LA-DX-GROUP årsrapport for 2018
I rapporteringsperioden har styret har bestått av:
President: LA0FA, Matthias Peter
Visepresident: LB6KC, Gaute Stuksrud
Kasserer: LA9VFA, Olav Skår
Styremedlem: LA7GIA, Kenneth Opskar
Styret har i løpet av året avholdt 8 styremøter via Skype samt diskutert pågående saker via
Skype og E-post.
DX aktiviteten har også i dette året vært preget av solflekk-minimum. Til tross for dette er
det gledelig å registrere god aktivitet fra våre medlemmer spesielt på de lavere
frekvensbånd, inkludert top-band, hvor mye fin DX er kjørbar omtrent daglig.
I perioden har det også vært flere profilerte DX-pedisjoner. Bouvet DXpedisjonen 3Y0Z måtte
dessverre avbrytes pga værforhold ved Bouvetøya, kombinert med andre tekniske
problemer.
I skrivende stund så er det en ny DXpedisjon under oppseiling til Bouvet, 3Y0I teamet
forbereder seg i Cape Town, og det er stor spenning knyttet til om dette teamet vil lykkes. Vi
får håpe det blir en suksess !
TT8KO ekspedisjonen til Kenneth, LA7GIA fikk dessverre kortere tid på luften enn planlagt,
pga. administrativt «rot» i gjestelandet – men vi er glade at Kenneth slapp ut av landet etter
en kjedelig ventetid uten større komplikasjoner.
Vi vil også takke Z2LA teamet med LA7THA Rune, LA7WCA Arne og LA9VPA Thor som skapte
bra aktivitet og gjennomførte en vellykket DXPedisjon i løpet av mars 2018.
Den nye digitale mode FT8 har befestet sin stilling, og det er stor aktivitet på alle bånd.
DXpedisjoner har i stor utstrekning omfavnet moden, og utnytter en egen funksjonalitet
«Fox/Hound» for å bearbeide pile-up på en effektiv måte.
Figuren nedenfor sammenligner mode sammensetning av samtlige opplastede QSO til
ClubLog fra hele verden, og iflg. disse tall er FT8 den mest benyttede mode verden over i
2018. (tall for LA relaterte QSO er dessverre ikke ekstraherbare fra ClubLog).

