
LA-DX-GROUP årsrapport  2014 
 
Styret har bestått av: 
 
President: LA3WAA, Tor Pettersen 
 
Visepresident: LB6KC, Gaute Stuksrud 
 
Kasserer: LA9VFA, Olav Skår 
 
Styremedlem/WEB-master: LA0FA, Matthias Peter 
 
Styret har i løpet av året avholdt 5 styremøter via Skype, samt diskutert pågående saker via 
Skype og E-post. 
 
Vi har nå vært med på  Clublog i ett år, og det viste seg at dette var veldig populært. 
Og med deltagelse på Club League fikk dette tiltaket flere av våre medlemmer til å kjøre mere 
DX, da konkurranseinstinktet våknet. 
 
Vi lå en periode som nr. 3 på denne lista, og der er verdens mest aktive Dx og Contestklubber 
med. 
 
I skrivende stund så har vi ramlet ned på plass nr. 15.  Reglene sier at logger som ikke er 
oppdatert de siste 12 måneder regnes som inaktive og slettes.  Så en oppdatering fra tid til 
annen er viktig. 
 
Vi har fått noen kommentarer på dette, og styret ønsker en saklig diskusjon om vi skal være 
med eller ikke. 
 
Presidenten er imponert over det arbeidet som gjøres av vår Webmaster på ladxg.no 
og her er hans årsrapport: 
 
LA DX Group har egen webside på domenet www.ladxg.no . Siden forvaltes, videreutvikles 
og administreres av webredaktør LA0FA, Matthias.  Sidene har stort sett vært stabilt 
tilgjengelig i hele rapporteringsåret. Periodevis nedetid var likevel en utfordring pga 
forskjellige former for hackerangrep, noe som også i 2014  har vært et økende problem. Det 
ble gjennomført et utstrakt oppgraderingsarbeid av websidens programkode for å eliminere 
sårbarheter. Et resultat av det er bla at selvbetjent bruker-registrering nå er avslått. Webmaster 
kan kontaktes og brukerkonto opprettes manuelt av webmaster for registrerte medlemmer. 
Brukerkonto er forutsetning for bl.a. deltakelse i Top20 rangering. 
 
Webmaster har pga arbeidsbelastning på jobb begrenset tid til formidling av nyheter for DX-
kalender. 
 
I forhold til tidligere år har vi i år ikke en statistikk over besøkstall, men vi har grunn til å tro 
at besøkstallet har holdt seg stabilt høyt også i 2014. 
 
ARRL DXCC for LA stasjoner har vært kontinuerlig oppdatert i hele 2014, og Top20 
oversikten er en populær funksjon med mange deltakere. 
 



LADXG er også vert for NRRLs NRRLCup – en årlig konkurranse som stimulerer til økt 
contest deltakelse. NRRL Cup har også i 2014 gitt nye rekorder: Over 100 flere individuelle 
logger og over 140 flere klubb-logger sammenlignet med 2013. Ca 300'000 Contest QSO er 
registrert i 2014. 
 
Årsmøtet 2014 
Årsmøtet ble også i 2014 avholdt i Letohallen i forbindelse med Norsk Hammeeting.  Tor 
LA3WAA og Halvard LA7XK var på valg mens Matthias LA0FA og LB6KC Gaute sitter til 
2015.  LA3WAA ble gjenvalgt som President og LA9VFA ble valgt som kasserer. 
 
I forbindelse med årsmøtet ble det avholdt et DX møte. Foredragsholdere var LA6VM Erling 
som holdt ett flott foredrag om ekspedisjonen til Amsterdam Island FT5ZM, og OZ1IKY 
Kennet som holdt foredrag om ekspedisjonen til Clipperton TX5K. 
 
Økonomi: 
 
Regnskap for 2014 og revisors rapport fremlegges på årsmøtet. 
Regnskapet viser et overskudd på Kr. 9.779,-. 

1. januar 2015 hadde LA-DX Group en egenkapital på Kr. 118.973,-. 
(Inkludert DX fondet) 

 
LA-DX-GROUPs DX fond: 
 
Styret i fondet har bestått av LA5HE, LA8XM og LA3WAA 
Dessverre så døde Trond 24.12.2014 og vi lyser fred over hans minne. 
 
I perioden har fondet støttet: 
 
 
 
Lord Howe, VK9DLX                            EUR 

150 
Tromelin, FT4TA EUR 

400 
West Kiribati, T30D EUR 

300 
Nauru, C21GC USD 

400 
Iran, EP6T EUR 

400 
Navassa, K1N USD 

1000 
 
 
Fondets regnskap blir fremlagt på årsmøtet. 
 
 
Trondheim februar 2013  
 
LA3WAA Tor 


