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LADXG.no LA-DX-Group’s websider - rapport fra webredaktøren:
Presidenten vil rette en stor takk til vår webredaktør, LA0FA, for all den innsatsen han legger
ned i arbeidet med våre hjemmesider. Her er hans statusrapport:
LA DX Group har egen webside på domenet www.ladxg.no. Siden forvaltes, videreutvikles
og administreres av webredaktør LA0FA, Matthias. Besøksantallet stiger jevnt og det er nå
over 1500 unike besøkende hver måned. Lørdager og søndager er dagene med mest trafikk
med over 200 unike besøkere. Driften av siden har stort sett vært stabil i hele
rapporteringsåret. Leverandøren av webhotell måtte bytte server i januar 2012, noe som
påførte en nedetid på noen dager. Etterhvert blir datamengden i databasen større (det er nå
nærmere 3000 DX nyheter og artikler lagret) samt at besøkstrafikken stadig øker. Dette
medfører at vi må vurdere en mer robust teknologisk løsning, både med tanke på
databaseteknologi og trafikkhåndtering. Dagens webhotell-løsning har en relativ beskjeden
leiekost på kr 248,- pr. år pluss en årlig pris for domenet ladxg.no på kr. 110,-. Med en mer
robust løsning må vi regne med en kostnadsøkning.
I rapporteringsåret har det vært jevnlige oppdateringer med DX nyheter og annet relevant
stoff samt at ny funksjonalitet har kommet til. Eksempler på ny funksjonalitet er :
medlemsoversikt, automatisk propagasjonsberegning for dx-nyheter, bildegalleri og
selvbetjent registrering av Top20 DXCC status . Sistnevnte har blitt en populær tjeneste hvor
besøkende daglig registrerer DXCC status. Dette bekrefter våre antakelser at DX interesserte
er utrustet med en sunn konkurranseinstinkt.
Den offisielle ARRL baserte DXCC status for samtlige LA stasjoner oppdateres omlag en
gang i kvartalet av webredaktøren.
Ladxg.no tilbyr også såkalte RSS-feeds med dx-nyheter, artikler og contest-kalender.
Websiden er integrert mot sosiale medier som Facebook og Twitter, slik at nyhetsstoff og DX
nyheter automatisk “kringkastes” i disse medier. LA DX Group har egne Twitter- og
Facebook-sider hvor man kan følge nyhetsbildet på DX fronten. I 4.kvartal 2011 har vi i
tillegg begynt å sende ut nyhetsbrev pr. epost til alle som har abonnert på denne tjenesten via
sin registrerte profil.
Vi ser at flere av de internasjonale DX-websidene har begynt å følge med eller abonnere på
LA DX Groups RSS feeds, twitter eller facebook, slik at nyheter som legges ut på ladxg.no
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raskt spres internasjonalt. Webredaktøren oppfordrer derfor alle som drar på større eller
mindre DX-ekspedisjoner eller “eksotiske” radioopphold, å melde dette til webredaktør.
Web-redaktøren ønsker seg i denne anledningen flere DX bidrag fra besøkende gjennom
websiden’s funksjon “DX-Tips” hvor det kan publiseres nyheter døgnet rundt.
LA DX Group har også inngått et samarbeid med NRRL ved å utvikle og legge ut NRRL Cup
web-tjenesten på sitt webhotell. Denne nye og webbaserte konkurransen startet 1.1.2012 og
har vært omtalt i Amatørradio, på nrrl.no og ladxg.no.
Listen over ideer for videreutvikling er fortsatt ganske lang. Ønsker og tips tas også i
fortsettelsen i mot med stor entusiasme. Webredaktør vil her også gjerne rette en stor takk til
ikke navngitte støttespillere som gjennom året har bistått med testing av nye funksjoner,
tilbakemeldinger i form av ros og konstruktiv kritikk som har gitt både energi og mersmak for
denne spennende oppgaven.
73 de LA0FA, Matthias, Webredaktør.
Årsmøtet 2011
Årsmøtet og foredragene om DX-ekspedisjoner ble også i 2011 holdt på Letohallen i
forbindelse med den årlige norske hammeetingen der. Foredragsholderne var LA9SN som
delte sine inntrykk fra Stillehavet og LA6VM som hadde vært på tur til 6W sammen med
LA7XK og LA9DL.
Økonomi:
Gruppens økonomi er god og utgiftene har i perioden vært holdt på et minimum. Som det
fremgår av regnskapet hadde gruppen 138 medlemmer i 2011. Mange takk til kasserer
LA7XK som har sørget for ryddig håndtering av regnskap, kontingenter mm.
LA-DX-GROUPs DX fond:
Styret i fondet har bestått av LA5HE, LA2IJ og LA8XM.
I perioden har fondet støttet:
T32C Eastern Kiribati, 4W6A Timor-Leste, FW0R Wallis/Futuna, HK0NA Malpelo og
HA5AO’s ekspedisjon til T2/T30/T33.
Fondet vedtok å støtte Clipperton, men denne ekspedisjonen ble avlyst.
Fondets regnskap blir fremlagt på årsmøtet.
Oslo, mars 2012,
LA8XM
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