
Welkom op de  VERON  afdelingsavond !! 
                      A20-Kennemerland 
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LOGGEN IN CONTESTEN    vrijdag 1 februari 2019 

BIJ PA6Y, HET GEZAMELIJKE CONTEST-STATION , VAN  VERON A-20  EN  RADIO CLUB KENNEMERLAND  ( RCK ) 
                                                                                                                                                     
 

Theo  PA1TK    
Kees  PA5WT     
Harry PB5DX 
 
 

       ALLES IN ONZE HOBBY BEGINT MET LUISTEREN 

PA6Y en N1MM+ Logger  

https://www.qrz.com/db/PA1TK
https://www.qrz.com/db/PA5WT
http://www.pb5dx.com/
http://www.pb5dx.com/


Loggen in contesten          

IEDEREEN DIE WIL DEELNEMEN  AAN EEN CONTEST OP HF / VHF  KAN 

DIT GEWOON DOEN DOOR  TE NOTEREN WAT HIJ HOORT  / WERKT. 

 

PAPIER WERKT NOG STEEDS ! 

PA6Y en N1MM+ Logger  



                Loggen in contesten             

VOORBEELDEN VAN LOGGEN OP PAPIER 
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                 Loggen in contesten          

IN DE HOOGTIJDAGEN VAN BOVENSTAANDE APPARATUUR WAS 

LOGGEN OP PAPIER DE ENIGE MOGELIJKHEID 
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               Loggen in contesten  

Na handgeschreven logs kwam het loggen 

via de computer steeds meer in beeld. 

Programma’s in de DOS-tijd waren o.a. 

CT van K1EA, SD van EI5DI en speciaal 

Voor VHF was er TAClog van Bo OZ2M 

 

 

 

Bij het VHF-contest-

station PAoHLM en 

PI4KML in de jaren 

80 en 90 vanaf de 

watertoren in 

Heemstede werd 

destijds nog gewoon 

op papier gelogd. 
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LOGGEN IN EEN CONTEST OP (V)HF 

 

 

MET DE OPKOMST VAN WINDOWS WERDEN DE OUDE VIA DOS WERKENDE 

PROGRAMMA’S STEEDS MEER VERVANGEN. 

 

TOM WAGNER N1MM MAAKTE IN 2000 EEN NIEUW LOGPROGRAMMA VOOR 

DEELNAME AAN CONTESTEN DAT ONDER WINDOWS WERKTE.  

HET PROGRAMMA KRIJGT REGELMATIG UPDATES EN BLIJFT ZO ACTUEEL. 

 

N1MM LOGGER  WERD AL SNEL WERELDWIJD  DOOR DE ZENDAMATEURS 

OPGEPIKT.  TOM STELT DIT PROGRAMMA GRATIS BESCHIKBAAR 

WAARDOOR  HET OOK IN NEDERLAND ERG POPULAIR IS …. 
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WAAROM LOGGEN VIA DE PC ? 
HET KAN DUS OOK OP PAPIER MAAR WIJ  

WILLEN HET MAXIMALE UIT ONS STATION 

 

• Tijdens de contest nu snelle controle of het tegenstation al gewerkt is. 

De z.g ‘dupes’ worden zo voorkomen. Hier win je veel tijd mee. 

• De score is steeds actueel.   

• Aantal QSO’s en multipliers per band is zichtbaar dus je kunt  

daarop snel je strategie aanpassen. 

• De set is via de ‘CAT’ aangesloten op de computer en daardoor wordt 

altijd automatisch op de juiste de band gelogd. 

• Via N1MM+ kunnen automatisch berichten worden afgespeeld in ssb en 

cw en zelfs RTTY. Dat voorkomt vermoeidheid en schorre kelen. 

• Na de contest is het verzenden van het log enkel nog een kwestie van 

een ‘druk op de knop’  

 

Je kunt dus gemakkelijker en ook meer qso’s maken en het log 

verwerken is geautomatiseerd. Gemak dient de mens. 

 

 

 

 

PA6Y en N1MM+ Logger  



CONTEST - STATION   PA6Y 

PA6Y en N1MM+ Logger  

Op ons conteststation hier bij RCK in IJMUIDEN is op de beide 

computers van de 2 stations  N1MM+ Logger  geïnstalleerd én optimaal 

ingesteld. Bovendien werken deze computers in een netwerk zodat ook 

onderling informatie kan worden gedeeld. 

