EU QRP
FOXHUNT
2016
För att främja QRP & CW aktiviteter, kommer det att finnas en vecko EU QRP Foxhunt, som
börjar den 8 November 2015, och slutar den 21 mars 2016.
EU QRP Foxhunt är en informell amatörradio händelse. Det bör betraktas som ett vänligt
möte bland CW-QRP entusiaster. Regeln är att det finns så få regler som möjligt.
1. Kategorier
Det finns två typer av deltagande stationer:
(1) Rävar: QRP stationer ropar CQ EUFOX på någon oanmäld, ledig frekvensen
inom de angivna EU QRP Foxhunt frekvenssegment och tidsfönster.
(2) Jägare: stationer gör QSO med rävar
Rävar
- Rävar strävar efter att köra så många anropande jägare som möjligt, utan att falla in i
en hafsverk.
- Rävar verkar inom det angivna EU QRP Foxhunt frekvenssegment och tids fönster, (se
"Times, frekvenser").
- Rävar måste köra QRP effekt (max 5 W CW sändningseffekt).
- Rävar kallar "CQ EUFOX", vilket automatiskt identifierar sig som Fox stationer.
- Rävar kör endast Jägare.
- Rävar måste registrera sig en gång via EU QRP Foxhunt webbplats formulär ("Want to
be a Fox"), ange anropssignal, e-postadress, QTH locator och antennens position, och
annan (tillval) data. Ett lösenord kommer att återlämnas, för online-loggning.
Undantag: Om QTH locator vid antennens position ändras, kommer Räven att behöva
registrera sig igen med den nya lokatorn.
- Rävar anger sina rävjakts QSOn via formuläret EU QRP Foxhunt hemsida senast 48
timmar efter rävjaktens sluttid.
- För att ett QSO skall vara giltigt måste följande data registreras i loggen:
 Datum & starttid i UTC
 Hans call sign (utan / QRP eller / QRPP suffix)
 Hans världsomspännande QTH locator (6 teckenformat)
 Band
 Min RST
 Hans RST
 Min sändareffekt
 Hans sändareffekt
Andra uppgifter (Hans namn, Hans QTH, kommentarer, etc.) är valfria.

-

En Räv station måste fungera som Fox för hela den tid som en Foxhunt aktivitetsdag
(dvs. får inte ändras från Fox till Hunter på samma dag).

Hunters / Jägare
- Jägare, företrädesvis kör QRP, söker och kör så många rävar som möjligt.
- EU QRP Foxhunt är helt annorlunda från en vanlig 599-stil tävling. Jägare uppmanas
att utbyta en "riktig" rapport, namn, sex tecken QTH locator, sändningseffekt, rig och
antennbeteckning, etc.
- En Jägar station måste fungera som Jägare för hela den tid som en Foxhunt session
(dvs. kan inte ändra från Hunter till Fox-status på samma dag)
2. Tider & frekvenser
Sunday: 09:30-10:30 UTC
10110-10120 kHz
14055-14065 kHz
18080-18090 kHz
Monday: 19:30-20:30 UTC
3560-3580 kHz
7025-7035 kHz
3. Scoring
- Varje giltigt QSO räknas för D / Sqrt (PF x PH) poäng, med
D: avståndet (km) mellan stationerna QTH ökning
PF och PH: överförd uteffekt användes vid Fox (F) / Hunter (H)
- I slutet av varje månad, kommer en tillfällig "TOP 3 Hunters / Foxes List att
offentliggöras på EU QRP Foxhunt hemsida.
- Vid slutet av perioden av 2016 års EUQRP Foxhunt, kommer varje Hunter / Fox med
minst 5 giltiga QSO,n att presenteras ett personligt, nedladdningsbart certifikat.
4. QRS
I början bör CW operatören ha i åtanke att det kommer att vara en eller flera Foxes i drift
under varje Rävjakt, som sänder med 12 wpm medelhastighet.
5. EU QRP Foxhunt parter
Flera Foxhunt sessioner kan ägnas åt ett särskilt tema, till exempel:
- CW Straight Key Party (ingen automatisk nyckling)
- QRPp Party (uteffekt 1 W max.)
- Homebrew Party (hembyggd tx / rx)
- Enigma part
- 1929 speciell party
- Army / Grön Radio Party.
- Sprint part (QSY efter varje QSO)
- Bärbar parti
- Stengun parti (ironiskt nog, är 599 och ultra QSO tillåten)

"Parterna" är tänkta att lägga till det roliga med vecko Rävjakter och ska tillkännages av
ledningsgruppen minst en vecka i förväg via hemsidan och euqrpfox utskickslista.
Observera dessa teman (med hjälp av en handnyckel, hembyggd rigg, etc) är inte bindande,
inte heller påverkar de scoring, men där effekt begränsningar står på spel (QRPp parti),
skulle vi uppskatta om varje deltagare reducerar effekten för att upprätthålla en rättvis
konkurrens.
Lycka till alla deltagare och, framför allt, ha kul!
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