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LA-DX-GROUP årsrapport for 2020 
 
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 5 styremøter via Skype samt diskutert pågående saker via 
Slack og E-post. 
 
 
Om DX aktivitet: 
 
Ikke overraskende så har Covid-19 pandemien satt et dominerende preg på den globale DX 
aktiviteten i 2020. De fleste DX-pedisjoner ble enten kansellert eller utsatt.  
 
Heldigvis så fikk den Norske DX-pedisjonen til Zambia, kallesignal 9J2LA, gjennomført rett før 
samfunnet stengte ned. Vi takker Rune, LA7THA og hele teamet (LB2HG, OE5CWO, OE7PGI, 
LA7WCA, LA7RRA, LA3BO, LA9KKA, LA9VPA, LB8DC, LA3MHA, LA8OM, DK6SP, SM6CPY) 
for en bra gjennomført DX-pedisjon som har gitt bra uttelling til mange av LADXG’s 
medlemmer med LA1TV som leder LADXG’s leaderboard på Clublog med så mange som 21 
slots ! 
 
En annen DX-Pedisjon, støttet av LADXG Fondet, som rakk å bli gjennomført før Pandemien 
var TI9A (DXCC Cocos Island, IOTA NA-012) bidro til nye båndland for mange av våre 
medlemmer, spesielt på de lavere frekvensbånd. 
 
Selv om også 2020 har vært et år med minimale solflekker så vitner statistikkene om god 
aktivitet. Ila 2019 innførte LA-DX-GROUP et «Clublog-Leader-Board» for LADXG medlemmer 
som er godt synlig på ladxg.no (se bildet) 
 

Vi gratulerer vinnerne av de ulike kategoriene.  
 
Tallene dokumenterer at det i et ekstraordinært år med Covid19 
var mulig å kjøre 218 DXCC mixed (LA3BO) med en fin fordeling av 
aktivitetene blant våre medlemmer på tvers av alle modes og 
bånd. 
 
Clublog leader oversikten på ladxg.no oppdateres automatisk 
daglig med data fra clublog.org 
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Vi gjentar vår oppfordring å bidra til aktivitet i CW bånd-segmentene ved å kalle CQ der av 
og til. Det er ofte positivt overraskende å oppleve god og rask respons, også fra 
fjerntliggende DX stasjoner etter et CQ anrop på et ellers dødt CW segment.  Vi er til tider 
forbauset å registrere hvor tett-pakket spektrum er på FT8 frekvensene mens CW 
segmentene virker tilnærmet øde. 
 
Styret vil også igjen være tydelig på at LADXG som forening fremmer DX aktivitet uansett 
teknisk mode! 
 
Styret minner også på «ragchew» frekvensen 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.  
 
Om ClubLog : 
Vi har en sterk oppfordring til alle medlemmer som laster opp ferie-logger og DX-
pedisjonslogger til Clublog å ikke assosiere disse til LADXG. Denne praksisen reduserer 
LADXG’s globale ranking vesentlig. Vi ønsker å utvikle LADXG’s score som DX-klubb så 
positivt som mulig. 
 
Om LADXG’s Kiwi SDR: 
Kiwi SDR radioen på Smøla er fortsatt i kontinuerlig drift og har fortsatt god kapasitet. Den er 
utstyrt med 500-700m lange beverages	med	retning	290	eller	315	grader	som	normalt		
står	på	315	grader,	men	på	forespørsel	til	Rolf,	LA2XPA,	kan	endres	til	290	grader.	
Vi takker Rolf, LA2XPA for driften av SDR som er et attraktivt tilbud til LADXG’s medlemmer. 
Tekniske tilgangsdata (IP adresse) ble endret ila 2020. Opplysningene er tilgjengelige for 
påloggede medlemmer på ladxg.no 
 
Slack: 
Det er gledelig å se god aktivitet på LADXG’s Slack plattform på tvers av de ulike tema-
kanalene. Styret gjorde i 2020 et forsøk å dele DX-Spot kanalen i DX-Spot kanaler pr teknisk 
mode (Phone, CW, Data) som skapte et stort engasjement blant enkelte medlemmer. Styret 
bestemte deretter å reversere til felles DX-Spot kanal. Styret er åpen for innspill fra 
medlemmene. 
 
Julebord LADXG: 
Grunnet C-19 pandemien ble det i 2020 ikke avholdt julebord. 
 
LA-DX-GROUP’s websider: 
LADXG.no har vært stabilt tilgjengelig i hele rapporteringsåret.  
Top20 rangeringen er ivrig brukt av medlemmene, og synkroniseringen mellom ClubLog og 
LADXG.no har bidratt til at mange oppdaterer sin status regelmessig. 

