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Organ för
'!',lERliLAl{DS RADIO lJliION

. Box 4-o7I
l(ar1stad.

prenr.i.r:.eration på 1,rLu-nytt, son utkoriner ! 8Sr om året - feburari, apri1,
juni, oktober ocn clecemb"" * toJ;;;."4,- n"i";t och inbetalas enkrast på

iost3irokonto 59 09 98.
ögs -i',Bu-nytts adress ä, äg-?r-,--Ii"g§liagg
Notiser

aaaraaa

Från och nrecl nästa nummer ]rommer
onfattande föråindringar att företas -
c1å d.et gäI1er u-tgivningen och inne- -
håttet i \,ffiU-nYtt" Vi kourrer inte
att ha niigot begränsat sidoantal i -
fortsättningen' Tidningen korliner att-
utkomrna den. första i:rånd'agen i varje ..

utgivningsnånad, d-etta dir tid'ningen -
måste tryckas på en torsdag. F.o,il ' -
nästa nurtl$er inf ör vi några nya av- -
d.e3-ningar:

!8. BennY.Johansson, Veinge.

59. Krlst6r BYströn, Overhögnäs
60. I(ennet Nilsson, i'iellerud'-
51. Stig Äncersson, Sked'alagård
62. Anders l{ögiund.-, liristinehamn
63 " Lars-Rune Yrlidr lir-i-stinehannn
64. Iians llardeman, fial-mö S

Jag hopPas att ni a1-la skal.l hjä1Pa
tiil all göra i^llllr-nytt til]. en tidning
av k1ass.
Vi vi1.l vädja
tj-Il- a1la er som inte betalt årsavgif-
ten -'r- år att genast göra d'et" Detta
är i anna-t falI clet sista nurtret ni er-

'a
1^.ll lar I ! '. , i
II flliu f a

- uU \ -vu.

IIP.U är dcn end-a DX-klu-bben i Värnland'
Lohalverksanhet är i gfurg i- lkistine-
ha-::rn, Torsby, I(arlskoga och inonr d'en

näruaste :::ånaden i iiarlstad' I Kris-
';inel:a.:i:r på6or en fritid'§grupp under
Le if ;\nd-erssons 1ec1nin5. I Torsby på-

Sair cn studicci::kel under 'l''orsten
iial-::rströms : lcdning. tI t(arlskoga star-
tas trolig|vis ilöten snart, nedlen-
irarna sar,rlas numera och pra-tar sin-
scnellan. Tyvärr har inte i'iPU d'e re-
surser soiil en anna11 klub.b son ni hanske
fått provnui,lner frål , iiren \iP'U-n;'tt
vill i3atp.t alla nlrbör jare, hi3-11a sig
på ett loiralt plar och så rbLkna: "i.ied att anordna ett iirecting i vär d'a

vi lroplras a'lfa nedlenr,rar j- Värmlaltdi.i;17,r,'.y
åtrainåitonde, Betala alltså avgiften
för L96Lr,
-rlPU:s n).a styrelse:
orcl-f . Pår-itugo Jansson, I(ristinehann
selcr. La.rs-nr:ne Yrlid, Ikistinehamn
lcassör Gunnar L3ergqui-st, Skatticärr
v. ordf . Donaldl: Råd-berg, I(arlslcoga
suppl' Lennart Virid6n, lkistinehamn- I{åkan Persson, Iiarlskoga

Kontaktmän:
Ikistinehamn: Karl-Erih lIe3-1-fe1-dt,
Karlsirogav. 83, te1- 14916
i(arlshoga: P.oIf Lindgren, Pensio-
nii-rsv. 11

- I(arlstad: Gunnar Berilcluist, Box 1Ot
- Ska.ttkärr, tet 60252
- Torsbyl Torsten l"{a1i;rström, Bo:l 2f t

1'1g-d-1_qg"_plgrsep_tg_!i.og3-r, r e d . Gunna-r

Bennstan
I!q'.e--9F-p-"1-!, red' Leif Ändersson
tli*so"åtfl rea. Torsten ilalnströr:r
E-e+,+---'

och Ar:ne ,ivist
Qsl-tästen tar Gunnar Lergc.uist i:an{
orr och ll,li-nornor liotilrrer att fortsä-t-
ta att håsera och '-lelinisha sT alten
åt e rl<onrner . De-ssu"lu olr f i9'r 

