
10m. aktivitetstest 

OKT 2021 

Klasse A. 

CW  QSOer Loc Score 

  1    OZ7KJ      12      10       34774 

  2    OZ1GX       8       6       21013 

  3    OZ4VW       9       7       11031 

  4    OZ7BQ       3       3        4071 

  5    OZ1AAR      5       5        3272 

 

 

Klasse B. 

SSB   

  1    OZ5DD       7       6       22660 

  2    OZ7KJ       8       6       16561 

  3    OZ4VW      18       8        9958 

  4    OZ1DYI      5       3        8160 

  5    OZ1GX       7       5        5320 

  6    OZ2HX       5       3        1810 

  7    OZ4NA       4       3        1777 

 

 

Klasse C. 

FM   

  1    OZ2HX       2       2       1091 

  2    OZ4NA       2       1         647 

  3    OZ1GX       2       1         631 

  4    OZ7KJ       2       1         600 

 

 

Klasse D. 

Dig.   

  1    OZ7KJ      14      12       35303 

  2    OZ4VW      11       8       11607 

  3    OZ1GX       4       3        4522 

  4    OZ8UW       2       2        1203  

 

Klasse E. 

                 CW    SSB     FM    Dig.   Total 

  1   OZ7KJ    34774  16561    600  35303   87238 

  2   OZ4VW    11031   9958      0  11607   32596 

  3   OZ1GX    21013   5320    631   4522   31486 

  4   OZ2HX        0   1810   1091      0    2901 

  5   OZ4NA        0   1777    647      0    2424 

 

10 meter testen i oktober var vel en af årets bedste. Der var i 

Store perioder gode forhold kompasset rundt. Det var en ren 

fornøjelse at køre 10 meter NAC denne aften. Desværre ebbede de gode 

forhold ud efter som aftenen skred frem, men det var sjovt mens det 

varede. Lad os håbe på at det gentager sig i november testen. 

Her er et par kommentarer fra loggene: 

 

OZ8UW, Henning: 

Det var første gang, jeg var med i digitalklassen. Jeg kom først hjem 

kl. 22, så det blev det eneste, jeg fik kørt. Det undrer mig, at jeg 

ikke kunne køre mere, der er nok noget, jeg skal have lidt mere styr 

på, men jeg prøver igen næste måned. 

OZ2HX, Hans: 

Vi fik vist ikke udvekslet Locator, du forsvandt helt pludselig. 

Havde igen - igen problemer med mit wsjtx program, så ingen data qso. 

OZ5DD, Billund og Omegn Afd: 



Hermed resultatet af aftenens radioaktivitet. Efter en halv time 

overtog jeg (oz6kh) radioen, men da var der helt død på båndet. 

OZ4NA, Bent: 

Her er så resultatet af en normal 10m test. Jeg hørte under testen CE 

og PY, fik desværre ikke kontakt. Nok sporadisk E. CE’eren kørte 

mange EU’er, hørte ikke OZ blive nævnt. OH kørte han. 

OZ7BQ, Hans-Jørgen: 

Hermed mit bidrag til denne måneds 10M test. Det blev lidt bedre end 

sidste måned. Hørte undervejs PY2, som dog var for svag og før testen 

både S9OK og 3DA0RU, så ind i mellem er der åbninger på 10M. Bortset 

fra min nabo, OZ1AAR Villy, så hørte jeg ingen OZ og kun en OH. 

Så må vi se hvad næste måned bringer. Rig KX3/KXPA100 og en 20 m lang 

inverted L antenne. 

OZ1DYI, Svend: 

Ja så kom der igen lidt i loggen. Igen var det mærkeligt at det kun 

var i den første halve time jeg kunne høre noget. Mit udstyr er jo 

ikke verdens bedste - men lidt kommer der dog i loggen. Jeg kører 

med: Yaesu FT-847 og min antenne er en Baby-Loop.  

OZ7KJ, Skive Afd: 

Det var da en interessant aften, det så ud som om der ville være fine 

forhold til Sydamerika, men det nåede fra starten ikke helt op til 

DK, derimod var der signaler fra OH og SM.En lille halv time inde i 

CW delen kom der så lidt sporadiske forhold mod sydvest, det varede 

så lige til starten af SSB-delen, hvorefter det igen var SM og OH der 

måtte holde for og vi troede ikke der kom mere den aften.   

I  slutningen af FM-delen begyndte vi at monitere lidt på FT8 og 

pludselig var der igen hul mod Sydamerika og vi fik nogle enkelt i 

hus inden det igen forsvandt, det viser jo hvor hurtigt det kan 

skifte. 

 

Vy 73 de 

Gunnar 

OZ1GX 

 


