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Flora Fauna  ”Jægerens” vejledning 
 

Af OZ7AEI / Jakob 

 

I denne manual er det beskrevet hvordan Flora Fauna jagt foregår. 

 

Foreningen WWFF (World Wide Flora Fauna) har lavet en liste over Nationalparker og andre 

beskyttede områder og udvides løbende. På listen er der referencer fra de enkelte DXCC-lande. En 

reference består af det enkelte lands prefix efterfulgt af FF + et 3 cifferet tal (eks. OZFF-0018). 

 

Der er dagligt aktivering af flere Flora Faunas, oftest på 20m og 40m.  Hold øje med clusteret, 

spottene kommer ret hurtigt. WWFF Clusteret viser kun Flora Fauna aktiviteter - 

https://wwff.co/dx-cluster/ 

 

Efter endt aktivering sender aktivatorerne deres log til forskellige koordinatorer som uploader de 

enkelte logs på sin hjemmesiden WWFF LogSearch : www.wwff.co  

På denne side bliver alle Flora Fauna kontakter bekræftet, det vil sige QSL-kort er ikke en 

nødvendighed. Mange aktivatorer sender dog stadigvæk QSL-kort. 

 

Alle kan bruge WWFF LogSearch databasen kvit og frit. Dog kræver det en gratis registrering, hvis 

man skal have det fulde udbytte. Under registreringen skal man indtaste call, navn og mail adr. Man 

modtager hurtigt en bekræftelses mail på at processen er sat i gang. Når registreringen er godkendt 

kommer der atter en mail. Da det hele er manuelt arbejde, kan der godt gå et par dage. 

 

Når man er registeret bruger kan man indtaste sit call og se hvilke områder man har bekræftet. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://ww-ff.blogspot.nl/
http://www.ozff.dk/
mailto:mail@oz7aei.dk
https://wwff.co/dx-cluster/
http://www.wwff.co/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

www.ozff.dk    mail@oz7aei.dk   13-12-2020 

Hvis man har bekræftet nok områder, er der en del Awards der kan ansøges. Her kan man sende 

ansøgningen direkte fra LogSearch. Bemærk alle diplomer er gratis og sendes via e-mail som pdf-fil 

eller lignende. Så man skal blot selv printe ud, hvis diplomet skal pynte vægen. 

 

 
 

Ved at klikke på ”Apply for WWFF-H(XXX) ansøger man automatisk WWFFs Hunter Award. 

 

Klikker man på ”Show Programs og Awards” kommer dette billede. 

 

 
 

Her er det muligt at ansøge de enkelte landes Awards. I Danmark har OZFF Group udgivet Awards 

for følgende kørte OZFF områder : 5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 100 – 150 – 

200. Disse er også gratis pdf-filer. 

 

God jagt !!! 
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