",I-U-.-ntrtt
s*n-3.y*!.u"":r*"SSei..'l!-";Q--':l.;f a'r}åq-
[9le-*lgrfs-}1'-se-:"sr]eg,9s-"-glls-:-l-qg'-
iilrJl-nlitts adress i fori.sättningeu
är aIl-tså Box 2), i'a'rlskoga ' Dj-t
skall alla bidrag exkl. frågor, i:ils'
och QSl-arulälnin:.a-r sändas före d'en-
^atc ilars.
QSl,-anmä1nini;ar såi:nd"es -ui1l Gunnar
Bergquist, Box 101, Sl<attirärr f öre
C.en 21 roars

l!a:p-g- ^a_y_.j;.-I§- 
säncles i;ill- Torsten

lmfr:rstrOii, Rox 27, TorsbY före den
21 mars. -
Frågor sai.ndes ti11 Leif And-ersson,
Värnrland'sg. Lr6 )vt ilris;inehal:n före -

Inte mind.re äin f9.le.-n-g*al9.gge-! kan -
vi hä1sa hjärtligt välkomna d'enna
måmad. De är
Lr6, Christian Gertze11, xveröd. 

- 
-4?. Håkan Jansson, lkistinehann

43" Thomas l{ermansson, Sltnne 5
4'9. connlr i{yr6n, s}roghall
50; Thomas Lövgren, J\i:rotfors
51, J-E ?erneilan, Iiarlskoga
52. I{ans Claesson, Ihr}skoga
!J. I(jel1..Inge Stevensson, Sllff1-e
54. AIf Eriksson, Värm1. SäbY

55. Ulf Sancl lkistineha:,rn
56. :lu.r. Skarpsjö, Iiristinehamn
57. I',"nr-rt }{ygren, Simlångsdalen

DTT



I:?li::I: .l?Tl::
ltrermlands Radio Union firar sj-tt tvåårsjubileun den 4 feburarj-. Detta celibreras
rcd två specialprograEl. Dessa tarrupp' kampanjen rrVackrare Stadrr,
Det första koniirer tisdagen den l+ februarj- över Lettlands Rad.i-o kL. 2Lr2O på
) c-J- llJ'.

Det andra specialprograui:ret kornner i DX-Ål1j-ansens sändning över Finla.nds Rad"j-o
fredagen den 7 februari och oi:rfattar 1O riin.: Det sän^ds kI. 1/.OO .pä 19176, 25r41,
::h-21,1-O rr. Rcpris..sryro dag k1 . 22,00 på 4)rO2 n, sant lördagcn den B leU. Ii1.
L?"3O pä sanura vägtängd.cr son k.]-. 17.00.
Afla rapiioiter besvaras gratls ned, ett spe.cialtryckt special-QSL. Rapporter tiIl
ilerrllands Radio Uniono Värnlanclsg; 46 a, I1'ristinehann. . ,

lderr:rlands Radio Unions årsnöte arrangeracles sönclagcn d.en 26 jan' i K-ristinehanns
Läroverks fritidsrunr. 1'4ötet var vä1besi'ikt och efter,förhandlingarnä såg vi fiI-

a O a 
^a - 

.,rcn från A963 ärs DIC-Parlanent. Vi.kor:r:cr intc atl publiccra protokollet nen vi
cka.ll här na.urna vari son förhanclladcs orf : Styrelscns årsberättelse och :'errisions-
bcrättelsen godkänd.es och styrelsen beviljados ansvarsfrihet för vcrhsa-nhctsåret.
Den nya sty::clsen finncr: ri på förcgå.cnc1c sicia och Gunnar Bennstan valdcs 'bj-11
revisor. Den and.ra revisorsplatsen är f.n. vakant. Ti1I kontäklr:ran för DX-A11ian-
sen valdes Leif And.ersson och övriga kontaktnän finner ni und,cr styrelsen. 1,'\rRU-

