
LA-DX-GROUP Årsrapport  2016 
 
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 7 styremøter via Skype, samt diskutert pågående saker via E-
post. 
 
2016 ble en skikkelig nedtur med dårlige forhold!  Fra brukbare kondisjoner frem til påske, så 
bestemte sola seg at nå er det nok. Dette kom vel litt overraskende på oss alle, og dette 
medfører at det blir mindre aktivitet. 
Det er bare å konstatere at frekvenser over 21 MHz forblir stille noen år fremover, med bare 
sporadiske åpninger. 
Vi må ned i frekvens, men fortvil ikke, det går an å kjøre «alt» også på 80 og 160 meter. 
I den forbindelse har styret sammen med Rolf LA2XPA satt opp en Kiwi SDR radio 
på hans Remote-QTH på Smøla. Der er det beverageantenner langt ute i storhavet. 
 
Der kan man koble seg på via internett med egen nettleser. Det er plass til 4 brukere 
som kan lytte på ulike frekvenser samtidig. I skrivende stund så styres antennene av Rolf og 
undertegnede, men hvis interessen er der, så blir det kjøpt inn en antenneswitch til dette 
formålet, og eventuelt en Kiwi til slik at kapasiteten dobles. 
Takk Rolf!! 
 
Clublog brukes veldig mye av oss alle, og er en flott motivator for å kjøre mest mulig DX og 
holde orden på tingenes tilstand. 
Club League gir oss en pekepinn på hvor mange land våre klubbmedlemmer 
har kjørt. Vi håper at alle laster opp loggen sin, og er oppmerksom på at det er confirmed som 
bestemmer hvilken plass vi ligger på globalt. 
 
Vi ser at dxpedisjoner til most wanted DXCC begynner å bli relativt dyre. 
Vårt fond blir ofte forespurt om bidrag, og vi ønsker jo at så mange som mulig 
vil bruke LA-DX-GROUP sin logo som sponsor på deres websider. 
Vi er en relativt liten klubb med lav kontingent, så bidraget blir også deretter. 
Vi kommer tilbake til dette under kontingentøkning. 
 
LA-DX-GROUP’s Skype Chat er fortsatt populær for våre medlemmer og vi antar at mange 
DX har funnet veien i loggen pga tips og info her. 
  
Årsmøtet 2016 
Årsmøtet ble i 2016 avholdt i Letohallen i forbindelse med Norsk Hammeeting.  Tor 
LA3WAA og Olav LA9VFA var på valg mens Matthias LA0FA og LB6KC Gaute sitter til 
2017.  LA3WAA ble gjenvalgt som President og LA9VFA ble gjenvalgt som kasserer. 
 
I forbindelse med årsmøtet ble det som vanlig avholdt et godt besøkt DX møte. 
Foredragsholderne var LA2XPA Rolf, som kåserte om Remote på Smøla, LA7GIA Kenneth 



som holdt ett flott foredrag om ekspedisjonen til 3C7A, og DIPPER-DX som kåserte om turen 
til VK9CK. Tusen takk!! 
 
LA-DX-GROUP’s websider 
LADXG.no 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.  

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

ARRL DXCC status for LA stasjoner som er medlem i LA-DX-GROUP har vært kontinuerlig 
oppdatert i hele 2016, 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 på HF. 455 individuelle logger med over 174’000 QSO samt 376 
klubblogger har blitt registrert i konkurranseportalen for 2016.  

Økonomi 
2016 har  vær t et bra år  økonomisk for  LA-DX-GROUP.   
150 stk. har  betalt kontingent for  2016, 6 flere enn året før . 
Noen få betalte allerede i 2015, og dette ble bokfør t det året. 
Totalt innbetalt kontingent i 2016 er  kr . 37 250,-.  Herav er  det ekstra bidrag fra 2 
medlemmer  på henholdsvis kr . 200 og kr . 250.  Dette går  til DXfondet. 
Siden vi hadde bare lokale krefter  som foredragsholdere på årsmøtet, så ble også 
kostnadene vesentlig mindre enn året før . For  2016 hadde vi et overskudd på  
kr . 16 052,-. 
 
LA-DX-GROUPs DX fond: 
 
Styret i fondet har bestått av LA5HE, LA9DAA, LA8AW og LA3WAA 
I perioden har fondet støttet: 
 
VK9CK           500 EURO 
TL8AO           300 EURO 
CY9C             125 USD 
TX7EU           200 EURO 
T2AQ/T2QR  100 EURO 
VP6EU          400 EURO 

 

	

 
Fondets regnskap blir fremlagt på årsmøtet. 
 
Trondheim februar 2017 
LA3WAA, Tor Pettersen 
 
 
 
 


