EDR’s VHF-UHF-SHF Juli test
Den 1ste weekend i juli afholdes EDR’s VHF-UHF-SHF contest. I år er testen udvidet med en 6 timers
section, samtidigt er EDR’s VUSHF fieldday udgået, men vi opfordrer til at man stadig tager ud i
marken, og indsender sin log til juli testen.
1. Deltagere
Alle radioamatører på Aalands øerne, samt i Danmark, Færøerne, Finland, Island, Norge and Sverige.
2. Tidspunkt:
EDR´s Juli test finder sted 1ste weekend i juli fra lørdag kl. 14:00 UTC til søndag d. kl. 14:00 UTC.
3. Klasser:
Der konkurreres i følgende klasser:
A. Single operatører
B. Multi operatører
C. Single/Multi 6 timers sektion
I hver klasse kåres vinderen for hvert bånd.
4. Frekvenser og modulationsarter:
VHF/UHF/SHF-båndene fra 50 MHz og opefter.
EDR’s/REGION 1’s båndplaner skal følges, ligesom gældende certifikatbestemmelser skal overholdes.
Alle modulationsarter ifølge de gældende båndplaner må anvendes.
QSO via aktive repeatere og EME må ikke finde sted.
5. 6 Timers klassen :
6 timers segmentet må opdeles i max 2 perioder. Tiden for den første QSO sætter start tidspunktet for første
periode. Hvis man opdeler de 6 timer i 2 perioder, skal pausen mellem de 2 perioder være mindst 2 timer.
Den første pause på mindst 2 timer mellem 2 qso’er markerer pause perioden. Kun qso’er der køres indenfor
de tilsammen 6 timer, tæller med i point beregningen. Man er velkommen til at kører i mere end 6 timer og
indsende den komplette log. Contest robotten, vil dog kun tildele point for de 6 timer, hvis man vælger at
deltage i klasse C.
6. Log:
Der skal føres en separat log for hvert bånd. Hver log skal indeholde følgende:
Dato, tid (UTC), sendt RS(T) og løbenummer startende med 001, modtaget RS(T) + løbenummer (ifald det
gives) samt locator. Desuden en kolonne med markering af nyt locatorfelt samt en kolonne med angivelse af
km-points.
Logs kan kun indsendes elektronisk og skal være I REG1TEST-formatet. (Findes på: http://www.vushf.dk)
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7. Pointberegning:
Km-points beregnes efter EDR’s generelle regler for VHF-contester. (Findes på: http://www.vushf.dk)
Der gives 1 point pr. km på alle bånd
Locatorbonus:
På hvert bånd gives for hvert nyt locatorfelt (f.eks. JO55, JN49) en locatorbonus på 500 point.
8. Bedømmelse:
Loggene bedømmes separat for hver klasse.
QSO’er med fejl i call eller rapport/locator, eller med en tidsafvigelse på mere end 10 minutter fra
modparten medregnes ikke. Det samme gælder QSO’er, hvor RST og /eller serienummer er udvekslet via
DX-cluster eller chatfora på Internettet.
Alle øvrige brud på reglerne, herunder overtrædelse af certifikatbestemmelser eller Region 1
båndplanerne medfører diskvalifikation for det pågældende bånd.
Contest managerens bedømmelse er endelig og kan ikke appelleres.
9. Præmier:
Der er et diplom til de 3 bedst placerede på hvert bånd i hver section.
10. Indsendelse af log:
Logs uploades til contest robotten på http://www.vushf.dk/contest. Loggen skal være uploaded senest anden
Mandag efter testen.
Resultaterne offentliggøres på VHF udvalgets hjemmeside http://www.vushf.dk. Diplomer
kan downloades på vushf.dk
Beretninger med billeder fra testen er meget velkomne og kan sendes til contest@vushf.dk
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