nytt flyttacles efter diskussion tiII ihrlskoga där red.igcring, trycicning, hopp-
sättning och clistubireing i fortsättningen sker, Til1 tryckare och clistubitörer
valdes Sturd Edströr:r, Håkan Persson och nolf LinCgren. l'{edlcrlsavgiften ska11 vara
oföränclrad,4:- d.ock skall en liten lokalavgift i<unna uttagas o, än soF cleltager
i il.okalverksardrctcn. En konr:ritt6 tillsattes för:,tt sc övcr stnclgerria och cn an-
nan kor:rntitt6 tillsattes,för att gör'a en u.trcd.ning i ra.pportfornulärfråganr ny-
trycknlngr. utarbctand.e nn. Ev. anslutning ti1I DX-Ringen och/e1ler' Västsveriges
DX-f 6rbund' förirastadcs då vi inte vi1le ge oss in på några såd.ana salccr då vi
nyss gått ur ett förbund. Klubbnästerskapet L964 konrrsl ett gå i sanband ned
stora Sl4.

PEVTSTOI'ISBENÄTTELSE FÖR 1.IERI,{LA}.TDS RÄDIO U}IIONS VERI(SA].IH]!T !953=6!*:,
Und.ertccknade'av i,',iernLands Rad.io Uhion utsccida
räkenskaper avseclcta tid.en 4 februart L962 t. o.
ter fullgjort uppdrag läir:na föIja-ncl"c utraitande:
Dii railccnskaperne-'ej äro f örda på lionvcntionellt
nomgått clesaal:ta, r:en eftersof,l santliga inlionstor
tag, äro ver,ifierade, får vi härr:ed. föreslå:
att ]rassörcn och styrelsen i sin helhet beviljas
crlld:inanclc för dcn gångna verksa::rhetspcrioclen.

Gunnar Bennstalr
Inlconstcr 1962 z l;iecller.isavgiftcr

Gåvor
Diverse

Suuna

:'cvisorcr, har granskat Unionens
r.r JI clccc-rbar L953, ocir får cf-

sätt, har vi ncd svåri-ghet ge-
och utgif tcr, i:ed några und.an-

ansvarsfrihet och ctt tacksant

g,tt lcontoförc1 kassabok kkall i-nköpas och användas hi-i-dancfter,
sairt att alla ril<ningar skall bevaras och insbi.ttas j- pärn i tici,sfö1jc1'.

Kristinchann clcn 26 januafi 1964

Balansrä-kning;
!i11gångar t9622

Inkoi:rster 1963;

Pclstgiro
l-trets unclerskott

§umna

Utgifter L9622

. .,Lennart vl-rr-den

l{RU-nytt
Porto
Service
Diverse
Utgåend.e balans

Suua
Slculder : Obotalda räkni-ngar

2OO: -
70:-
/rs"-

].55:--re
33ot-
20:-
7o:-
zn. -
2O: -

-

1+51:'

i4edlensavgif tcr
Service
Diverse
Tävlingen
Ingi-tencc bal-ans

Sunna

Tillgångar 19632

Bo: -
160: -
1OO: -
240-:-
20**ffir;

Iltgif ter 19632 1,JBU-nytt 3Oz-'
Porto 2Oz-
Servic'c 2JO z-
Divcrse 95:-
Utgåcndc balans 22J:-

sur:ila 6öö;
.rrla1.ansråikning: Postgiro 225-a-

PeeuLtaten av IiJRU:s kortvågstävling bcräl-,nas vara klart i början av febura.rir
icsuLtaten utsänd"es genast och publiceras d.cssuton i 1{1iU-nytts ap::i1nufirrer.



/ // / ////// // /////// // / / / / /////// / / //// ///
'18.00-1 8.45. NBC i Nieeria pä 25-21 m

sände sitt nationella program'Nog var
det det alltiliTam-tam och bongo-bongo'
Engelska och infödingsspråk.Fört jusande i
SINPO.
41131-4 uohono.

