
Regler for OZ75MAY operatører 2020  
 
 
For at være operatør på OZ75MAY har du (eller dit team eller afdeling) 
følgende 2 muligheder: 
 
1. At få et OZ75MAY/xx, hvor /xx er gældende kun for dig eller dit team 

eller afdeling under hele eventen. Her kan du/I være aktiv, når det passer 
dig uden booking i kalender. 

2. At være med som OZ75MAY/p. Her skal du booke tid jf. vejledningen til 
kalenderen. OZ2I, Henning vil udlevere den til dig før eventen starter. 

 
Eventen er fra 1. maj 2020 kl. 00.00 UTC til og med 10. maj 2020 kl. 23.59 
UTC.  
 
Alle amatørradiobånd fra 160 Meter (1,8 MHz) og op er gyldige. Ligeledes er alle SSB, CW, DIGI og SSTV 
mulige modes. QSO via repeater el.l. tæller ikke til diplom / award. Deltagelse i evt. contests er ligeledes 
tilladt, husk dog at operatøren selv er ansvarlig for at indsende log. OZ75MAY/p må ikke bruges til contests 
uanset bånd. 
 
Vores fælles e-mail til internt brug er  team@oz75may.oz0j.dk Når du skriver til denne e-mailadresse, vil alle 
operatører inkl. dig selv få en e-mail. Er I et team eller afdeling, så skal som minimum den stationsansvarlige 
for teamet eller afdelingen være med på mailinglisten. 
HUSK AT SVARE TIL DEN OPLYSTE E-MAIL ADRESSE, så alle kan få svar. 
 
Det er vigtigt, at du har et logprogram, der kan lave en ADIF fil. 
 
Det er tilladt at oplyse følgende: 
Eget navn og Eget call – husk at nævne, at du er operatør og at QSL manager er OZ1ACB.  
Fuld locator på 6 tegn på 6M og op samt til FT8 og FT4 er JO65GR (Mindelunden, København) 
Evt. kunne man oplyse København som QTH, selv om det ikke er helt korrekt. 
 
Henvis så vidt muligt til QRZ.com for QSL, log search og AWARD information. På den måde minimerer vi 
antallet af modtagne QSL kort. 
 
QSL manager er OZ1ACB og alle spørgsmål om QSL kan ske til Allis på oz1acb@wiland.dk 
AWARD manager er OZ4CG og alle spørgsmål om AWARD kan ske til Carsten på oz4cg@live.dk 
 
Minimum en gang for hver dag, du er aktiv, bedes du sende din log som VEDHÆFTET ADIF FIL til 
logs@oz75may.oz0j.dk OZ0J samler logs og uploader så vidt muligt til Clublog, LoTW og eQSL dagligt. HUSK 
AT SKRIVE, HVIS DU HAR KØRT SOM OZ75MAY/p (gerne i emne feltet) 
 
Det vil IKKE være muligt at køre med online log til Clublog, da vi formentlig vil være for mange operatører 
med forskellige logprogrammer m.v. 
 
Har du spørgsmål eller problemer, så drop en e-mail til team@oz75may.oz0j.dk 
 
QSO MED OZ75MAY SKAL SKE MELLEM 2 STATIONER OG 2 OPERATØRER  
Det er tilladt at aftale en sked først. 
 
God pile-up 
OZ0J Jørgen 
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