Styret ønsker å presisere at Top20 kun er for medlemmenes «hjemme»-kallesignal, altså 
kallesignal som brukes for innlogging til ladxg.no. DX-pedisjons kallesignaler skal ikke inngå i 
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Top20 rankingen. 

 

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. I 2019 ble det registrert om lag 150’000 Contest QSO, mens det i 
2020 ble registrert mere en 410’000 Contest QSO. Om Covid-19 har redusert DX-aktivitet så 
har den definitivt bidratt til en liten eksplosjon i Contest aktiviteten blant Norske 
radioamatører! 

Webmaster 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. 

Økonomi i LADXG: 
LADXG hadde pr 31.12.2020 153 (31.12.2019: 150) 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 2020 ble kr 52’675 (2019: kr 51’625). Overføring til DX fondet i 
2020 var på Kr 34’897,00 (2019: kr 34’662,50) som er i tråd med vedtektene. 

I 2019 sponset LA-DX Funds 5 forskjellige DXPedisjoner (12 i 2019) med varierende beløp fra 
300 Euro til 400 Euro. Av de 5 DXPedisjoner er 3 gjennomført (9J2LA, TI9A, 7Q7RU) mens 2 
er utsatt til 2021. Styret følger opp de ikke gjennomførte DX-Pedisjoner om refundering av 
støttemidlene. Støtte til TU2R DXpedisjonen som ble støttet i 2019 har blitt refundert til LA 
DX Fondet’s konto. 

Totalt fikk LADXG et overskudd i 2020 på kr 27’694 mot et underskudd i 2019 på kr 118. 

 
Årsmøtet i 2020: 
Ettersom Hammeeting på Letohallen måtte avlyses pga smittesituasjonen og det over en 
lengre periode var uklart når et fysisk årsmøte eventuelt kunne gjennomføres gikk tiden og 
LADXG rakk ikke å gjennomføre årsmøte ila 1. halvåret slik vedtektene i LADXG tilsier. 
 
Det ble etterhvert besluttet å gjennomføre årsmøtet digitalt. 16 stemmeberettigede 
medlemmer fant veien til LADXG's digitale årsmøte 2020 som ble avholdt på 
videokonferanse-tjenesten Zoom, lørdag 24. Oktober 2020. Etter tilbakemeldingene å 
dømme var dette en effektiv måte å gjennomføre et slikt møte. Styret ble dog litt overrasket 
over det lave antallet deltakere siden det er veldig lettvint å klikke seg inn på et slikt møte 
sammenlignet med reising!  
Møtet har vært annonsert via direkte epost til samtlige medlemmer, på Slack plattformen og 
på ladxg.no.  
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Kasserer Olav Skår, LA9VFA, og Styremedlem Kenneth Opskar LA7GIA ble begge 
gjenvalgt for 2 nye år.  

Revisor Arne Haugseth, LA7WCA, og vararevisor Harald Gule, LB2HG ble begge gjenvalgt for 
1 år.  

Valgkomiteen ble gjenvalgt for 1 år med Olav Vik, LA7AFA, Trond Nerlie, LA1TV, og Tor 
Pettersen, LA3WAA. 

Styrets forslag om endring i LA DX Fondets styringsmodell ble tatt opp til votering og vedtok 
forslaget med 13 JA stemmer mot 2 Nei stemmer.  

LA-DX-GROUPs DX fond: 
LA DX Fondet har 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. 
Ihh til styrets forslag om endring i styringsmodellen av LA DX Fondet, skal styret jobbe videre 
med forutsigbare tildelingskriterier for støtte av DXPedisjoner. 

Frem til endringen i styringsmodellen av LA DX Fondet vedtatt av årsmøtet 2020 har styret i 
fondet har bestått av LA0FA, LA5HE, LA1TV og LA3WAA. LADX Fondet har støttet 5 
DXpedisjoner i 2020  (12 i 2019) til en total verdi på kr 19’726 ihh til listen nedenfor: 
 

 
 
Overføring til LA DX fondet i 2020 var på Kr 34’897,00 (2019: kr 34’662,50) som er i tråd med 
vedtektene. 

Pr 31.12.2020 har LA DX fondet kr 37’102 (31.12.2019 kr 20’567) på sitt konto. Fondets 
regnskap blir fremlagt på årsmøtet. 
 
 
 
 
Kjeller, Februar 2020 
 
Matthias Peter, LA0FA 
President LA-DX-GROUP 


