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LA-DX-GROUP årsrapport for 2022 
 
Innledning 
I rapporteringsperioden har styret bestått av: 
 
President: LA2XPA, Rolf Torvik 
Kasserer og Visepresident: LA3BO, Svein Bergstøl 
Styremedlem: LA8OM, Christian Quale  
Styremedlem: LB2TB, Lars Albert Røksund 
 
Det nye styret har i løpet av året 2022/23 avholdt 8 styremøter via Zoom samt diskutert 
pågående saker via Slack og E-post. 
 
 
DX aktivitet 
Det har vært stor aktivitet på dx-fronten i løpet av høsten og vinteren 2022 / 2023. Flere 
ekspedisjoner hadde utsatt sine ekspedisjoner pga. Covid-19 og det var til tider behagelig 
travelt å være dx-er. 
 
JX/LB4MI 
Helge var aktiv fra Jan Mayen, Mars 30 – Oktober 5, 2022. 
Som forholdsvis fersk CW operatør (fra 2021) og CW entusiast gjorde han en utmerket jobb 
på mange bånd og til stor glede for mange dxere rundt omkring i verden under sitt jobb-
opphold. Han kjørte ca. 10 000 QSO’s. 
 
TX5N 
Medlemmer av Perseverance DX Group (PDXG) aktiverte Raivavae Island (Austral Islands), 
French Polynesia,  April 15 – April 29, 2022. 
 
3D2RRR 
3d2sp,3d2ez,3d2usu +1 til opererte fra Rotuma i Mai 24 – Juni 02, 2022. 
 
7Q5RU og Z21RU 
Et russisk team var aktive fra Zimbabwe, Juni 17 – Juni 28, 2022 og fra Malawi, Juni 30 – Juli 
12, 2022. 
 
TY0RU og 5V7RU 
8 medlemmer av RUDXT gjennomførte en dx-ekspedisjon til Benin,  Oktober 16 – Oktober 
30, 2022 og til Togo, November 1 – November 10, 2022. 
 
P29RO 
En tysk dx-pedisjon til Papua New Guinea, Oktober 25 – November 9, 2022. 
 
J28MD 
En Mediterraneo Dx Club International Team dx-pedisjon til Djibouti Oktober 28 – November 
8, 2022. Over 90 000 QSO’s ble logget. 
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A35GC 
Vår kjære venn Stan, LZ1GC og Ivan, LZ1PM gjennomførte en dx-pedisjon til Tonga i perioden 
November 02 – November 20, 2022. Disse to klarte og logge over 43 000 QSO’s. 
Imponerende! 
 
T88WA 
En gruppe fra Western Washington DX Club (http://www.wwdxc.org/) gjennomførte en Dx-
pedisjon til Palau November 03 – November 14, 2022. I underkant av 29 000 QSO’s ble 
logget, mesteparten FT8 mode. 
 
T33T 
En dx-pedisjon til Banaba Island i perioden November 11 – November 25, 2022. 
De 2 deltagerne fra Rebel Group klarte å logge over 97 000 QSO’s, mesteparten i FT8 mode i 
løpet av 2 uker. Den første dagen logget de over 13 000 QSO’s.  
 
5R8 
En Tysk / Nederlandsk gruppe (5R8WG, 5R8CG, 5R8PA, 5R8WP og 5R8MM) gjennomførte en 
ekspedisjon til Madagaskar, November 23 – Desember 2, 2022. 
 
TO9W 
En contester gruppe på 5 amerikanere som opererte fra Saint Martin i perioden November 
30 – Desember 10. 2022. De kjørte ikke bare contest. 
 
FT8WW 
Thierry Mazel, F6CUK har i perioder mellom Februar 2 – Mars 15, 2023 operert fra 
Possession Island, Crozet Island som var land nr. 3 på ClubLogs liste over mest ettertraktede 
radioland. 
Med forholdsvis enkelt oppsett og stor innsats har han gledet mange dxere over hele 
verden, ikke minst LADXere, som bør si seg fornøyd med sine resultater. 
 
TN8K 
En gruppe fra Tsjekkia (CDXP) hadde stor suksess og svært gode signaler fra Congo (Republic 
de). De opererte på alle bånd og i alle modes. Så vidt jeg vet er dette den første 
ekspedisjonen til Congo som som hadde en omfattende bruk av digitale modes. Dermed var 
det noe å plukke for de fleste. De kjørte imponerende 165 000 QSO’s i løpet av perioden 
Januar 6 – Januar 20, 2023. 
 
3Y0J 
Årets (2022 / 2023) store begivenhet innen dx verdenen var ekspedisjonen til den norske 
øya Bouvet, nr. 2 på Club Logs liste over mest ettertraktede radioland. Spesielt for norske 
dxere siden ekspedisjonen var initiert og ledet av nordmenn med erfarne og kjente 
ekspedisjonsfarere som deltagere. 
Co-ledere var Kenneth LA7GIA, Rune LA7THA og Erwann LB1QI. Gjermund LB5GI var også 
med som deltager. Ekspedisjonen var nøye planlagt, ikke minst på sikkerhetssiden, og klarte 
under svært krevende landingsforhold å få i land nok utstyr og personell til å kjøre dx fra 
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Februar 6 – Februar 13, 2023. I alt 18845 QSOs ble logget, hvorav 8590 unike 
kall. Norske Dxere gjorde det svært godt (som forventet). 
Gratulerer med vel gjennomført ekspedisjon! 
 
