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LA-DX-GROUP 

SLACK - ny sosial plattform / CHAT kanal 

 
Slack skal erstatte tidligere Skype chat. SLACK er en webbasert chat platform som du kan få tilgang til 

på PC og mobil.  

1. PÅLOGGING SLACK 
 

Alle medlemmer får en invitasjonslink til nye LA-DX-GROUP chat på epost.  

Klikk på grønn link «JOIN NOW» 

 
 

Fyll inn navn og passord og trykk på «CREATE ACCOUNT» 

Navnet skal være på formen «CALL FORNAVN» 

F.eks LA0FA Matthias 
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Om du vil ha Slack installert på din PC som app – så kan denne lastes ned her 

https://slack.com/intl/en-no/downloads/windows 

 

 

2. Kjøreregler Chat 
Styret har foreløpig opprettet 4 «kanaler» på Slack. 

Det er egne kanaler for 

• Chat 

• DX-spots 

• DX-new 

• Teknisk forum 

 

Når du logger på Slack er alle kanalene listet på venstre side på skjermen. 

 
 

 

Kjørereglene for Kanalene er følgende 

 

a. Chat. Dette er hovedkanalen tilsvarende vår tidligere Skype chat. Her jakter vi DX 

sammen, utveksler info, frekvenser, hjelper hverandre, prater om alt mulig osv. På 

denne kanalen kan i utgangspunktet alt diskuteres. Det skal være stor takhøyde – 

men vanlig folkeskikk gjelder. De andre kanalene DX-news, DX-spots eller Teknisk 

forum brukes etter behow.  

b. DX-news (info kanal) 

Denne kanalen er eksklusivt for deling av DX news info. Dette kan være linker til 

websider osv. I denne kanalen skal det ikke diskuteres – dette er en info kanal 

c. DX-spot (info kanal) 

Dette er kanalen eksklusivt for spotting av DX stasjoner. 

Fint om alle spotter likt:  

KALLESIGNAL – FREKVENS - ANNEN INFO 

f.eks « P5DX 14023 up 2,3. New mode!» 

 

Medlemmene kan sette varsling på spot, slik at alt som postes her genrerer en varsel 

enten på PC eller mobil. Som generell regel skal derfor første DX spot gjøres i denne 

kanalen slik at andre medlemmer kan bli varslet (om de har dette innstilt).  

Men:  Dersom man ønsker å gi andre medlemmer split info, så gjøres dette videre i 

DX-prat kanalen. Det er fordi vi ønsker å jakte DX sammen og utveksle split 

frekvenser i hovedkanalen, som er der vi tilbringer mest tid. Det er viktig at DX-spot 

https://slack.com/intl/en-no/downloads/windows
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kanalen kun inneholder DX-spot. I denne kanalen skal det ikke diskuteres – dette er 

en info kanal 

 

d. Teknisk-forum (diskusjonskanal) 

Dette er kanalen eksklusivt for diskusjon av tekniske problemstillinger. Alle 

oppfordres til å bidra med noe, vi har alle noe å lære av hverandre! 

Del dine egne prosjekter, erfaringer, weblinker til nyttige artikler osv  

Andre tips 

 

1. Slackbot er en egen web basert spørre/hjelpe tjeneste. 

 

Alle medlemmer er listet opp på siden under slackbot – grønt lys betyr de er aktivt innlogget nå 

 

2. Hvis du trykker på SETTINGS oppe til høyre, deretter «NOTIFICATIONS PREFERENCES» , kan 

du stille inn lyd varsel på de ulike kanalene, f.eks bar lydvarsel på DX spots til mobil og/eller 

PC.  

 

 

 

3. Prøv også mobilappen SLACK. Veldig nyttig! 

 

4. Send direkte meldinger til de andre medlemmene, se menyen til venstre 
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Klikker du på din egen bruker har du et privat område. Det du skriver på din egen bruker er 

det bare du som kan se. Du kan bruke det som en huskeliste, notere ned ting osv 

 

5. STARRED ITEMS 

Ved å høyre klikke på et emne kan man utheve innlegget på høyre siden in nettleseren sin. 

Klikk da på «STJERNE» 

 

 

 

Dvs at på høyre siden kan man ha uthevde innlegg som man ønsker å følge eller komme tilbake til, 

såkalte «Starred items» 

 

 

 

 

 


