevaldig ind i mellem.  
OZ6VG, Vagn: 
Forholdene var meget skiftende, men ellers en fin test. På genhør i næste måned. 
OZ1T, Peter: 
Der var godt gang i radioen i dag, og jeg fik mange gode kontakter, og de fleste er vist ved at vænne sig til 
mig! Solen drøner ned i mit solcelleanlæg, så det er med at bruge noget power. 
OZ5N, Steen: 
Her fra Midtjylland kneb det lidt i CW-afdelingen – det var, som om der kun var hul igennem på de korte 
distancer. Till gengæld var der gang i den i SSB-afdelingen, hvor kun QRO-stationen mod nordvest havde 
forholdsvis svært ved at høre mine 5 W. 
OZ1IVA, Lars: 
Hermed log. Måtte afbryde 10 minutter i dag, så jeg kom lidt bagved. Men ellers fine forhold. 
 
 