 

N1MM+ thuis op de eigen computer zetten gaat eenvoudig en snel. 

Bovendien kun je dan al goed wat ervaring opdoen door aan een contest 

op HF of VHF mee te doen.  

Denk hierbij ook aan de VERON-afdelingscompetitie ! 



KORTE AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE 

https://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php 

N1MM+ Logger is via internet te downloaden via de bovenstaande link 
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https://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php
https://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php
https://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php


Installatie van de software  

• N1MM Web http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php  
en selecteer daar “Files” 

• Download via “N1MMplus Full Install” de installer 
en installeer daarna dit programma. Klik overal op OK.  
Start het programma hierna nog NIET. 

• Download nu via “Files “ en  “N1MMplus Updates” de  
laatste update uit de lijst en installeer ook deze. 
Start nu N1MM+ op via de nieuwe link op het bureaublad 

• Bi de eerste start vraagt het programma alle nodige 
gegevens. Nu pas begint het echte werk! 
 

• Lees het manual! Dit is te vinden op: http://n1mm.hamdocs.com/tiki-
index.php?page=Website+Users+Guide#Website_Guide 
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http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php?page=Website+Users+Guide#Website_Guide


INVOEREN STATIONS-INFORMATIE  

Bij de eerste keer opstarten moet je eigen gegevens invoeren. Deze worden 

straks bij het loggen ook gebruikt voor bepaalde instellingen. Je kunt later 

altijd nog wijzigingen aanbrengen als dit nodig is.  
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Hardware  Setup ( 1 ) 
Selecteer Config in de Entry 

Je kunt N1MM+ ook zonder CAT-verbinding gebruiken maar dan mis je wel alle 

handige mogelijkheden. De meeste tegenwoordige sets kunnen of via een usb-

com-interface of rechtstreeks via usb op de computer worden aangesloten. 

PA6Y en N1MM+ Logger  



Hardware Setup (2)  
Selecteer ‘Configure Ports…’ 

Via de instelling bij Hardware en de juiste compoort kun je de radio en de computer 

met elkaar laten communiceren. Dit is een eenmalig klusje. 

 

Kom je er niet uit zoek het op in de handleiding van N1MM+ of vraag het b.v. op de 

clubavond aan een zendamateur die beweert dat hij het wel voor elkaar heeft. 
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Database Setup ( 1 ) 

PA6Y en N1MM+ Logger  

Selecteer  File >  New Database om een nieuwe database voor 

N1MM+ aan te maken. Hierin worden alle gegevens en de qso’s 

van de contesten straks bewaard. 

 



Database Setup (2) 
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Geef een naam b.v.: 2019.s3db  en klik op ‘Opslaan’ 

In deze nieuwe database kun je nu een contest aanmaken. 

 

LET OP:  N1MM+ kan alleen werken met een database als deze in  

de voorgeschreven map ‘Databases” is opgeslagen. 

 



Contest Log Setup (1) 
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Maak een nieuw log aan in de nieuwe database  voor een specifieke contest 

b.v. de PACC. Klik in de Entry op  File >  New Log in Database en selecteer 

daar dan PACC bij Log Type. 



Contest Log Setup (2)  
• Zet de start datum op “2019-02-09” 

• Zet Operator Category op “Single-ops” 

• Set Power Category op “LOW” 

• Set Sent Exchange to “NH”  

• De andere gegevens kunnen voorlopig zo blijven staan 

• Klik “OK” 

• Je hebt nu een eerste log waarmee je kunt gaan werken aangemaakt. 
 

• Experimenteer verder met de andere windows van N1MM+ die je kunt 
openen via de Entry > Windows 
Open b.v   Score Summary en Bandmap en het logwindow. 
Plaats deze op een voor jouw prettige manier op het scherm. Je bent vrij 
in je eigen lay out maar kijk b.v bij PA6Y hoe het daar staat. 
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op   http://n1mm.hamdocs.com  
 
• N1MM Logger Manual.pdf 
• N1MM Quick Start Guide.pdf 
• N1MM User Guide.pdf 
• N1MM References  
• Help Files  

 
EN VERDER :                          
 

