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Dette sa jeg i et foredrag under Contest Forum i fjorDette sa jeg i et foredrag under Contest Forum i fjor
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Og detteOg dette
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Ja, det har vi gjort – og det har vi fått …Ja, det har vi gjort – og det har vi fått …

Men midt oppi alle dugnadene og det tekniske arbeidet har vi vært veldig sugne på å få kjørt litt contest innimellom

Og i fjor høst ble LA8W endelig QRV fra den nye shacken og med noen nye antenner.

Ganske preliminært, men i hvert fall QRV på alle 6 bånd

Vi fikk prøvekjørt litt SAC SSB og CQ DX SSB i oktober

– og da var vi modne for å satse litt større i CQ DX CW siste helgen i november
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Så da slo vi til med et stort team og tenkte vi skulle satse på multi-multiSå da slo vi til med et stort team og tenkte vi skulle satse på multi-multi

Det ble den største contestsatsingen hittil i Norge.

Det største teamet under en test – og attpåtil en samling av de fleste og beste fra LA8W, LA3Z og LA9Z – samt et par nye 

Og det desidert beste resultatet ever fra Norge !
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Ingen har tidligere kjørt nærmere 8000 QSOer i en test fra norsk jordIngen har tidligere kjørt nærmere 8000 QSOer i en test fra norsk jord

Som du ser

Nesten 1200 QSOer på 160m

Og 80 – 40 – 20 med stort antall QSOer

Merk flest på 40m = hmmm hvorfor det ?

Og noe på 15m - men nesten ingen på 10 m = conds
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LA3BO LA5UF LB8CG LB1RH LB1G LB1GB LA0CX LA9VDA LA6YEA LB8IBLA3BO LA5UF LB8CG LB1RH LB1G LB1GB LA0CX LA9VDA LA6YEA LB8IB
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LA9VDA LA6YEA (bak) LB8IB LA7THA LA3BO LA5UF LB8CG (bak) LB1RHLA9VDA LA6YEA (bak) LB8IB LA7THA LA3BO LA5UF LB8CG (bak) LB1RH
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LA5UF Jørgen kjører 20m kl 10z lørdag formiddagLA5UF Jørgen kjører 20m kl 10z lørdag formiddag

Kan du se QSO nummer over 2570 på den ubemannede 160m stasjonen ?

Allerede kl 10z lørdag formiddag
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LA9VDA Trond kjører 40mLA9VDA Trond kjører 40m
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LB1G Jan kjører 160mLB1G Jan kjører 160m
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LB1GB Bjørn prøver å få noen igjennom på 10mLB1GB Bjørn prøver å få noen igjennom på 10m
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LB8IB Øyvind kjører 40m mens LB1GB Bjørn sekundererLB8IB Øyvind kjører 40m mens LB1GB Bjørn sekunderer
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LB1G Jan kjører 160m, LA5UF Jørgen kjører 80m, LA6YEA Øystein kjører 20m, LA3BO Svein kjører 15mLB1G Jan kjører 160m, LA5UF Jørgen kjører 80m, LA6YEA Øystein kjører 20m, LA3BO Svein kjører 15m
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LA3BO Svein kjører 15m, LA9VDA Trond kjører 40m, LA5UF Jørgen kjører 80m, 10m står ubemannetLA3BO Svein kjører 15m, LA9VDA Trond kjører 40m, LA5UF Jørgen kjører 80m, 10m står ubemannet
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LA5UF Jørgen kjører 80m, LB1G Jan kjører 160m, LA3BO Svein kjører 15m, LA6YEA kjører 20mLA5UF Jørgen kjører 80m, LB1G Jan kjører 160m, LA3BO Svein kjører 15m, LA6YEA kjører 20m
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Som du ser – 10m stasjonen står ubemannet – I bakgrunnen kjører LA9VDA Trond 40mSom du ser – 10m stasjonen står ubemannet – I bakgrunnen kjører LA9VDA Trond 40m
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Med så mange operatører måtte vi rigge opp køyesenger på hvilerommet – i tillegg til de tre soverommene i hovedhusetMed så mange operatører måtte vi rigge opp køyesenger på hvilerommet – i tillegg til de tre soverommene i hovedhuset
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Det er moro å kjøre multi-multi – QSOene renner innDet er moro å kjøre multi-multi – QSOene renner inn

Og stadig en og annen fin stasjon innimellom, f.eks

HS på 15m og W på 80m like før soloppgang

ZL på 80m en halvtime etter soloppgang

USA på både 40m og 80m en halvtime etter soloppgang
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Og QSOene bare fortsetter å renne innOg QSOene bare fortsetter å renne inn

Se for eksempel 8 QSOer på kl 16:05

Og alle bånd fra 15m til 160m samtidig

Og av fine stasjoner her er for eksempel

UA9 og K på 40m på 13-timen – altså midt på dagen
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Og det renner og renner inn,Og det renner og renner inn,

Men se på disse da:

RA0F Shakalin i zone 19 – og ZL på 15m på 00-timen

Det mener jeg er det aller morsomste med å kjøre multi-multi – og også single-band som hvem som helst kan gjøre:

Du får med deg utrolig mye rart – som du ikke trodde var mulig.

Hvor ofte har jeg ikke hørt: Det er ikke nødvendig å være QRV, der er jo ingenting likevel…

FEIL !!!
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Så dette er det beste contest resultatet hittil fra NorgeSå dette er det beste contest resultatet hittil fra Norge

Over hundre land på 3 bånd – nesten 4

Og 40m ble best – både QSO-tall og multipliere

Men 20m gav mest QSO-poeng p.g.a. flere DX

Og vi ved LA8W fokuserer på Points mer enn på QSO-antall

Selv om vi er stolte av 1200 QSOer på 160m, ble 15m med ”bare” drøyt 700 QSOer viktigere for resultatet vårt
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Så den sliden jeg begynte med…Så den sliden jeg begynte med…

Vil du være med, så heng på !
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