
OZFF Cup 20xx 

Formål : At øge interessen for radioaktivitet fra danske OZFF områder. 

Tidspunkt : Konkurrencen starter 1. januar 20xx kl. 00:00 utc og stopper 

31. december 20xx kl. 23:59 uct. 

Følgende bånd / modes må anvendes : Alle lovlige amatør bånd og 

modes. Brug af repeatere og satellitter er ikke tilladt 

Class A - Hunter : Hver kontakt med en OZFF-station giver 1 point. OZFF 

stationen må kontaktes 1 gang pr. bånd. Skulle flere Activatorer være i 

gang fra samme område med forskellige calls, giver QSO med hver enkelt 

call 1 point pr. bånd. Hvis Activatoren skulle genstarte aktivitet fra samme 

område er det muligt at få point igen, hvis QSOen er på en ny 

kalenderdato og Aktivatoren starter en ny log. Alle amatører i verden kan 

deltage i denne klasse. Hunteren skal bruge samme Call i hele perioden. 

Gælder dog ikke eget Call/P. Hvis Activatoren indsætter eget Call(s) i egen 

log, vil self-QSOen ikke tælle med i Class A. Denne klasse er ikke for 

klubber og andre multi Op calls. De vil blive slettet fra top 10. 

Class B – Reglerne er som i Class A – Men kun danske amatører kan 

deltage. Men deltager automatisk både Class A og B. 

Class C – Activator - Hver eneste kontakt fra et område giver 1 point. En 

station må kun kontaktes 1 gang pr. bånd. Skulle aktivitet fra samme 

område genstartes eller varer aktiviteten flere dage, er det muligt atter at 

få point fra før kørte stationer på samme bånd, hvis der genstartes en ny 

log pr kalenderdato. Det er Callet i ADIF kommandoen ”OPERATOR” der 

tæller i Class C 



Class D – Klub Activator / Multiopr. Her er det kun Klub / Multi Ops 

stationer, som deltager. Den enkelte operatør deltager automatisk i Class 

C.  

I Class D har en klub og lign. mulighed for at deltage med flere Activator 

station calls. Dette skal ansøges. 

Hvis en klub eller anden multiopr.-station kører i klasse D, er det muligt at 

den enkelte opr. også får point for egne QSOer med fælles callet. Dette 

sker ved at den enkelte opr. skriver eget call ved hver enkelt QSO i ADIF-

filen i ” OPERATOR” feltet. Eks. ” <OPERATOR:6>OZ1XXX ” Bemærk – Det 

er Activatoreren selv der skal tilrette loggen og det er kun egne QSOer. 

Class E – SWL – Hver lyttet QSO giver point som i Class A. Lytteamatørlogs 

skal indsendes via e-mail til OZFF Award manageren inden 15. januar 

20xx. I loggen skal det kunne se følgende : OZFF-ref., Activator-call, 

Hunter-call, Mode, Dato og tid. 

 

Logs : Efter end aktivitet sender aktivatoren loggen til OZFF Log 

manageren. Det er aktivatorernes log der ligger til grund for alle klasser. 

Loggen. Logs modtaget senere end 1 måned efter aktiveringen, kan 

afhængig af størrelse afvises i OZFF Cuppen.  

Deadline : Alle logs skal være hos OZFF Award manageren senest 15. 

januar 20xx. 

Ranklist : Løbende opdateres alle log og en rankliste i Class A + B + C + D 

og vil kunne ses på www.ozff.dk 

Bemærk : Hvis der er pointlighed i klasserne, vil det være deltageren med 

sidste QSO som vil have bedste placering. 

http://www.ozff.dk/


I januar 20xx vil vinderen af alle klasser blive offentliggjort. Der er 

diplomer til de 3 første i hver klasse. 