Club Log Leader Board 
2022 har vært et år med økende antall solflekker og gjenspeiler seg i statistikkene som viser 
god aktivitet. Ila 2019 innførte LA-DX-GROUP et «Clublog-Leader-Board» for LADXG 
medlemmer som er godt synlig på ladxg.no (se bildet)  
 
Vi gratulerer vinnerne av de ulike kategoriene.  
 

  
 
Tallene viser at det i 2022 var mulig å kjøre hele 255 DXCC mixed (LA7HJA), 204 DXCC CW 
(LB2TB), 162 DXCC Phone (LB5GI) og ikke minst 247 DXCC Data (LA7HJA) 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 over 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 «cw ragchew» frekvensen på 3571 kHz. Uansett ferdighetsnivå på 
CW er det hyggelig og nyttig å møtes på denne måten, både til korte og lengre QSO’er.  
 
ClubLog og dxpedisjonslogger / ferielogger 
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. 
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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, 
men står normalt på 315 grader. På forespørsel til Rolf, LA2XPA, kan den endres til 290 
grader. 
Tekniske tilgangsdata (IP adresse) ble endret ila 2022.  
Opplysningene er tilgjengelige for påloggede medlemmer på ladxg.no 
Antennene er primært for 80m og 160m båndene og lavere (MF, 472 kHz og LF, 137 kHz). 
På høyere bånd vil det være betydelig demping. 
 
Slack 
Det er gledelig å se god og økende aktivitet på LADXG’s Slack plattform på tvers av de ulike 
tema-kanalene. Tema-kanalene ble endret i 2022 (takk Lars) etter innspill fra våre 
medlemmer og fungerer nå bedre enn noen gang. 
 
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 2021 ble det registrert om lag 416’802 contest QSOs, mens det i 
2022 ble registrert 235'838 contest QSOs.  

Styret har med egen kompetanse og med støtte fra medlemmer med data-kompetanse (takk 
Stian og Mat) foretatt en design-refresh av websiden. Styret har antatt at medlemmene er 
interessert i at klubb-relatert innhold som Top20, LADXCC status, Års-«ranking» er bibeholdt 
i den oppgraderte versjonen av websiden.  

Økonomi i LADXG 
LADXG hadde pr. 31.12.2022 155 (31.12.2021: 154) medlemmer, hvorav 1 æresmedlem. 

Totalt innbetalt kontingent i 2022 ble kr 53’540  (2021: kr 52’500). Overføring til DX fondet i 
2022 var på Kr 34’960 (2021: Kr 34’150) som er i tråd med vedtektene. 

I 2022 sponset LA-DX Funds 6 forskjellige DXPedisjoner (5 i 2021) med varierende beløp fra 
200 Euro til 300 Euro. Av de 6 DXPedisjonene skal alle være gjennomført før årsmøtet 14 
April 2023. 

Totalt fikk LADXG et overskudd i 2022 på kr 25’013 mot et overskudd i 2021 på kr 14’483. 
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Årsmøtet i 2022 
Årsmøtet ble som vanlig gjennomført ifm. Hammeeting på Letohallen på Thon 
Congress Hotell Gardermoen. 
25 stemmeberettigede medlemmer (inkludert styret) fant veien til LADXG's årsmøte 2022 
lørdag 12. Mars.  
Møtet har vært annonsert via direkte epost til samtlige medlemmer, på Slack plattformen og 
på ladxg.no.  

Ny Kasserer og Visepresident (2 år) ble valgt til LA3BO, Svein Bergstøl.  

Nytt Styremedlem (2 år) ble valgt til LA8OM, Christian Quale. 

Styremedlem LB2TB, Lars Røksund, var ikke på valg.  

President LA2XPA, Rolf Torvik var ikke på valg. 

Revisor LA0FA, Matthias Peter, og vararevisor LB8DC, Morten Kvernmoen ble begge 
gjenvalgt for 1 år.  

Valgkomiteen ble valgt for 1 år med LA9VFA, Olav Skår, LA7THA, Rune Egil Øye og LA0FA, 
Matthias Peter. Alle var nye. 

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 (som i fjor). 

LADX Fondet har støttet 6 DXpedisjoner i 2022  (5 i 2021) til en total verdi av €1400 + $300  
iht listen nedenfor: 
 

   2022 
FO/SP5EAQ    €200 
J28MD    €300 
P29RO    €300 
D60AE    €300 
CY0S     $300 
3B7M    €300 
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Overføring til LA DX fondet i 2022 var på Kr  34’960 (2021: kr 37’102) som er i 
tråd med vedtektene. 

Pr 31.12.2022 har LA DX fondet kr 93’023 (31.12.2021 kr 59’458) på sin konto. Fondets 
regnskap blir fremlagt på årsmøtet. 
 
 
 
 
Kristiansund, Mars 2023 
 
Rolf Torvik, LA2XPA 
President LA-DX-GROUP 
Org.nr. 890 841 732 
 


