A dream come true – (5Q2AE alias I2AE) OZ Tour 2013
Af OZ7AEI, Jakob Pedersen, Vibevej 4, 7500 Holstebro, mail@oz7aei.dk
I sommeren 2013 opholdte I2AE / Paolo sig i Danmark 4 uger. Hoved formålet med
turen var radioaktivering af diverse Flora Fauna områder, fyrtårne, slotte og øer.
Efterfølgende har han lavet en beskrivelse af turen. Hermed et lille resumé. På
www.ozff.dk under linken ”Photogallery” ligger der også et par filmklip fra turen.

(Billede WWFF)

(Billede OZFF)

(Billede ARLHS)

(Billede WCA)

Det hele begyndte I sommeren 2012, da min kone og jeg var på vej hjem fra vores
sommertur til Nordkap i autocamperen. Vi stoppede ved Holstebro for at besøge
min ven OZ7AEI / Jakob. Vi har besøgt Jakob + familie flere gange og efter familiære
høfligheder talte vi om vores fælles interesse amatørradio. Vi kom tilfældigvis ind
på, at der på daværende tidspunkt ikke var mange danske Flora Fauna aktivatorer og
Jakob spurgde ”Hvorfor vender du ikke tilbage for at aktivere danske Flora Fauna
områder ? ” Da jeg havde aktiveret et par danske områder, vidste jeg at der også var
stor interesse for de danske områder hos jægerne.
Hele vejen tilbage til Brecia – Italien havde jeg tanken i hovedet. Jeg havde været
Danmark rundt 2 gange før for radioaktiveringer. En tredje tur med specielt Flora
Fauna kunne være interessant.
I løbet af efteråret havde jeg kontakt med Jakob flere gange via Skype og det endte
med at jeg erhvervede mig callet 5Q2AE.
Jeg besluttede mig for at starte på Lolland og tage turen hele vejen rundt mod uret.
Hele turen blev tegnet ind på et kort. Jeg kontrollerede alle nærliggende OZFF
områder, fyrtårne, slotte og øer. Alt skulle med. Denne tur som samtidig var fejring
af at jeg var blevet pensioneret skulle udføres med stil.

(Billede Danmark)
Rutekort over turen.
I foråret gjorde jeg mine antenner klar. Således at jeg havde vertikale til 17m, 20m
og 40m samt en dipol med traps så den passer til både 20m og 40m. For at få
antennerne i vejret, har jeg en 10m høj glasfiber mast. Som log bruger jeg som regel
min gamle Dos PC. Den kører på 12V således jeg slipper for støj fra en 220 V
konverter. Som forsyning har jeg 3 stk. 120 amp/h gel batterier. På taget af
autocamperen har jeg monteret solceller samt lavet således at jeg kan lade med
motoren under kørsel. Som tranciver har jeg en IC-746 + IC-706. Jeg kører kun SSB.

(Billede setup)
Autocamperen med alle antenner.
Inden afrejsen sendte Jakob mig et SIM-kort, således at vi kunne kommunikere via
telefon uden omkostninger. Derved blev mine planer daglige gjort offentlige på
WWFF Forum og OZFF Groups mail reflektor.
Første aktivering startede søndag den 28. august kl. 10:00 fra Flora Fauna området
OZFF-042. Efter mindre end 2 timers kørsel på 40m og 20m havde jeg 200 QSOer i
loggen.
Iflg. De danske regler for Flora Fauna aktivering skal man blot have 44 QSOer i
loggen. Der opfordres dog til så mange QSOer som muligt og minimum 2-3 timers
aktivering på 2-3 bånd (20m, 40m og evt. 80m). Så skulle alle jægere have en
mulighed.

(Billede 5Q2AE)
5Q2AE i aktion.

De næste 3-4 uger lavede jeg en aktivering om formiddagen, eftermiddagen og
aftenen. I gennemsnit havde jeg mellem 150 – 200 QSOer i loggen efter ca. 2 timers
aktivering. Det er ikke kun Flora Fauna områder jeg aktiverede, men også Fyrtårne,
slotte og øer.
Turen fortsatte over Sjælland, Fyn, øerne og op gennem Jylland. I et område
omkring Randers fik vi besøg. Det var en lokal amatør OZ3FI / Finn, som hjælp med
opsætning af antennerne. Finn fortalte, at han også aktiverer Flora Fauna områder.
Mest på CW.

(Billede OZ3FI – 5Q2AE)
Besøg at OZ3FI / Finn.
Vi endte i Skagen, hvor turen gik sydpå ad vestkysten. Via Mors og Thy nåede vi
Borbjerg lidt udenfor Holstebro hvor Jakob bor. Vi tilbragte eftermiddagen og
aftenen her samt overnatter.
Dagen efter lavede Jakob og jeg en fælles aktivering af området OZFF-050, som
ligger lidt sydvest for Holstebro.

(Billede OZ7AEI – 5Q2AE)
OZ7AEI / Jakob overrækker Award for 40 forskellige aktiverede Danske OZFF
områder. Da turen var slut modtag Paolo Award for 50 områder.
Vi fortsatte mod vestkysten og videre sydpå.
Onsdag den 21. august krydsede vi den dansk/tyske grænse. Jeg havde nu aktiveret
48 OZFF områder, 21 fyrtårne, 19 øer og 15 slotte. I alt 10.910 QSOer var kommet i
loggen. Turen havde været yderst positiv. Af udfordringer havde været et par
sprungne pærer og et defekt køleskab. Vejret havde vist sig fra alle yderligheder.
Lige fra den varmeste sommerdag i mange år til storm / regn over Hvide sande. Her
kunne jeg ikke sætte antenner op pga. for kraftig vind.

(Billede QSL)
Det endelige QSL-kort
Tak til min kære kone Adriana – Altid tålmodig og forstående. Også tak til I5FLN /
Luciano og OZ7AEI / Jakob

Vy 73 de 5Q2AE / Paolo (nu kun I2AE)