////// // / / /////// / / //////// / / / // /// / / / ///
22.3o, HCJB i Ecuador pä 25.'18 m.l"tycket
fint programlnslag var bandinspelning -
en g;ård av S.Ed'ström.Tusen tack lör deti
S INPO
3+333

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / i / / / / i /,' / / / /
10.30. SBC i Schwoiz pä 31.07m.En fruk-
tansvärd skiva med sång av Siw ''ralmkvist
hördes,Usch. en så' n inidnat'ussoIiBotten
drrekt' lloon '
S INPO
41333-4

/// / / / /// //// / / // / //// / / / / // / /// / / / / / // //
15.13. ABC i Aus tral-ien var thärbar jDX-

mormor drömde om kdngurar.Usch vi Ika o-
vanligt stora mössj

/ / / / / / / / / // / / / / / / /// / / / // / / / //// / / / / / / / //
21.45. CBC i Canada pä 31.15 m'marscher-
ade en 5'fTJä-äTungtig armdmarschiBf .a'
DX-mormor sat t oeh 'drömde om t jus lga rö'1-
rockar. Oh- la- lai
S INPO
a2772. a)))-))-'

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /,/ / / / / / / / / / / / / / /
23.4r.3olens'\adio på 1322 n.susarle in,
mellan andra stationer som störde stup
i ettrmed sitt nusikhälsningsprogram.
S INPO
41443

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / i / / /,/ / / / / I / / / / / / / /
09.00. Japan .Ingentlng.DX-mormor sevi

/ //// //// / // / // // / / i / / / / /////// / / i ///////

DET VAR AILT I'ÖR DENNA GANG

( rnr all. del )

från
NX-YIORMOR;

lX-Mormar tävfar och skroder4l.

/ / / / / / / /// // // / /// // / // / ///// / // / // /////
1 1.00. Tieckoslevakien pä 48.90 m. med

brevlådän.T jusig menuett spelades rbäst
av allt så klart;Hm;Bandinspelningen
harie kommit bortjGurlomligti
S I}TPO
13113-4

/ / / / / / /// / / / // / / // / / / / / / / / // / / / / / / / / ////
2',.45. Israel försvann i en sanrlstormi
Upphittäien torde meddela sig med över-
tecknadi Otro:

/ / / / / / / / / / / / / / // / // / / / / / /1 /// / / / / / / / /// /
18,0C. .ldorea pä 41.12 n .hjärntvättade
små??? oskyldiga??? barn.Jämmerligt och
fruktansvärt program-' -

S T'IFO
I 141,Å.

/ / / / /// // I / / /// ///// / / / //// / /// / ////////
15.36. RAI i .ItaIien på r.1 .?4 h. sänrie
iväs ett snäl-Itåg mitt i natten som var
å.lderstiget.Rena snigelfartenl Iyra be-
drövliga skivor spelad.es bl.a.Sni-ge|-
t åge t, för1åt, l{at tsnälttå.ge t i
SINPO
411.14-i

/ / // // / / / / / / / / / I // / / i / / / / / / / // / / / / / / /// /
+ KOMMENTARER. +

-Hm i
-Bra tävling. Vettiga tiderj
-Dnliga konditioner hos såväI eter-
vågorna som lvssnerskan.

/ / / /,'7 / / i / / / / i / /7 / /,' / / / / / / / / / / / / / / / / / /,/ /
- BR]IV],ÅDAN.

Caling. S.Edström:Skriv en spalt i l/RU

om huru man ska11 få bort spegelfrek -
vens e r.
CaIIine l,eif Andersson : Min unge ilåo. . .
re"te" talar "i tyst om.Hmjnar du några
pengar kvar????DX-mormor vj'll gårna ha
10 kg praliner.Går det bra detiGratis
vlIl saga.Hm..
Calling Cq44eI=DS.$kv1s!:Ser att du Iever
Egend omligt. Ja j a J

Call-ine P.H.Jansson:GudomligtiTack för
presentationen i juni-nu'nret.Ti1-l ?97o

överensstämmande mert rrerkliqheten'Över-
ge småpo jkarnatVarf ör c.et???Nierllemsav-
.qif ten för .1964 kommer på postern- Antag-
Ii-en
Calling., övriga småPoikar i '{RU:
Cott lyssnaråriEra,hmrsötncsarj

