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LA-DX-GROUP årsrapport for 2019 
 
Innledning: 
I rapporteringsperioden har styret har bestått av: 
 
President: LA0FA, Matthias Peter 
Kasserer og Visepresident: LA9VFA, Olav Skår 
Styremedlem: LA7GIA, Kenneth Andre Opskar  
Styremedlem: LB2TB, Lars Albert Røksund 
 
Styret har i løpet av året avholdt 7 styremøter via Skype samt diskutert pågående saker via 
Slack og E-post. 
 
Et av våre medlemmer, Arne Roger Jacobsen – LA6JU, gikk dessverre bort i Juni 2019. Vi lyser 
fred over hans minne. 
 
Om DX aktivitet: 
DX aktiviteten har også i dette året vært preget av solflekk-minimum. Til tross for dette er 
det gledelig å registrere god aktivitet fra våre medlemmer spesielt på de lavere 
frekvensbånd, inkludert top-band, hvor mye fin DX er kjørbar omtrent daglig. 
 
I 2019 har vi hatt gleden å oppleve to Norske DXpedisjoner: 6O7O, Somalia gjennomført av 
Kenneth, LA7GIA, i September og 7P8LB, Lesotho med et større Norsk team i Mars. 
  
Det har også vært bra tilgang med internasjonale DXpedisjoner med eksotiske destinasjoner 
som eksempelvis Tokelau (ZK3A) og Pitcairn (VP6R). 
 
De  digitale modes FT8 & FT4 fortsetter å være populære, og det er stor aktivitet på alle 
bånd. DXpedisjoner har i stor utstrekning omfavnet moden, og utnytter en egen 
funksjonalitet «Fox/Hound» for å bearbeide pile-up på en effektiv måte. 
 
Det er på sin plass å oppfordre til å «gjenopplive» aktivitet i CW bånd-segmentene til tider 
ved å kalle CQ der av og til. Det er ofte positivt overraskende å oppleve god og rask respons 
etter et CQ anrop på et ellers dødt CW segment. 
 
Styret minner også på at vi i fjor foreslo en «ragchew» frekvens på 3571 kHz. Uansett 
ferdighetsnivå på CW, så er det hyggelig og nyttig å møtes på denne måten, både til korte og 
lengre QSO’er. I tillegg mener styret at dette initiativet støtter godt under et ytterligere 
LADXG formål:  arbeide for å opprettholde aktiviteten på CW. 
 
Om ClubLog : 
LADXG’s posisjon i ClubLeague på Clublog.org har sunket til 16.plass sammenlignet med 
8.plass pr januar 2019. Denne rangering er basert på antall bekreftede DXCC. Styret ønsker 
at medlems-deltakerne på Clublog har så oppdaterte data som mulig på Clublog. 
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Styret besluttet i 2019 å sponse 200 Euro engangs til Clublog for å støtte opp 
under nødvendig og pågående robustifisering av tjenesten. Om vi som LADXG 
skal sponse CL på mer regulær basis er et tema styret ønsker tilbakemelding fra 
medlemmene. 
 
Om LADXG’s Kiwi SDR: 
Kiwi SDR radioen på Smøla er fortsatt i kontinuerlig drift og har fortsatt god kapasitet. Den er 
utstyrt med beverage antenner som stort sett lytter mot vest, og er en bra referanse for å 
teste egne mottaksforhold. 
 
Overgangen fra Skype Chat til Slack: 
Kort tid etter årsmøtet i 2019 så skiftet LADXG sin Chat-kanal fra Skype til den moderne Slack 
plattformen. LADXG har nå et eget samhandlingsområde på Slack med forskjellige tematiske 
chat-kanaler som er forbeholdt LADXG’s medlemmer. Det er Lars, LB2TB og Kenneth, LA7GIA 
som sto for den vellykkede migreringen og Slack er allerede nå en meget godt benyttet 
kommunikasjons- og samhandlingsplatform for våre medlemmer : 
Det er sendt ca 48.000 meldinger på 7mnd. Ca 60-70 stk som daglig er pålogget, derav ca 40-
50 som poster meldinger. Meldingene fordeler seg ca 65% i kanalene, og 35% som direkte 
meldinger mellom medlemmene. Dette gjør at Slack fyller flere behov, og antall meldinger 
vitner om at vi har et veldig aktivt DX miljø.  
Styret er interessert å få tilbakemelding fra medlemmene om hva de synes om Slack og 
mottar gjerne forbedringsforslag. 
 
Julebord LADXG: 
Også i 2019 har LADXG gjennomført Julebord på Restaurant Asylet. 12 medlemmer deltok. 
 
LA-DX-GROUP’s websider: 
LADXG.no har vært stabilt tilgjengelig i hele rapporteringsåret.  
Top20 rangeringen er ivrig brukt av medlemmene og at synkronisering mellom ClubLog og 
LADXG.no har bidratt til at mange oppdaterer sin status regelmessig. 