• N1MM+ USER GROUP OP .IO 
 

• ‘HOW TO’ video’s op de N1MM-website en op YouTube 
 

• ZENDAMATEURS OP DE CLUBAVOND 

INFORMATIE OVER WERKEN MET N1MM+ 
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  Zo diep hoef je echt niet in de materie te duiken 

http://n1mm.hamdocs.com/
https://groups.io/g/N1MMLoggerPlus/messages
https://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php?page=Instructional+Videos
https://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php?page=Instructional+Videos
https://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php?page=Instructional+Videos
https://www.youtube.com/results?search_query=n1mm


N1MM OVERZICHT 

• Actief ondersteund, gebruikersgroepen 

• Kan werken als Stand-alone logger (geen 

     verbinding met radio) NIET AANBEVOLEN ! 

• Automatische besturing via CAT van/naar set en pc 

• Voice- en cw-keyer met PTT met vooraf 

  opgenomen of ingestelde berichten ( werkt ook 

  met  de bij de in de set ingebouwde voicekeyer ). 

• MMTTY, MMVARI, Fldigi zijn volledig geïntegreerd  

• Werkt voor FT8 enkel als logger. 

• Exporteren en importeren van ADIF, Cabrillo 

 en EDI-bestanden. 
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QSO Logging (1) 
• Gebruik de spatiebalk voor de keuze van het invoerveld  

in de Entry 

• Klop de roepnaam en volgnumer in van het tegenstation.  
Invoeren in het JUISTE veld  ( spatiebalk !! ). 

• Dupes worden automatisch goed verwerkt. 
Dus ze gewoon werken gaat sneller dan vertellen dat ze al 
gewerkt zijn 

• Eventueel veranderen van een rapport van 59(9) in b.v. 57(9) 
kan door de tab-toets te gebruiken ( zelden nodig ). 

• Gebruik de muis zo min mogelijk want dit kost extra tijd!                                                 
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X                SPATIEBALKV 
 



QSO Logging (2) 
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   Type de call    <>  SPATIEBALK   <>    type de ‘exchange’ 



QSO Logging (3) 
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    Klik nu op   ENTER   en het qso wordt gelogd  

 

     De Entry is weer leeg voor het volgende qso 



• PROCEDURE VOOR HET MAKEN VAN EEN QSO  

 
  
• In ssb en ook cw of RTTY is het correct overbrengen van de 

boodschap het belangrijkst.  

• Het beste gaat dit door zich te conformeren aan wat gangbaar is 
op de banden qua procedure, afkortingen en snelheid.  

• In contesten geeft het weglaten van alles wat niet strikt 
noodzakelijk is voor het maken van het qso het meeste 
duidelijkheid.  Overbodige tekst, herhalingen en beleefdheden 
dus zo veel mogelijk vermijden. 
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PROCEDURE VAN EEN CW-QSO VIA  N1MM+ Logger. 

 

• CW zenden gaat via de F-toetsen.  
CW via een keyer of CTRL-K is maar heel soms nodig. 
 

• Opnemen gaat het beste op het gehoor maar cw-decoders mogen 
gebruikt worden. 
  

• N1MM+ kent twee werkmodes genaamd S&P en RUN.  
 

• Bij S&P -mode zoek je stations op de band en probeer je deze te werken. 

 

• In RUN -mode roep je zelf cq en werk je iedereen die voor je terugkomt. 
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PROCEDURE VAN EEN CW-QSO VIA N1MM+ Logger (1) 

 

S&P 
Als je aan het zoeken bent naar stations staat N1MM automatisch in S&P ! 

Bij aanroepen in cw de eigen call ÉÉN maal geven op ongeveer de snelheid van  

het tegenstation. CW-snelheid aanpassen gaat via de knoppen PGDN en PGUP. 

Dus niet te SNEL maar zeker ook niet veel te LANGZAAM seinen. 

 

 

 

 

 

 

 

Als tekst bij aanroepen is alleen “PA6Y” ( eigen call )  perfect. Zonder 

toevoegingen als “de, k,‘bk “. Dit aanroepen gaat standaard met toets F4. 
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Als het tegenstation jouw call correct heeft genomen deze NIET meer geven 

bij je antwoord ( hij denkt anders dat hij jouw call verkeerd genomen had ). 

Als hij zendt : “PA6Y 5NN 237” noteer je 237 in de Entry bij de RcvdNr. 