S lut i
/////////////////////////// ni"x/////////////////////// hicki//////////////l//////



liRU ^ ^ f 'm ar c n(l ) ! --l. iJ u a 1064

liu är d'et dags att avsluta förra
i förra numret segrade Karl-ii::ik
ström' Som jä,:mförelse kan sägas
rad,e pä ZZ7 Poäng' Så över tii_l

i{yb livna horPra}en ryaJAh
IICJB sa.int Lux.

nådbers från i!al-}s.1.g. och ör-eåro har fått ELTJAT

; (64 dagar ) ' 
Havanna- 2J 

'26'nDX-normor UeJ-Tqåpggr-F".*Ie$^"i: iSlt ::1'=,,, .1trm r87) T(ah,rt-le.zo::r G?*;:;,ä3"J-#,+:1,{,tåeffi?:?b,i?i;:!::?,i:::-l::]:,ä"Hl}-t?;,H-:i]],(kort rO dagar)t D\i \'zolr. l!nii"r-)')v \(/t r''--- \

Brr, Radio iiin.r'9, !å..Ylir3{" ifu",!7i.3:;)^,T-,?1;:tä:*-??a\ln 
\4'/ casar''

'r;la-äil'ri*'iiir)," pras (z4B) ; Höm 66;)-och lTHI(-1e,82w .(tez)'t c.AJV-/2-r.)L\L \)-(!:/ r" ra.aå \L 'vl, *r 
Xen., VerOniCa_L562 OCh TaIIin-

-Bss--.j:1§"jl. 
fto* iki$]§hegn anuärer Brer

årets QSL-test. Son vä1 stod klart redan
riefffeiat överlägset före Torsten llals-

"tt-fåtra 
årets "äg"'''" 

i QSL-Iesten d'å seg-
nånad,ens aruräInin3ar

c:.'-iI
"lTorL;-

Rolf Lindgren, tiu-ffSfqoj;e. har fått VoA/Tangier'

Avsående ordförancun 1*L4S9IEB, :.€ilSry-n har fått Tallin' IBI'
3uåharest och Libanon-l\77o' 

LLBIr' Tog f'ö' 20 da'r'
Håkan Persso", =qfl=$oÄ" 

anmallcr ladio AI5er

;;ffigne;ivist,'."åt,"jathrevIåc..anpå-I]F-15o2(2Saar),SDP'-5o,C' Tzo 1a1\ tionte åaiiå-;r' o G7; ,-"äi'å"*-rr8oo (1So) ' r'i:|-?/')(rr)' Drii"ssel-?1?,t tl):,']311i., 
=-, r^ (r cl . rr"rår,-i;58 (eo).(25 aar m. -vir,Ipe!), ita-c-ional-LiLt) \L2 ) t !r'e

Torsten ilalnströlr, Torsby- har lurat brevbairaren på VoA-ilonrov,.a-L51;.5 (40

-; ;äiriffiräo- i[ö), r"aio srieden-11705 O) och Libanon-
dagar), VoÄ-Greenvf lre-r,r!u' -rw'/ !'a;!v u"'

]-lEgo ( 50).
'säl<re sesraren I(arl-Erik- i*]lå"-rit, . .=;:-l*-#ä#,:T"ii*-lå1ti-;:.?2rff""'
utd::ag av togg ,- ii ar.iaifr' i'{aziavittc-15190 \)at s rLr-L-r-r:r-'

(23) 1 ;Pf-1602 ' G7), l-,iev-12'1 (brev, litreratur ',' 15)Yoa/'ii-:nich ' 
iIig"'ria-

11900 (28), pyrsts-irr48 (tr".,l )n u j, viso-i"öf 'tr+i, Juv' de italasa-1l06

(brerr,. vir:rpe1, I vyliort, 21 d:)l Sr-r, Se.Uaåtian-La21 (kort' 'ur-rristbroschyrert

