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LA-DX-GROUP årsrapport for 2021 

 
Innledning: 
I rapporteringsperioden har styret bestått av: 
 
President: LA2XPA, Rolf Torvik 
Kasserer og Visepresident: LA9VFA, Olav Skår 
Styremedlem: LA7QIA, Peter Lund  
Styremedlem: LB2TB, Lars Albert Røksund 
 
Det nye styret har i løpet av året 2021 avholdt 3 styremøter via Zoom samt diskutert 
pågående saker via Slack og E-post. 
 
 
Om DX aktivitet: 
 
Ikke overraskende så har Covid-19 pandemien også i 2021 satt et dominerende preg på den 
globale DX aktiviteten. De fleste større DX-pedisjoner ble enten kansellert eller utsatt.  
 
Sommeren 2021 klarte den Norske DX-pedisjonen til Svalbard, kallesignal JW0W, 
gjennomføre en flott expdisjon til Eu-063 Prins Karls Forland, Poolepynten. Vi takker 
Kenneth, LA7GIA og hele teamet (LA7THA, LA8OM, LB1QI, LB5GI og EA3HSO) 

for en bra gjennomført DX-pedisjon på lavbudsjett og under primitive forhold. God trening til 
Bouvet-ekspedisjonen. 
 
En annen overaskende DX-Pedisjon til Afrika ble gjennomført av Kenneth, LA7GIA i oktober/ 
november 2021, nå til den Central Afrikanske Republikk med kallesignal TL7M (cw/ft8) / 
TL8AO(ssb). Totalt over 25 tusen QSOs ble gjennomført, i perioder på 2 bånd samtidig. 
Kombinasjonen cw og ft8 ble gjennomført på en elegant måte , men enda mer imponerende 
var kombinasjon SSB (mikrofonen festet med gaffatape foran munnen) og cw. 
 
RUDXT, Russian DX Team imponerer stadig vekk og leverer under vanskelige forhold. Denne 
gangen til Botswana, A25RU (R7AL RW9JZ R9LR RU3UR) og Mozambique C92RU (R7AL UI8J 
R9LR RU3UR.) 
Senere på året ble det Kingdom of Eswatini 3DA0RU (R7AL RW9JZ RU3UR RA1ZZ R5EC 
OK8AU SP6EQZ R9LR) og som bonus, Lesotho 7P8RU (R7AL RW9JZ RU3UR RA1ZZ R5EC 
OK8AU).  
3 av RU ekspedisjonene ble støttet av LADXG. 
 
En annen godt gjennomført stor dxpedisjon som gledet mange var HD8R til Galapagos av 
DXFriends, hovedsaklig, spansk fransk og italiensk deltagelse. 
 
Selv om også 2021 har vært et år med minimale solflekker så vitner statistikkene om god 
aktivitet. Ila 2019 innførte LA-DX-GROUP et «Clublog-Leader-Board» for LADXG medlemmer 
som er godt synlig på ladxg.no (se bildet)  
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Vi gratulerer vinnerne av de ulike kategoriene.  
 

 
 

Tallene dokumenterer at det i et ekstraordinært år med Covid19 var mulig å kjøre hele 233 
DXCC mixed (LA3MHA) med en fin fordeling av aktivitetene blant våre medlemmer på tvers 
av alle modes og bånd.  
 
Clublog leader oversikten på ladxg.no oppdateres automatisk daglig med data fra clublog.org 
  
Vi gjentar vår oppfordring å bidra til aktivitet i CW bånd-segmentene ved å kalle CQ der av 
og til. Det er ofte positivt overraskende å oppleve god og rask respons, også fra 
fjerntliggende DX stasjoner etter et CQ anrop på et ellers dødt CW segment.  Vi er til tider 
forbauset å registrere hvor tett-pakket spektrum er på FT8 frekvensene mens CW 
segmentene virker tilnærmet øde. 
 
Styret vil også igjen være tydelig på at LADXG som forening fremmer DX aktivitet uansett 
teknisk mode! 
 
Styret minner også om «ragchew» frekvensen 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.  
 
Om ClubLog : 
Vi har en sterk oppfordring til alle medlemmer som laster opp ferie-logger og DX-
pedisjonslogger til Clublog å ikke assosiere disse til LADXG. Denne praksisen reduserer 
LADXG’s globale ranking vesentlig. Vi ønsker å utvikle LADXG’s score som DX-klubb så 
positivt som mulig. 
 
Om LADXG’s Kiwi SDR: 
Kiwi SDR radioen på Smøla er fortsatt i kontinuerlig drift og har fortsatt god kapasitet. Den er 
utstyrt med 500-700m lange beverages med retning 290 eller 315 grader som normalt  
står på 315 grader, men på forespørsel til Rolf, LA2XPA, kan endres til 290 grader. 
Tekniske tilgangsdata (IP adresse) ble endret ila 2020. Opplysningene er tilgjengelige for 
påloggede medlemmer på ladxg.no 
Antennene er primært for 80m, 160m og lavere (MF, 472 kHz og LF, 137 kHz). 
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Slack: 
Det er gledelig å se god aktivitet på LADXG’s Slack plattform på tvers av de ulike 
tema-kanalene.  
 