Heb je het niet goed ontvangen vraag je om een herhaling VÓÓR dat jij een 

rapport gaat zenden. Het kortst en dus het duidelijkst is dan een  ?  via F7. 

AGN of NR? ( again of nummer? in cw-lingo ) kan ook en die zitten onder F9 

en F10. 

 

Pas als alles goed geed is dit bevestigen en het rapport + info geven. 

 

F2 seint de bevestiging TU en het rapport + nummer :  TU 599 NH 

Heeft het tegenstation dit niet goed ontvangen zal hij ? zenden en geef je 

alleen de EXCH via F8 tot dat hij TU ( of R of OK ) geeft.  

Dan pas loggen via ENTER. 

 

 

PROCEDURE VAN EEN CW-QSO VIA  N1MM+ Logger (2) 
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RUN                                                                        

  

De seinsnelheid zodanig instellen dat je dit ook zelf redelijk kunt 

opnemen !  CQ geven gaat via F1 en hierdoor wordt N1MM+ dan 

automatisch in de RUN-MODE gezet. 

Éénmaal de call in het cq-bericht is voldoende voor de meesten en 

anders nemen ze het wel in het volgende cq. 

Voor normaal cq is “CQ TEST PA6Y”  duidelijk voor iedereen.  

Bij cq roepen dus geen overbodige toevoegingen als ‘de’ of ‘bk’ . 

  

Zorg met de spatiebalk dat de cursor in het juiste vakje van de Entry 

staat. 

Als je cq roept dus moet de cursor in het vakje voor de call staan. 

Type de call van het aanroepende station in dit vak. 

Druk op INS ( of op de < ) en N1MM seint de genoteerde call + 

rapport.  

Druk nu op de spatiebalk en je kunt het door het tegenstation 

gegeven nummer noteren 

  

PROCEDURE VAN EEN CW-QSO VIA  N1MM+ Logger (3) 
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Altijd de correcte call van het tegenstation bevestigen als deze toch iets 

anders was als je eerst dacht. 

 

Elk qso bevestigen met TU ( dus liever geen R of OK als standaard bericht ) 

Ook niet halverwege de verbinding al TU zenden als afkorting voor TO YOU 

want dit werkt verwarrend in een contest. 

Pas na bevestiging van het tegenstation dat alles is ontvangen( TU of R of 

OK )  het qso loggen anders moet je soms weer terug in het log om het 

alsnog te corrigeren. 

 

 

  

  

 

PROCEDURE VAN EEN CW-QSO VIA  N1MM+ Logger (4) 
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TIP  
Als je net als de meeste niet  zo snel kunt typen kun je in cw met een trucje 

toch snel antwoorden. Als je 3 of 4 tekens van de call hebt ingetikt kun je 

N1MM al opdracht geven om te gaan zenden.  Je wordt b.v aangeroepen 

door DF6GRQ  dan type je DG6  en druk dan al op ’ INS’ of   ‘< ‘ of   ‘+’ . 

Terwijl N1MM nu al begint met seinen tik je nog snel GRQ in en zo wordt 

alles netjes uitgezonden zonder te lange wachttijd voor het tegenstation. 

Dit verbetert de respons sterk en je kunt dus meer qso’s maken. 



Hoe het Log wordt gemaakt en verwerkt 

PACC 
log 

N1MM 

PACC 
log 

N1MM 

ADIF 

ADIF N1MM 

Gecombineerde 
s3db 

Cabrillo 

VERON 
PACC logs 
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 SAMENVATTING N1MM+ Logger 
• Gratis !!   
• Zeer veel gebruikers over de hele wereld met support  
• Werkt op Microsoft Windows (alleen op windows)  
• Support voor bijna iedere contest  
• Werkt met bijna alle radios (of zelfstandig )  
• CW=keying via de F-toetsen 
• Voice Keying via de F-toetsen 
• Digital modes supported: MMTTY, MMVARI FLdigi 
• Makkelijke setup 
• Eenvoudig in gebruik als je de hoofdlijnen begrijpt 
• Instelling hardware is eenmalig 
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Extra Topics 

• Waar is de CAT ? 

• CAT Control 

• Computertijd 

• Spectrum Display 

• Aansluiting voor digitale modes: oud en nieuw 
RTTY, PSK, FT8  enz. 