36 a,),, zurusorlu'Blz (brev vinpåt friiaärl-'enl.'1ru,l] ::'l-tio"u-liietna:r-L'Lo5
i Iturr, fti*årften och vyl-'ort från Syi--Vietnap Pf' L)t da r ) '

Slutställningen i testen blir al-ltså:

L/ Karl-Erik Hel-lfeld"t, Kristinehamn
Z/ T orsten l'Ialmström, TorsbY

41 .t+gne l(vist, Badabruk
5'/ Hlkan Persson, Karlskoga
61 feif. Andersson, lkistinehann
?'/ F'aLf Lindgren, Karlsl<oga
B'/ fer-Hugo Jansson, lkistinehamn
9'/ ttai ToiPman, Karlstad"
10/ Sture Edström, Korlskoga
yL/ fonaldh Rå-dberg, i(arlslcoga
Li/ Lennart ViridSn, I{ristinehamn

+b) p. 
6

3"+ P' De fvra första koirner
24ö P' att ärhålla priser t

?o.7 P' och till övriga rik-
1:: P' tar vi eut tack för
L)) P' aLt ni varit i:i'ed och
12it P' tävlat. vi hoPPas att
11? P ' L964 års test shall ge
LLL P' lika stort utbYte son
72 P' d.enna test har 3iort'
bö p.
45 p.

u_9: QS
TmrlcrF-lO(.J+l--1l]D!!

Årets r;SL-test inleds ned förra
l.er Radio Veronica. a

årets segrare JEff;I:tE _ttÄr&lalr som anmä-

Torsten liahrsåröm har i år fått naaio Rural-151'o5 QZ>) och Dahonney-'Lp$76'

RoI-f Lind.gren

Arne I(vist har
ö;;--
&q]}jsåuu-g",
Africa-lJLL5 t

före den 2O nare--1964 ti]-l
far 'denira sPalLen. ,\

rar nRI-9855 (rg) och Prag''oL39'(r5)'

RiiE-1r18 j G5) , And.orra-5995 QD och Dahorrane;:r-{$75
får poäng

- O- - . ,sTha.f I l_t

*g§*Loee. har tåti RIE-11815 (zo), Israel-loO! G5) ocl: South

Tabellen finner ni i nästa nuruler! Änmällingar
Gunnar lergquisi, Box IOf, Skattkärr, sorn då över*

t



SNT I TlPS SNT

oo05 yågi§sjE§ Vatican Radio med call pä 964r/]1,1O S; 5',55'5 AK

OOIO §Pi\NIEN EAJ 48 Radio Vigo snackade bara denna Ban8r annars oftas mu-

sik. t{f7etfrlO S; 23331 Y'H. §varar med kort ef ter 1O dagar.

OOIO 5PA1{IEN EFJ 56 R. Juventud de l,lalaga ned Twlst and shout på spanska

t]ro6/??1;2-EH-rngen uppg. om hcirbarhet/red' 19'1

OAST BRASILIEN Radio Soc. de Bahia. med reklaut för lMejoraltr 11BTc/'
o, i\-rJ 44444:-TM-

oloS §84§Ig§ EAJ 10ö Radj-o Zaragoza kommer fram nar AF}I/Frankfurt pi

frekvenE-äIäsär. 8?2/344 st 33233 KH 20.1

0-]o sPÅi{IEN EFE 22 La voz del Princrpalo de l'e}"rr-i'rs h-r ofta häls:;.' "1 i
;iii Dx:$;.;ä uaa" spanska och engerska. close dor'n 2' lor-u a/8 §215;2)
24.1 rH

o15O SPANIEN EAJ 15 E. Eopana de Barcelona med spansh nusik. ]]24/265,1
åLLJ4- !l:tr-) .- --

SzZ3ZZ2J7'-'2,-r7t-' XH"'' 'i:" ' j ' ' \r]'i i '' '' t -' :.'';-' '..:-i-';rl"'
a - !!$§Mg§ Radio Gtobo med Martini son reklan' 6Ol>/49'71 5:32222 t'