Fra og med 2019 har vi innført en automatisk daglig oppdatert «Clublog Leaders» oversikt på 
ladxg.no med ulike kategorier for antall kjørte DXCC pr bånd og mode. Styret formener å se 
at en slik løpende oversikt appellerer til en sunn konkurranseinstinkt mellom medlemmene 
og stimulerer til økt aktivitet. Det kan være en ide å videreutvikle dette til en årlig 
konkurranse med diplomer. Styret tar gjerne imot forslag fra medlemmene. 

ARRL.org’s DXCC status oppdateres automatisk daglig, noe som skjer ca. 00:15 NT hver natt. 
Kun registrerte medlemmers status vises på LADXG.no.  

LADXG.no er også vert for NRRLs NRRLCup – en årlig konkurranse som stimulerer til økt 
contest deltakelse på HF. Det er registrert om lag 150’000 Contest QSO gjennom 2019. 

Webmaster gjennom 10 år, LA0FA, Matthias ønsker å komme i kontakt med datainteresserte 
medlemmer som har tid og kapasitet for en design-refresh av websiden. Styret antar at 
medlemmene er interessert at klubb-relatert innhold som Top20, LADXCC status, Års-
«ranking» bibeholdes i en fremtidig oppgradert versjon av websiden. Innspill mottas gjerne. 
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Økonomi i LADXG: 
LADXG hadde pr 31.12.2019 150 (31.12.2018: 145) medlemmer, derav 5 som ble innmeldt 
etter 1.7.2019 som således betalte halv kontingent for 2019(kr 175,-) og 1 æresmedlem. 

Totalt innbetalt kontingent i 2019 ble kr 51’625 som er en økning fra 49’625 året før.  
Overføring til DX fondet i 2019 var på kr 34’662,50 som er i tråd med vedtektene. 

I 2019 sponset LA-DX Funds 12 forskjellige DXPedisjoner (7 i 2018) med varierende beløp fra 
100 Euro til 500 Euro, med unntak av VP8PJ (South Orkney) som ble tilgodesett med 1000 
Dollar.  

I 2019 fikk LADXG tilbakebetalt Kr 12’384 fra Bouvet-DXpedisjonen og dette beløpet ble 
overført tilbake til LADXG’ sparekonto. 

I 2019 DX-møte på Leto hadde LADXG invitert utenlandsk foredragsholder, samt at styret 
besluttet å ha stand med anskaffelse av Banner. I de rapporterte kostnader for 
årsmøte/DXmøte 2019 er dessuten også flybillett kostnadsført for utenlandsk 
foredragsholder til DX-møte i 2020.  

Totalt fikk LADXG et underskudd i 2019 på kr 118,-  mot et overskudd på kr 27’722,- i 2018. 
Økt aktivitet i sponsing og høyere DX-møte kostnader er hovedårsaken til et svakere 
økonomisk resultat. 

 
Årsmøtet i 2019: 
Årsmøtet ble i 2019 avholdt i Letohallen i forbindelse med Norsk Hammeeting.  President- og 
et styremedlem var til valg. Matthias Peter, LA0FA, ble valgt som president for 2 år og Lars 
Røksund, LB2TB, ble valgt som styremedlem for 2 år. Gaute Stuksrud, LB6KC, gikk ut av styret 
og vi takker Gaute for hans mangeårige innsats i LADXG’s styre. Kasserer Olav Skår, LA9VFA 
og styremedlem Kenneth Opskar, LA7GIA var ikke til valg. 
 
Årsmøtet besluttet å anskaffe medlems buttons, godkjente årsrapport og regnskap og 
besluttet at Skype Chat (nå Slack) er forbeholdt for medlemmer med mulighet for 1 måneds 
prøvetid. 

Etter årsmøtet ble DX møtet gjennomført med 4 utmerkede foredrag. Harald, LB2HG ga en 
fin rapport om 7P8LB – Lesotho DXPedisjonen. Olav, LA9VFA ga oss innsikt i hans seneste 
160m antenneprosjekt. Kenneth LA7GIA fikk oss til å oppleve en noe krevende og annerledes 
DXPedisjon som TT8KO i Chad. F4HA, Diego besøkte oss fra Frankrike og holdt en illustrativ 
skildring om 3B7A DXpedisjonen til St.Brandon.  

Styret ønsker å takke alle foredragsholdere for gode og relevante bidrag ! 

 
 
 
 



 

Årsrapport 2019 LA-DX-GROUP Side 4 

 
 
LA-DX-GROUPs DX fond: 
LADXFunds har nå definert to konkrete krav til DXPedisjoner som søker støtte (a) opplasting 
av LotW logger en måned etter DXPedisjonens avslutning og (b) hensynta propagasjons-
forhold til Nord-Europa.  Disse kravene er publisert på ladxg.no. 

Det har vært god aktivitet i Fondet i rapporteringsåret. Styret i fondet har bestått av LA0FA, 
LA5HE, LA1TV og LA3WAA. LADXFund har støttet 12 DXpedisjoner i 2019  (7 i 2018): 
 

 
 
Pr 31.12.2019 har Fondet Kr 20’567 på sitt konto. Fondets regnskap blir fremlagt på 
årsmøtet. 
 
 
 
 
Kjeller, Januar 2019 
 
Matthias Peter, LA0FA 
President LA-DX-GROUP 


