
                                                                                                                                                                    

      OHFF Manager Timo oh5euy@gmail.com  

   Kuinka aloittaa OHFF Flora & Fauna 

   Suomi kohteiden aktivoiminen 
 

� Lue viralliset säännöt ja tutustu OHFF toimintaan osoitteessa  

https://ohff44.wordpress.com/ 

 

� Mieti haluatko operoida QRO (enemmän kuin 5W SSB/CW/DIGI) jolloin mukanasi on enemmän 

kannettavaa vai QRP (maksimissaan 5W SSB/CW/DIGI) jolloin mukanasi on vähemmän kannettavaa. 

� QRO – Hanki 100W kompakti HAM-rigi kuten       QRP – Hanki Elecraft KX2/3, Yeasu FT817 tai Icom  

Yaesu FT-891/857D, Kenwood 480SAT/TS-50S,     703. QRP radioita on myös mukava rakentaa itse ja  

Icom 706/7000/7100.                                                 valmiita rakennussarjoja löytyy netistä. 

� QRO – Hanki tai rakenna 100W kestävä antenni   QRP – Hanki tai rakenna Loop antenni, Endfed,  

kuten G5RV, Windom, Dipoli, Endfed. Raken-      Dipoli. Pienellä tehoilla operoidessa vaihtoehtoja on  

tamalla itse ei tarvitse haukkua kaupallisia            rajattomasti ja rakentaminen on hauskaa ja helppoa. 

ratkaisuja.           

� QRO – Hanki 12V teholähde kuten Optima-,      QRP – Hanki litiumioni-, sormi-, tai suljettu  

AGM-, Geeli- Lyijyhappo tai useampi litiumioni-   lyijyhappoakku/akkuja. 

akku. Myös generaattorin hankintaa kannattaa  

miettiä jos teho kasvaa yli 100W:n. 

� Rekisteröidy World Wide Flora & Fauna sivulle http://wwff.co/ ja lisäksi liity Facebook ryhmäämme 

https://www.facebook.com/groups/OHFFFinland/ sekä whatsapp OHFF-clusterille 

https://chat.whatsapp.com/invite/3SPvVMH8BuR6n39ZQeBsF5  

� Mene OHFF kartalle http://tinyurl.com/jysdn5z tai https://www.cqgma.net/mvs/ ja etsi kartalta kohde 

jonka haluat aktivoida. Varmista esimerkiksi https://www.retkikartta.fi/ palvelussa että aikomasi 

aktivointi paikka on suojelualueen sisällä. 

� Ilmoita minne olet menossa, milloin sekä mahdollinen aktivointi suunnitelmasi ja käytettävät 

taajuusalueet Facebook ryhmämme julkaisuihin sekä http://wwff.co/agenda/ 

� Aja paikalle, retkeile kohdealueelle sekä varmista että koko asemasi kalusto on alueen rajojen 

sisäpuolella. Voit operoida autostasi tai ottaa asemakalustuksesi kantoon ”portable” työskentelyyn. 

� Mene http://dxsummit.fi/ tai pyydä kaveriasi spottaamaan sinut clusterille. Muista lisätä info kenttään 

OHFF-XXXX kohdenumero jotta spotti nousee myös http://wwff.co/dx-cluster/ listoille. Self spotting on 

suotavaa jotta huntterit löytävät sinut bandeilta. Voit spotata itsesi myös OHFF whatsapp ryhmään. 

� Kutsu esimerkiksi CQ FLORA FAUNA OHFF-1234 OH0XXX. Kunnon pileup on taattu! 

� Dokumentoi aktivointipaikkasi ottamalla valokuvia esim. asemakalustosta, alueen rajapyykeistä, 

esittely kylteistä sekä todista olinpaikkasi ottamalla esim. kuvakaappaus puhelimesi karttaohjelman 

olinpaikastasi tai kuva GPS koordinaateista. Lähetä todiste materiaali login mukana. 

� Tee logi aktivoinnin yhteydessä paperille tai tietokoneelle. Sisällytä logiin kutsu, raportti, bandi ja aika. 

Lähetettävän login tekemiseen suositellaan Fast Log Enty ohjelmaa http://df3cb.com/fle/ jonka 

käyttöohjeet löytyvät OHFF sivuilta. Tallenna lopuksi logi .adif muotoon ja lähetä sähköinen logi 

sähköpostilla Suomen log managerille Markus Peltoniemi ohff.finland@gmail.com. Tietosi siirtyvät 

http://wwff.co/logsearch/ sivustolle josta voit seurata aktivoimiasi sekä radiolla metsästämiäsi toisten 

aktivoimia kohteita. Kunnes Logsearch sivustolle on kerääntynyt tarpeeksi metsästämiäsi tai 

aktivoimiasi kohteita voit hakea Awardeja. 

Mukavaa portable työskentelyä ja onnea aktivointiin! 

  
      OHFF kotisivu           WWFF.co               Facebook             OHFF-kartta     Retkikartta-mobile    OHFF-Cluster 