^)
1\nlrrnN Amman med eng. nyheter och därefter Today§ commentary

95au, )- t 2... 
tt KH

o24o sB4§I&Iss kadio Excelsior med fotbollsreferat ' 9585/1t,)o 5"2)'

11OO TJECKOSLOVTTBTEN Radio Prag har svenska vj-c denna tid På söndaå"

"a"4" B;;;iäaa;.-1119r/zr,19 s: 41444 rM

I},Oyå§1ry§§!4§!DeutscheWe].Iehadekommenta::viddennatid.a{/9:
s:4++++-rM--------
t2ooAUsTRAI]ENvlx9Perth,mednyheter.Hördesmed§:23?3?_3ttI)
äiä"oo"j;ä;=*.ä=ätt p*åe"*, på när1iägande frekvens ' 96Lo/1L',22 KH

t3r5 VlSrtysrLAI§D RFE anropade ilRadiostantie §vobodati och hade dör

t 5L9' / t9-,74' s1rr444 atr

1r2O gEM§ R.Ceylon med rrlvioon rivertt 967A/3L'Oz s;4]444 KII

1512o/t9,58 s 255555 AK1535 9å§49$ CBC höl} på med ett request-prosram

L6L, y4§99I' \foa/Tanger med opinion Roundup på

t63A g§g ArRTS med call L52?O/L9,65 Sz4344t tx
L5L85/L9,76 s z4rr54 tvr
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1ZOO g§IEBsIlg österreich#'her Rundfunk med call på olika språk' 977o/to,7t
S:55555 TMs:55555
17OO ggS Voa at Greenville/North Carolina med call

t?oz §gIggi! SBC med enselska LLB61/25,28 s:44444

1?1O RyU.KYtr ISLANDS Voa/Okinawa trängde bort Hörby.
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L?12 FIi\LAllD O1X4 hade pop-nix och var fijr en gångs

L5tBr/t:9;76-3 1r55r' AK

1812 ,:^.TDAN Radj-o llmdurman med arabiska nyhet er 7OOA/5O,OO 5"55433 AK

1B2O ÖSttysrr,aNo RBI med svenska 6080/49'J4 s 244444 TM

l8lo ;ggggllylry Belgrad med arabiska pä 6too/49'r8 Q§r' 4 rl'i

1B4o $å§lgl RNE med fotbollsresultat ?w5/42|22 S:44444 TM

19OO 94g9UgI Radio cotonou med call t+8zo/6:-',6o § t41443 TM

2ooo EGyPTEN Cairo ured spanska 9475/3L,66 5255555 AK

,o7:,{j äil;-Kenya Broad. Corp' ned Frank Sinatr
)2312--Biärar numera med kort' fM

I9§9g R. Norvuav L -d nor§ka 11850,/25,32 g'2t' jJZ AI

c II3:Y4I*Ery R. Verorr ka med cliff Rickard ',62/l_9z'I 
5:12222 27't I"i

" n^ c61 qnm nnc' l ern of f .'a5O/59'41 s 244113 i '

t5125/L9,58 s:44444 ru
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skull starkast På bandet
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LIBEFIA EL'lvA med call och religösa sånger t51-55/1-grBA St55r45 \M

!g§99:l Leopoldville på tL795/25,4] st14514 Å.K

$I!9I§S Radio des valles Andorre med en twist 6lOS/42 i58 S *411) KH

§I9åI§I§A SABC med close dow-n 4895/6*,29 S:443*r^.aX !yi§.;.,,..,i!-1.

DAHOI,TEY R. Cotonou med tyska poplåtar 51,50 S:31333 TI.I+AK

R. Tunis med Chubby Checker och I'La Palomatt 962/312 S:511514TUNISTEN
4.r AK

liP4IgI' Beyrout med c,:,11 och skivor 11990/25,?3 S:55555 AK

USSR Radio Kj-ev med en sportöversikt. Engelska: måndagar, torsdagar
668-roraagar. tz4t/24L,7 s : 4llll t<x