Data er hentet fra Clublog pr 2.Januar 2019 hvor desember 2018 tallene ikke er helt
komplette enda. Ekstrapolert så er det lastet opp om lag 15% flere QSO`s til ClubLog i 2018
sammenlignet med 2017. Det er dermed på det rene at FT8 har bidratt til å skape aktivitet
på amatørbåndene, og økt DX interessen selv i en periode med mindre attraktive
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propagasjonsforhold. Bruk av FT8 (eller hvilken som helst mode, inklusive SSB) er
således fullt ut i tråd med et av LADXG’s formål: Oppmuntre til aktivitet på
amatørbåndene.
Det kan dog være en god ide å «gjenopplive» aktivitet i CW bånd-segmentene til tider ved å
kalle CQ der av og til. Det er ofte positivt overraskende å oppleve god og rask respons etter
et CQ anrop på et ellers dødt CW segment.
Styret ønsker å støtte et initiativ med en «ragchew» frekvens på 3571 kHz. Uansett
ferdighetsnivå på CW, så er det hyggelig og nyttig å møtes på denne måten, både til korte og
lengre QSO’er. I tillegg mener styret at dette initiativet støtter godt under et ytterligere
LADXG formål: arbeide for å opprettholde aktiviteten på CW.
LADXG hevder seg bra globalt på ClubLog ved å innta en 8.plass av totalt 121 registrerte
klubber (pr. 1.januar 2019). Denne rangering er basert på antall bekreftede DXCC.
Kiwi SDR radioen på Smøla blir flittig brukt, men har fortsatt god kapasitet. Den er utstyrt
med beverage antenner som stort sett lytter mot vest, og er en bra referanse for å teste
egne mottaksforhold.
Det er god aktivitet på Skype Chat, og det virker som at brukerne får bra utbytte både med
DX-tips og mange interessante tekniske diskusjoner og referanser. I tillegg så styrker Chat
funksjonen samholdet blant DX interesserte og våre medlemmer.
LA-DX-GROUP forvalter egen kallesignal, LA1DXG. Styret har diskutert om det kan være av
interesse for medlemmene å aktivisere dette kallesignalet og etablere et styringsmodell
rundt registrering av aktivitet samt QSL manager/LotW administrasjon. Styret vil være
interessert å få tilbakemelding på det på årsmøtet.
Kenneth, LA7GIA tok fornyet initiativ for å få til ett LADXG julebord. Totalt 17 LADXG’ere fant
veien til Julebordet på Asylet lørdag 1.desember 2018. Vi kan vel deklarere dette som en
tradisjon nå.
LA-DX-GROUP’s websider
LADXG.no har vært stabilt tilgjengelig i hele rapporteringsåret.
Det konstateres at Top20 rangeringen er ivrig brukt av medlemmene og at synkronisering
mellom ClubLog og LADXG.no har bidratt til at mange oppdaterer sin status regelmessig.
ARRL.org’s DXCC status oppdateres automatisk daglig, noe som skjer ca. 00:15 NT hver natt.
Kun registrerte medlemmers status vises på LADXG.no.
LADXG.no er også vert for NRRLs NRRLCup – en årlig konkurranse som stimulerer til økt
contest deltakelse på HF. Det registreres en markant økning i antall registrerte contest QSO
fra 2017 (150’000 QSO) til 2018 (256’000 QSO) mens antall deltakere har marginalt økt.
Økonomi
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LADXG hadde pr 31.12.2018 145 medlemmer, derav 5 som ble innmeldt etter
1.7.2018 som således betalte halve kontingent for 2018 (kr 175,-).
Et medlem hadde betalt dobbelt i 2017 og betalte følgelig kun kr 100,- i 2018.
Totalt innbetalt kontingent i 2018 ble dermed kr 49’625 som er en økning fra 36’125 året før.
Økningen skyldes økningen i kontingent fra kr 250,- til kr 350,-. Antall medlemmer har vært
konstant sammenlignet med året før.
I 2018 sponset LA-DX Funds 7 forskjellige DXPedisjoner (10 året før) med varierende beløp
fra 100 Euro til 500 Euro. Ihh til vedtektene ble Kr 33’135,- overført fra LADXG’s brukskonto
til LADX Fonds
Totalt fikk LADXG et overskudd i 2018 på kr 27’722,Årsmøtet 2018
Før årsmøtet formelt ble åpnet, ble Ragnar Otterstad, LA5HE, tildelt Æresmedlemskap i LADX-GROUP, og President Tor Pettersen kunne overrekke Ragnar et tilhørende diplom. Styret
begrunner utnevnelsen med Ragnar’s mangeårige innsats for LA-DX-GROUP, og aktive bidrag
til DX arbeid både nasjonalt og internasjonalt.
Årsmøtet ble i 2018 avholdt i Letohallen i forbindelse med Norsk Hammeeting. President- og
kasserervervene var på valg. Matthias Peter, LA0FA ble valgt som president for 1 år og Olav
Skår, LA9VFA ble gjenvalgt som kasserer for 2 år. Kenneth Opskar, LA7GIA ble valgt som
styremedlem for 2 år.
Styret takker Tor Pettersen, LA3WAA for sin mangeårige innsats som president i LADXG.
På årsmøtet ble det diskutert «badges» som viser at man er medlem av LADXG.
Styret har tatt tak i dette og fremmer egen beslutningssak på årsmøtet 2019.
Etter årsmøtet ble DX møtet gjennomført som besto av 3 utmerkede foredrag. Lars, LB2TB
ga en ytterst relevant betrakting rundt «doublet» antennen som helt sikker var til inspirasjon
for mange tilhørere. Arne, LA7WCA Arne og Rune, LA7THA ga oss et meget godt og
underholdende innblikk i sin nettopp avholdte DXPedisjon som Z2LA Zimbabwe. Til slutt fikk
tilhørerne en grundig og fengslende reiseskildring av Erling, LA6VM fra Bouvetekspedisjonen som dessverre ikke kom i mål.
Styret ønsker å takke alle foredragsholdere for gode og relevante bidrag !
LA-DX-GROUPs DX fond:
Styret i fondet har bestått av LA0FA, LA5HE, LA1TV og LA3WAA
I perioden har fondet støttet 7 DXPedisjoner :
9LY1JM - 300 Euro
T31EU - 300 Euro
A35EU - 300 Euro
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5W0GC/YJ0GC - 500 Euro
3C3W/3C0W - 100 USD
3B7A - 500 Euro
C8T - 100 Euro

Pr 31.12.2018 har Fondet Kr 31’064,59 på sitt konto. Fondets regnskap blir fremlagt på
årsmøtet.

Kjeller, Januar 2019
Matthias Peter, LA0FA
President LA-DX-GROUP
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