• Audioberichten afspelen ( DVK of papegaai ) 

• Aanvragen extra’s of melden problemen 
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Gebruik N1MM+ Logger  zonder  
CAT-verbinding.  Kan dat   ?? 

• STEL DE BAND IN voor gebruik in het log 
Type een centrale  frequentie in kHz  (b.v. 3550 voor 80 meter)  in de Entry bij call en  ENTER 
 
 
 
 
 

•  
 
DOE DIT BIJ ELKE WISSELING VAN BAND WAAR JE OP WERKT!!! 

• INSTELLEN MODE ook voor het log 
Type Mode (b.v. CW, USB, LSB, RTTY ) in de Entry bij call en ENTER 

DOE DIT BIJ ELKE WISSELING VAN MODE  WAARIN JE WERKT!!!                                                          WAAR IS DE CAT ?? 
 

• Dit MOET dus steeds weer gebeuren als er geen cat-verbinding is. 
 
 

DE OPLOSSING IS :  GEBRUIK DE CAT-VERBINDING 

      N1MM+ met CAT werkt echt zoveel handiger  
      en aansluiten is niet moeilijk. 
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CAT Control 
• USB direct naar de nieuwste generatie sets  

• RS-232 of CI-V direct of via interface naar de set 

• USB naar RS-232 converter is meestal nodig omdat deze 
aansluiting niet meer standaard aanwezig is op de pc.  
Meeste USB naar RS-232 converters werken OK voor CAT,ptt, cw en RTTY-FSK  

• F1 t/m F11 voor cw en ssb-berichten. 

• Gebruik van de geluidskaart van de Computer voor ssb 
en digitale modes 
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COMPUTERTIJD 
 

• Voor gebruik van N1MM+ zet je de computer op locale tijd. 
N1MM Logger zet in het log automatisch de tijd op UTC. 
Een handig programma om de klok gelijk te zetten op de pc is 

Dimension 4 of DIM4:  
http://www.thinkman.com/dimension4/download.htm 

Wil je snel zien of jouw pc-

klok de juiste tijd aangeeft 

kijk dan op:  

 

https://time.is  
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Het Spectrum Display 
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Een van de laatste toevoegingen aan N1MM is het Spectrum Display. Deze 

kan gevoed worden vanuit de nieuwste sets van Icom maar ook via een extra 

sdr-ontvanger. Waterval, spectrum met de dx-spots zijn op deze manier een 

geweldige toevoeging in het gebruik in een contest.  



Aansluiting voor digitale modes  (oude manier ) 

IC-756P3 RigBlasterPro CAT Diagram
IC-756P3 RigBlasterPro CAT Diagram.vsd Revised 6/12/2010 12:41 PM

IC-756P3 RigBlasterPro
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Aansluiting voor digitale modes ( nieuwste manier ) 

Dus weg met al die extra 

kabels 
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Digitale modes (RTTY, PSK, PSK) 

• N1MM werkt VOORAL goed met MMTTY. 
Zowel FSK als AFSK. 

• Bij PA6Y wordt FSK gebruikt waardoor het 
uitgezonden signaal gegarandeerd schoon is.  

• N1MM werkt met MMVARI voor o.a PSK, RTTY  

• N1MM werkt met FLdigi voor RTTY, PSK en cw  

• FT8 wordt alleen ondersteund als logger 
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https://hamsoft.ca/pages/mmtty.php
http://www.w1hkj.com/
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html


Schermafbeelding  RTTY contest 
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Behalve ssb en cw worden ook digitale modes zoals RTTY ondersteund 

door N1MM+. Op de schermafbeelding is te zien dat zelfs meerdere 

decoders ingezet kunnen worden. De ESM-mode ( te zien aan de gele 

knoppen in de Entry ) beperkt het aantal handelingen tot een minimum. 



Audioberichten afspelen     +   TIP 

• Letters en nummers. 

• N1MM kan boodschappen afspelen zoals vastgelegd in 

macro files gekoppeld aan program function keys (F1 

t/m F12). 

• Het is mogelijk om aan een phone contest mee te doen 

zonder een woord te zeggen in de microfoon. 

 
TIP : 
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Het is mogelijk om van alle qso’s die je maakt via N1MM+ een 

opname te maken. Je kunt  de verbinding weer terugluisteren door 

in het log op de regel van het qso te klikken. 

