15/05/2017 - 16/09/2017

SUMMER OUTDOOR
QRP PARTY
Om de QRP-activiteit in CW te stimuleren, wordt van 15 mei 2017 tot 15 september 2017 een
‘Summer Outdoor QRP Party’ ingericht. Daarbij wordt speciaal aandacht geschonken aan
buitenactiviteiten.
De Summer Outdoor QRP Party is te beschouwen als een vriendelijke bijeenkomst van CW
QRP liefhebbers die eenvoudige, bij voorkeur zelf gebouwde toestellen gebruiken, en die
antennes speciaal voor de gelegenheid opstellen. Als regel geldt dat er zo weinig mogelijk
regels zijn.
1) Datum, tijden en frequenties
Maandag 18:30 tot 19:30 UTC, QRG 7022 – 7035 kHz.
Zondag, 08:30 tot 09:30 UTC, QRG 14055 – 14065 kHz en 10115 – 10125 kHz.
2) Stations
(1) Tamme Vossen
Binnenshuis opgestelde stations met maximum 5 W zendvermogen.
(2) Actieve Vossen
Buitenshuis opgestelde stations met maximum 5 W zendvermogen en een tijdelijke,
speciaal voor de gelegenheid opgestelde antenne, d.w.z. niet de gebruikelijke
antenne van het huisstation. Actieve Vossen maken geen gebruik van het
spanningsnet, maar van batterijen, zonne- of windenergie, enz.
(3) Jagers
Buitenshuis of binnenshuis opgestelde stations die zoveel mogelijk Vossen werken. Er
zijn geen beperkingen op het vlak van antennes, energievoorziening en
zendvermogen, maar het zenden met laag vermogen wordt ten zeerste aanbevolen.
3) Vossen
-

Vossen roepen aan met ‘CQ EUQRP’.
Vossen moeten zich registreren via de EU QRP Foxhunt website (‘Want to be a
Fox’ veld). Zij ontvangen een wachtwoord, waarmee zij online kunnen loggen.
Actieve Vossen moeten zich registreren met het correcte suffix bij hun roepteken:
/P, /M, /MM, /AM.

-

Vossen voeren hun logs online in binnen de 48 uren na het verstrijken van elke
Summer Outdoor Party.

4) Punten
-

Elk geldig QSO tussen een ‘Tamme Vos’ en een Jager telt voor 1 punt.
Elk geldig QSO tussen een ‘Actieve Vos’ en een Jager telt voor 3 punten.
Om geldig te zijn, moet de Vos minstens de volgende gegevens in de online log
vermelden:
✓
✓
✓
✓

Datum en begintijd in UTC
Het roepteken van de Jager (zonder /QRP or /QRPP suffix)
Verzonden RST
Ontvangen RST

Aan alle deelnemers veel succes en vooral oneindig veel plezier toegewenst!
73, Jos ON6WJ

