
LA-DX-GROUP årsrapport for 2015 
 
 
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 10 styremøter via Skype, samt diskutert pågående saker via 
Skype og E-post. 
 
Vi har nå vært med på  Clublog i to år, og mange er flinke til å laste opp loggen. Dette er en 
flott måte å vise aktiviteten fra våre medlemmer, og det styrker aktiviteten da «alle» vil ligge 
øverst på lista. 
 
I skrivende stund er vi nr. 13, så verdens radioamatører ser at det er stor aktivitet i blant oss. 
Når det er sagt, så savner vi flere logger fra noen av våre mest aktive medlemmer, så 
grunnlaget for å komme enda høyere er absolutt til stede. 
 
LADXG chat er veldig flittig brukt, og er utrolig populær. 
Styret ønsker en diskusjon på kjøreregler, da vi i dag ikke har noen!! 
 
Chatten er ment for at vi skal hjelpe hverandre til ett nytt land/ båndland i loggen, og da 
hjelper det ikke akkurat at ett medlem melder en sjelden DX på Clustrene i stedet for å varsle 
de som ligger på chatten. Det er vel det samme som at vi absolutt ikke får komme i den 
loggen!! 
 
Styret har også diskutert om vi bør ha ett DX møte slik vi hadde det før, men det må årsmøtet 
bestemme. Sist vi prøvde kostet det masse penger og det måtte avlyses grunnet manglende 
påmelding. 
 
Vi har notert oss at flere av gruppens medlemmer er på reise til sjeldne land, og det er veldig 
morsomt at noen orker å være i den varme enden av pilen, noe som de virkelig har behersket 
til de grader tilfredsstillende!! 
 
LA DX Group har egen webside på domenet www.ladxg.no . Siden forvaltes, videreutvikles 
og administreres av webredaktør LA0FA, Matthias. Sidene har vært stabilt tilgjengelige i hele 
rapporteringsåret. Webmaster kan kontaktes, og brukerkonto opprettes manuelt av webmaster 
for registrerte medlemmer. Brukerkonto er en forutsetning for bl.a. deltakelse i Top20 
rangering.  

Webmaster har pga. arbeidsbelastning på jobb, begrenset tid til formidling av nyheter for DX- 
kalender. Webmaster bistår gjerne interesserte medlemmer som ønsker å bidra med DX stoff, 
og innlegging av data i DX-pedisjons database.  



Besøkstallet på hjemmesiden er stabilt på omlag 1500 unike besøkende hver måned.  

ARRL DXCC for LA stasjoner har vært kontinuerlig oppdatert i hele 2015, 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. 532 individuelle logger med over 200’000 QSO samt 398 klubblogger har 
blitt registrert i konkurranseportalen for 2015.  

 
Årsmøtet 2015 
Årsmøtet ble også i 2015 avholdt i Letohallen i forbindelse med Norsk Hammeeting.  Gaute 
LB6KC og Matthias LA0FA var på valg, mens Olav LA9VFA og Tor LA3WAA sitter til 
2016.  Både Gaute og Matthias ble enstemmig gjenvalgt. 
 
 
Kort tid etter årsmøtet startet LA-DX-GROUP’s DX foredrag med flere meget bra 
foredragsholdere: Stan LZ1GC som var på Nauru som C21GC, Rolf LA2XPA fortalte om 
sin remote stasjon på Smøla og til slutt kom Bob K4UEE som holdt ett glimrende foredrag 
fra K1N Navassa ekspedisjonen som nylig ble avsluttet med over 140 000 qso`s i loggen! 
Bob hadde også med seg QSL kort, og det som smakte best var vel kortene i fra 160 meter -) 
 
 
 
Økonomi 
 
2015 har  vær t et aktivt år  for  LA-DX Group.  Også økonomisk. 
 
144 har  betalt kontingent for  året 2015. 
Noen betalte allerede i 2014, dette er  bokfør t i 2014.  Noen meldte seg inn på høsten 2015 
og betalte dermed ½ kontingent.  Og noen har  betalt i 2016, dette vil bli bokfør t i år . 
Den totale kontingentinngang i 2015 var  33925,-. 
 
Men, 14 stykker  som betalte kontingent for  2014, har  ikke betalt for  2015, og er  strøket. 
 
Som tidligere nevnt slo vi litt på stor tromma og inviter te noen utenlandske 
foredragsholdere til vår t år smøte.  Men, det koster  penger .  Så den totale kostnad for  
møtet ble 23 928,-. 
 
I tillegg så har  vi bidratt til intet mindre enn 10 forskjellige DX ekspedisjoner  med beløp 
av forskjellig stør relse.  Til sammen ble det her  brukt 32 773,-. 
 
Så med denne aktiviteten endte vi opp med et underskudd på 21 558,-. 
 
LA-DX-GROUPs DX fond: 
 
Styret i fondet har i perioden bestått av LA8AW, LA9DAA og LA3WAA. 
LA5HE steppet inn som vara og godt var det!! 
 
 



I perioden har fondet støttet: 
 
 

Chesterfield, TX3X USD 200 
 

Tuvalu, T2GC 
 

EUR 200 
 

S.Sandwich/S.Georgia,VP8STI / 
VP8GSI 
 

USD 
1000 

Heard, VK0EK USD 500 
 

Palmyra, K5P USD 500 
 

Juan de Nova, FT4JA EUR 300 
Willis Island, VK9WA USD 400 

 
Comoros, D67GIA EUR 200 

 
Equatorial Guineas, 3C7GIA EUR 450 

 
 
 
 
 
Fondets regnskap blir fremlagt på årsmøtet. 
 
 
Trondheim februar 2015  
 
LA3WAA Tor 