2137 gg-r§gg conacrv med call 9650/31'09 §:44444 AK

?358 AI,GERIE? R. Alger med Ben Bel]a i etern L1815/25,35 st55555 AK

S::ä11a bi-dragsgivare var: (?M) Torsten Malmströmn Torsby;(AK) Agne Kvist,
Eadabruk och(KH) ltalte hellfeldt i Kristineharun. V1II Ni andra också vj-sa hur
snälla Ni är? Detta gör Ni lättast genom att skicka massor av tips tiII Torsten
Ftalmströms som blir tipsred. f.o.m.. nästa nummer. Alltså, MASSOR AV ffPS tiIl
Torsten ivralnströrn, Kyrkog. 9r Torsby., t. f . red. pH. 
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L963 har varit ett aktivt och framgångsrikt år för l'lRU. Ett-årsjub. firaoes
*åa-t,rå specialprogram över RBf och Prag, det slstnämnda blev mest Iyckat, och

42 lyssnarrapporte:: i-nkon. Paul Eklund, Mellerud belönades med en valfri gra-
mofonskiva for sin fi-na raPPort.
bver ]O timmar har lagts ner för inrattandet e; ett ft-,rnäuligt kortarkiv.
!,iRU har fått fin reklam genoa arliklar i ortspressen, en TV-inspelning j- sam-
band med JSM i- DX-ing och specialprogram. Dessutom h;rr propaganda bedrivits
genom reklamblad och DX-Alliansens DX-broshyr. PoIens Radio har tilIdelat uni-
onen diplom för givande kontakter.
l,eif Andersson repreaenterade VrrRU vid DX-parlamentet i Nässjö.
log::rl-åvoe-Lnangar har funnits 1 Karlstad, Kristinehamn.o'oh Karlskoga. Verks;.'
heten i Kristinehann har va::it aktivast. Leif Andersson har diivit en friticis-
grupp ned ett 15-ta1 deltagare. f en ungclomsledarekurs som anordnats av ung-
äoru"aaut i Lristinehamn, deltog två lrRU:are med stor framgång. I en program-
tävling sot/l anord,nades i samband med kurseno segrade Leif Åndersson§ förs1ag
om r,rRU, och belQnades med 200 kr.
f slute't av december a-rrangerade rvRU en kortvågstävling med 11 tävlingstationer
det hel-a blev mycket lyckat, och samlade ff8 aeftagåre från hela Sverige. öven

två av de deltagan6e stationerna reklamerades för kampirnjen ltVackrare stadtr.
Medlerirsantalet har varit 2?. Vid årsmötet förra året var medlemssiffran 15 st
och ekonornin minus 115 kr. T111 detta årsrnöte är det 15 medl-emmar och PLUS 22O.;
kronor i kassan
Styrelsen har bestått av: Ordf. Leif Anderssonr sekr. Fer-I{ugo Jansson, kassör
Gunnar 

'bergquist, 
V.ordf . Sture Edström ,9cir puppl. Kent Hjalmarsson.

llRU är anslutet iiff nX-llliansen liksom föregående år. IJiRU har även varit an-
slutet ti11 Sveri!5es DX-Förbund, detta'urträddes vj-d. årsskifet på;,grund av

meningsski1jaktigheterhu'rettiörbundskar}'skötasöchstyras,
VjRU-nytt har utkourmit som bulletin ! gånger ned 6 sidor

sekr. '''

!g9lg =!{: 9:E} gg9= !3r= I 3 
g} 35gl :

Förre året anord,nade Radio Nederlrind en radiokurs för sina lyssnare'"^Deit:Jal--
antalet och intresset var mycket stort.. Detta gjorde att man även I år tänker
anordna en dylik. Årets kurs som startar i mars, komner att vara helt ny ocli
täcka ett större område än fjolårets. De som vi11 deltaga skall anmäla si3
ti11: Radio Nederlan,i, P.O. Box 222, Hilversun, Holland' Märk kuvertet med

ilRadio Se.rvicing Coursett så får du studiematerial och data när och var protra-
rnen sänds. Allting helt GRATIS !
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Rapportformulär med engelsk text endast i öre/st §!:iglgl med ditt namn ocir
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Medl. i DX-klubb erh. 10 /s pä vära förat
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