Dit gaat via de plugin “QSORDER “ van K3IT 

WEB : https://sourceforge.net/projects/qsorder/  

https://sourceforge.net/projects/qsorder/


Audioberichten afspelen 

• AUDIO-berichten kunnen zelf per operator 
worden ingesteld (CQ contest, PA6Y…, etc). 
Afspelen gaat via F1 t/m F12. 

 

• Audio-berichten kunnen 'ON THE FLY’ worden 
opgenomen Als je ‘on the fly’ audio-opnames 
wilt maken gaat dit via CTRL+SHFT+F-toets. 
Dit kan alleen als de set in ssb staat. 

PA6Y en N1MM+ Logger  



Iedere zendamateur kan extra  
toevoeging aanvragen voor N1MM+  

       

   Theo heeft zelf een alternatieve oplossing bedacht : 
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              DEZE WERD ECHTER NIET IN N1MM+ GEÏNTEGREERD 

4 kW  - HF  Amplifier 

PA1TK 



Vragen over  
N1MM+ Logger 

 ??? 
 
 

HIERNA VERDER OVER HET STATION  
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Wat / wie is PA6Y ? 
• PA6Y is de contestcall in gebruik bij Radioclub 

Kennemerland ( PI4RCK ) en de VERON Afdeling A20 
Kennemerland ( PI4KML ). 

• Met Radioclub Kennemerland is enkele jaren geleden 
gestart met de roepletters PA6Y en hiermee 
wereldwijd bekend geworden. 

• Logische stap, dat we de roepletters zijn blijven 
gebruiken in de samenwerking met de afdeling A20 
Kennemerland van de VERON. 

• We vormen een enthousiast team dat naast de 
wedstrijdspirit ook van gezelligheid houdt. 
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Opbouw van het station 
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Antennes 
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Banden / Antennes 

•160 meter - Inverted V 2x 40 meter 

•160 meter - Inverted L 40 meter 

•160 meter - K9AY loop 

• 80 meter - Inverted V 2 x 20 meter 

• 80 meter - Inverted L 1 x 20 meter 

• 40 meter - 2 elements beam 

• 20 meter - 3 elements beam 

• 15 meter  - 4 elements beam 

• 10 meter - 5 elements beam 

 

PA6Y en N1MM+ Logger  



Bandpass filters 
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Patchkast / High power bandpass filters 
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Station 1 Station 2 
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Onderhoud  /  Slijtage  /  Schade 
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Scores  
 PACC Summary Sheet      Start Date : 2015-02-14 

 

    CallSign Used : PA6Y 

      Operator(s) : PA1TO, PA2GRU, PA4S, PB2DX, PB5DX, PE1PZF, 

PG2AA, PA3GPA 

 

Operator Category : MULTI-OP 

             Band : ALL 

            Power : HIGH 

             Mode : MIXED 

 Default Exchange : NH 

       Gridsquare : JO22HL 

 

             Name : Radioclub Kennemerland 

          Address : Westerduinweg 9 

   City/State/Zip : IJmuiden  NH  1976BV 

          Country : Netherlands 

 

     ARRL Section : DX 

        Club/Team : PI4RCK 

         Software : N1MM Logger V13.12.2 

 

        Band  Mode  QSOs    Pts  Cty 

         1,8       CW        94      94   21 

         1,8       LSB       74      74    4 

         3,5       CW      277     277   42 

         3,5       LSB     178     178    7 

           7        CW      371     371   89 

           7        LSB     234     234   11 

          14        CW     364     364   31 

          14       USB     209     209   37 

          21        CW      223     223   54 

          21       USB       88      88   16 

          28        CW        89      89   23 

          28       USB        10      10    4 

       Total     Both  2211    2211  339 

Callsign: PI4RCK PACC 2010 

Category: MULTI-OP, ALL, HIGH, MIXED, ONE 

 

 

Band     Qso    Cancelled  Dup  Point  Penalty  Mult        Score 

160M     100            0    0    100        0    20 

 80M      327            0    0    327        0    46 

 40M      195            0    0    195        0    45 

 20M      392            0    3    389        0    69 

 15M        61            0    1      60        0    22 

 10M          1            0    0        1        0     1 

----------------------------------------------------------------- 

            1076            0    4   1072        0   203       217616 
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