Julebord LADXG: 
Grunnet C-19 pandemien ble det i 2021 ikke avholdt julebord. 
 
LA-DX-GROUP’s websider: 
LADXG.no har vært stabilt tilgjengelig i hele rapporteringsåret.  
Top20 rangeringen er ivrig brukt av medlemmene, og synkroniseringen mellom ClubLog og 
LADXG.no har bidratt til at mange oppdaterer sin status regelmessig. 

Styret ønsker å presisere at Top20 kun er for medlemmenes «hjemme»-kallesignal, altså 
kallesignal som brukes for innlogging til ladxg.no. DX-pedisjons kallesignaler skal ikke inngå i 
Top20 rankingen. 

 

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. I 2020 ble det registrert om lag 410’000 Contest QSO, mens det i 
2021 ble registrert 416’802 Contest QSO. Om Covid-19 har redusert DX-aktivitet så har den 
definitivt bidratt til en økning i Contest aktiviteten blant Norske radioamatører! 

Styret gjentar ønsket om å komme i kontakt med datainteresserte medlemmer som har tid 
og kapasitet for en design-refresh av websiden. Styret antar at medlemmene er interessert i 
at klubb-relatert innhold som Top20, LADXCC status, Års-«ranking» bibeholdes i en fremtidig 
oppgradert versjon av websiden. Innspill mottas gjerne. 

Økonomi i LADXG: 
LADXG hadde pr 31.12.2021 154 (31.12.2020: 153) medlemmer, hvorav 1 æresmedlem. 

Totalt innbetalt kontingent i 2021 ble kr 52’500  (2020: kr 52’675). Overføring til DX fondet i 
2021 var på Kr 34’150 (2020: Kr 34’897,00) som er i tråd med vedtektene. 

I 2021 sponset LA-DX Funds 5 forskjellige DXPedisjoner (5 i 2020) med varierende beløp fra 
300 Euro til 3000 Euro (3Y0J). Av de 5 DXPedisjoner er 3 gjennomført, mens 2 er planlagt 
gjennomført i 2022 (Crozet og 3Y0J). Styret følger opp de ikke gjennomførte DX-Pedisjoner 
om refundering av støttemidlene. Støtte til 3Y0J DXpedisjonen som ble støttet i 2020 har 
blitt refundert til LA DX Fondet’s konto. 

Totalt fikk LADXG et overskudd i 2021 på kr 14’483 mot et overskudd i 2020 på kr 27’694. 

 
Årsmøtet i 2021: 
Ettersom Hammeeting på Letohallen igjen måtte avlyses pga smittesituasjonen  
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ble det igjen besluttet å gjennomføre årsmøtet digitalt. 24 stemmeberettigede 
medlemmer (inkludert styret) fant veien til LADXG's digitale årsmøte 2021 som 
ble avholdt på videokonferanse-tjenesten Zoom, lørdag 24.april 2021. Etter 
tilbakemeldingene å dømme var dette en effektiv måte å gjennomføre et slikt møte.  
Møtet har vært annonsert via direkte epost til samtlige medlemmer, på Slack plattformen og 
på ladxg.no.  

Kasserer og Visepresident LA9VFA, Olav Skår, var ikke på valg.  

Styremedlem LB2TB, Lars Røksund, ble gjenvalgt for 2 nye år.  

Ny President (2 år) og nytt Styremedlem (1 år) ble valgt til: 

President Rolf Torvik, LA2XPA 

Styremedlem Peter Lund, LA7QIA 

Ny revisor LA0FA, Matthias Peter, og ny vararevisor LB8DC, Morten Kvernmoen ble begge 
valgt for 1 år.  

Valgkomiteen ble gjenvalgt for 1 år med Olav Vik, LA7AFA, Trond Nerlie, LA1TV, og Tor 
Pettersen, LA3WAA. 

LA-DX-GROUPs DX fond: 
LA DX Fondet har definert to konkrete krav til DXPedisjoner som søker støtte (a) opplasting 
av LotW logger en måned etter DXPedisjonens avslutning og (b) hensynta propagasjons-
forhold til Nord-Europa.  Disse kravene er publisert på ladxg.no. 
Iht styrets forslag om endring i styringsmodellen av LA DX Fondet, skal styret jobbe videre 
med forutsigbare tildelingskriterier for støtte av DXPedisjoner. 

LADX Fondet har støttet 5 DXpedisjoner i 2021  (5 i 2020) til en total verdi på 4400 Euro  iht 
listen nedenfor: 
 

2021 
A25RU  300 Euro 
3DA0RU  300 Euro 
7P8RU  400 Euro 
Crozet  400 Euro 
3Y0J   3000 Euro 
 

 
Overføring til LA DX fondet i 2021 var på Kr  37’102 (2020: kr 34’897) som er i tråd med 
vedtektene. 
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Pr 31.12.2021 har LA DX fondet kr 59’458 (31.12.2020 kr 37’102) på sin konto. 
Fondets regnskap blir fremlagt på årsmøtet. 
 
 
 
 
Kristiansund, Januar 2022 
 
Rolf Torvik, LA2XPA 
President LA-DX-GROUP 


