LA-DX-GROUP årsrapport for 2017
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 11 styremøter via Skype samt diskutert pågående saker via
Skype og E-post.
Forholdene på båndene har ikke akkurat tatt seg opp, snarere tvert i mot.
Stadige solstormer og annen elendighet gjør det virkelig vanskelig for oss radioamatører på
våre breddegrader. De litt lengre syd i EU syter og klager, men de skulle bare ha vært her en
tur så tenker jeg de hadde tidd stille…. Vi må nok bare smøre oss med tålmodighet til vi har
passert solflekkminimum. Får bare håpe at det ikke blir så lenge til det snur da…
Kiwi sdr radioen på Smøla blir flittig brukt, men noen overbelastning er det ikke.
Den er utstyrt med beverage antenner som stort sett lytter mot vest. Vi skulle tro at dette er et
fint tilskudd når det gjelder støy hjemme i egen shack.
Det kom også en ny mode (FT8) i året som gikk og det ser ut som det har blitt voldsomt
populært. I mangel av sterke signaler og dårlige kondisjoner mener styret at dette
er veldig kjærkomment. Vi ser at aktiviteten har økt betraktelig og det setter vi stor pris på.
Det kommer en ny versjon som visstnok kan håndtere qso rate over 600 i timen!
Styret har mottatt noen utmeldinger i det siste. Det kommer frem at man ikke føler seg
spesielt velkommen da de ikke kjører CW. Dette er jo slettes ikke bra og vi påpeker at i våre
lover så oppfordres det til aktivitet på båndene. Styret er av den oppfatning at SSB slettes ikke
er noe tilbake for CW eller andre mode! Faktisk så mener vi at det er vel så vanskelig å kjøre
alle DXCC land på SSB som for eksempel CW. En holdningsendring må til folkens! Vi
har absolutt ingen medlemmer å miste. Vi tar dette opp på årsmøtet.
Clublog er veldig populært og er et enormt flott verktøy. Lurer virkelig på om hvordan en
kom i loggen før i tida -) Selvbildet var mye større før!! Garantert.
Skype Chat er flittig brukt og er et nyttig verktøy for oss alle. Sanntids-DX på det beste som
alle kan utnytte. Chatten er ment for kun korte beskjeder og skal man «brodere» ut over det så
går man QSY til privat chat.
I skrivende stund er Erling og Just i båt på veg tilbake fra Bouvetøya uten å få muligheten til å
komme i land. Dårlig vær og en defekt motor på MV Betanzos gjorde at kapteinen avblåste
hele ekspedisjonen. Vi vet ikke noe mere enn dette så vi regner med at vi får grundig
informasjon på Norsk Hammeeting i Leto- hallen.
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Vi får stadig forespørsler om bidrag og noen slipper da igjennom nåløyet til de som styrer
gruppens DX Fond.
På årsmøtet i fjor så ble det diskutert «badges» som viser at man er medlem av LADXG.
Styret har tatt tak i dette og vil informere på årsmøtet.
Kenneth LA7GIA tok initiativ for å få til ett julebord på høsten i Oslo. Julebordet ble en
realitet og mange HAMS møtte opp på Asylet!! fredag 8. desember. Dette ble en suksess så
da håper vi at dette blir en gjenganger. Takk til Kenneth.
LA-DX-GROUP’s websider
LADXG.no har vært stabilt tilgjengelige i hele rapporteringsåret. Sidene ble flyttet til ny
hosting-leverandør desember 2017 grunnet virksomhetsoverdragelse fra gammel leverandør.
Besøkstallet er varierende fra måned til måned og ligger mellom 2000 og 4000 unike
besøkende. Dette inkluderer både manuelle og automatiserte oppslag og trafikk for NRRL
Cup.
I rapporteringsperioden er sidene løpende vedlikeholdt både teknisk og funksjonelt. 2
funksjonelle endringer ble innført:
-

Grafisk rullerende DX Kalender

-

Synkronisert oppdatering av individuell Top20 status fra Clublog

ARRL DXCC status for LA stasjoner som er medlem i LA-DX-GROUP har vært kontinuerlig
oppdatert i hele 2017, 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. 450 individuelle logger med over 150’000 QSO har blitt registrert
ila 2017.
Økonomi
2017 har vært et aktivt år for LA-DX-GROUP økonomisk.
144 ½ har betalt kontingent for 2017. (De som melder seg inn i siste halvår, betaler halv
kontingent.) 1 medlem betalte 2 ganger.
Totalt innbetalt kontingent i 2017 ble kr. 36 125,-. (Inkludert dobbelbetalingen.)
2 medlemmer betalte også inn ekstra til DX fondet, til sammen kr. 350,-.
I 2017 sponset vi 10 forskjellige DXpedisjoner med varierende beløp fra 100 Euro til 3 000
USD.
Suverent største mottaker var den planlagte ekspedisjonen 3Y0Z til Bouvet øya.
Dette må vel være det største bidraget i LA-DX-GROUP`s historie.
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Men siden Bouvet ligger som nr. 2 på Most Wanted lista, dette er en norsk destinasjon, og
med norske deltakere, så vedtok årsmøtet i 2017 enstemmig å donere et bidrag på 3 000 USD
til 3Y0Z. Dette medførte at rent driftsmessig, så gikk vi med kr. 16´511,- i underskudd.
Årsmøtet 2017
Årsmøtet ble i 2017 avholdt i Letohallen i forbindelse med Norsk Hammeeting. Gaute
LB6KC og Matthias LA0FA var på valg mens Olav LA9VFA og LA3WAA Tor sitter til
2018. Både Matthias og Gaute tok gjenvalg og ble vagt med akklamasjon.
I forbindelse med årsmøtet ble det som vanlig avholdt et godt besøkt DX møte.
Foredragsholderne var Michael Wells G7VJR som holdt ett flott foredrag om
Clublog,(Autoren bak Clublog)
LA7GIA Kenneth holdt ett supert foredrag om ekspedisjonen til TL8AO og LA6VM som
informerte om den kommende turen til Bouvetøya. Tusen takk!!
LA-DX-GROUPs DX fond:
Styret i fondet har bestått av LA5HE, LA1TV og LA3WAA
I perioden har fondet støttet 11 DXPedisjoner :

6O6O
VP6D
KH1B
3D2EU
XR0YD
3C1L og 3C0L
VK9MA
3Y0Z
H40GC
TU7C
Fondets regnskap blir fremlagt på årsmøtet.

Trondheim, Februar 2018
LA3WAA Tor
President LADX Group
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