EU QRP
FOXHUNT
2016
Om de QRP-activiteit te stimuleren, zal er wekelijks een EU QRP Foxhunt worden gehouden
vanaf 8 november 2015 tot en met 21 maart 2016.
De EU QRP Foxhunt is te beschouwen als een vriendelijke bijeenkomst van CW QRP
liefhebbers. Als regel geldt dat er zo weinig mogelijk regels zijn.
1. Categorieën
Onder de deelnemende stations zijn er twee categorieën:
(1) Vossen (Foxes): QRP-stations die CQ EUFOX roepen op een onaangekondigde,
onbezette frequentie binnen een EU QRP Foxhunt frequentiesegment en tijdvenster.
(2) Jagers (Hunters): stations die QSO’s maken met Vossen.
Vossen
- Vossen streven ernaar om zoveel mogelijk aanroepende Jagers te werken. Het is
echter niet de bedoeling dat de verbindingen gehaast verlopen.
- Vossen werken binnen de hieronder aangegeven EU QRP Foxhunt
frequentiesegmenten en tijdvensters (zie verder: “Tijden en Frequenties”).
- Vossen zenden steeds met QRP-vermogen (max. 5 W CW zendvermogen).
- Vossen roepen op met “CQ EUFOX”. Daardoor worden zij automatisch
geïdentificeerd als Vos.
- Vossen werken uitsluitend Jagers.
- Vossen registreren zich eenmaal via het “Want to be a Fox” formulier op de EU QRP
Foxhunt website met de volgende gegevens: roepnaam, e-mailadres, QTH-locator
van de antennepositie, en eventuele andere (vrijblijvende) gegevens. Vossen
ontvangen een wachtwoord dat hen toegang geeft tot de online log. Uitzondering:
wanneer de QTH locator van de antennepositie verandert, zal de Vos zich opnieuw
moeten registreren met de nieuwe locator.
- Vossen plaatsen hun logs met geldige QSO’s binnen de 48 uren na de eindtijd van de
Foxhunt sessie op de EU QRP Foxhunt website.
- Een QSO in de log is geldig mits de volgende gegevens zijn vermeld:
 Datum en starttijd in UTC
 Roepnaam van de Jager (zonder /QRP of /QRPP toevoeging)
 QTH locator van de Jager (6-teken-formaat)
 Band
 Mijn RST
 Zijn RST
 Mijn zendvermogen

-

 Zijn zendvermogen
Andere gegevens zoals naam, QTH, opmerkingen, enz. zijn vrijblijvend.
Een Vos blijft ‘vos’ voor de hele duur van een Foxhunt activiteitsdag (m.a.w. kan
diezelfde dag niet omschakelen van Vos naar Jager).

Jagers
- Jagers zoeken en werken - bij voorkeur met QRP vermogen - zoveel mogelijk Vossen.
- De EU QRP Foxhunt is geen afdruk van de gebruikelijke ‘599’ contesten. De Jagers
geven een ‘echt’ rapport, hun 6-teken QTH-locator, zendvermogen, rig en
antennebeschrijving, naam, QTH, enz.
- Een Jager blijft ‘jager’ voor de hele duur van een Foxhunt activiteitsdag (m.a.w. kan
diezelfde dag niet omschakelen van Jager naar Vos).
2. Tijden en Frequenties
Zondag: 09:30-10:30 UTC
10110-10120 kHz
14055-14065 kHz
18080-18090 kHz
Maandag: 19:30-20:30 UTC
3560-3580 kHz
7025-7035 kHz
3. Scoring
- Elk geldig QSO telt voor D / Sqrt(PF x PH) punten, waarbij
D: de afstand (km) tussen de beide QTH-locatoren
PF and PH: zendvermogen (W) van respectievelijk Vos (PF) en Jager (PH)
- Na het einde van elke maand zal de voorlopige ‘TOP 3’ van Jagers/Vossen op de EU
QRP Foxhunt website geplaatst worden.
- Na het einde van de EUQRP Foxhunt 2016 zal aan elke Jager en Vos met een score
van minstens 5 QSO’seen persoonlijk, digitaal certificaat uitgereikt worden.
4. QRS
Speciaal voor beginnende CW-operatoren zal tijdens elke Foxhunt minstens één QRS Vos
te werken zijn, dit wil zeggen een Vos die niet sneller dan gemiddeld 12 woorden per
minuut seint.
5. EU QRP Foxhunt Parties
Foxhunts kunnen gewijd zijn aan een bijzonder thema, bijvoorbeeld:
-

CW Straight Key Party (geen elektronische seinsleutels)
QRPp Party (max. 1 W uitgangsvermogen)
Homebrew Party (zelfbouw tx/rx)
Enigma Party
1929 Special Party

-

Army/Green Radio Party
Sprint party (QSY after each QSO)
Portable party
Stengun party (vreemd genoeg zijn 599 rapporten en ultrakorte QSO’s in dit geval
wel toegestaan)

Dergelijke ‘Parties’ (themasessies) dienen louter om het plezier van de wekelijkse
Foxhunt te vergroten. Zij worden minstens een week op voorhand door het management
team aangekondigd via de website en de euqrpfox mailinglijst.
Merk op dat het volgen van een thema (handsleutel, zelfbouwrig, enz.) niet verplicht is
en evenmin leidt tot extra punten, maar waar vermogenbeperkingen van toepassing zijn
(QRPp party), zouden wij het op prijs stellen dat elke deelnemer zijn zendvermogen
aanpast om een faire mededinging in stand te houden.
Veel success toegewenst aan alle deelnemers, en vooral: veel plezier!
73, Jos ON6WJ

