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Denna gång vill jag hlilsa d"en
telmiske Håkan Persson vällcom-
men i redaktörslretsarna. Den
unge llålcan, blott 1l years , lnar
visat att han kan en hel de1 i-
ncm d,et telcrislca områd.et.
1-Itr d.et någon mef som v111 sälla
sig'1i11- den förntrna ( ii) slcaran
så är det bara ni hör arr er.
ForöringarrLa'äx' r:.'nga, men" hel-st
bör rri äga en srkr typri-tare.

- (,)',O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-o-O-O-O-O-O-ö-O-O-O-O;

de " l)teft"
ciell present
Priserna i förra årets QSL:-test
åi'rns- di stribuerad-e . Huvrrd.red"a^k-
tör"n lcan intyga 7tt guldplakettar
var mycket vaclcerJ I 

:

Iiledlemsavgiften 1 I'IRU är till å-
rets slut 2t-" ViIl ni i stäIlet
betala för ett år fra.i.,råt så icos-
tar det 4t-. '

Rapportformu-l-ären solrr vi' omtalad"e
i- förra numret av 17i1U-I[ytt irr än-
nu e j färC.igsteillda. lei; körae
alltså ihop sig med trygla'r1rgen.
Några dagar efter det att d.erura
tldning kommer ritifår'vi dom ärdå.
?riset på formularen, i förra num-
ret angavs 2z5O för 5O st. porto-
fr1tt, ko4mer antagligen att höjastil-l 5:-, lfågon v-inst ]conner v1-
i al-la fal1 inte at-i; göra på dessa
sorrr vi hade räi«rat med tråä bör-jan, Vi kommer alltså att ha d"et
som ren service" Det kan ni sjä1v
rriirna ut: TrJrckerlet sade att det
slnrlle liosta 94:50 för ,.000, rrä;rvi kom med, beställnine lcostar det
L65 t-. (lrfarstairtilc?)

}-;y all i-,rr?U-members !

,-lsrr är dax för en ny utgåva av
-"å.::b ned-lemsblad" lät fdrra ril)m-
:':*u fick rnycliet god. lcri.tik a.r
i -,::i:::etsen (tackar å redaktörer--
,-,'.:; vdånar) och vi ämnar fortsät-
-b.." i satllna stil. Derrna utgä.va drj,'.1 så. cliger som den föria, ty-
r,r,:1.;;''11 1 xlen d-et har en naturlig or-
r,::lr i de'c fina sommarväd.ret.
.|.';:ij-:rstone 1C nya med.lemmar kan
',,.-. hålsa -r,ällcomna. (Uågra anmäl-
li.*.i;ar i:ar vlsst kommlt in i da-
,,,i-:'rLå, men c1e. får vätnta med. att
l.'--:_ .äliconmade till nästa SanS)
,-tc; l3 tapl:::a dr:..i9 Sune iiartinsson, Kristinehamn
-';'0 ,{ats Persson, Karlslcoga
' ir. irls"ar And"erssone Gul1spång
. 1i iilf Jpnsson, Ifuistinehamn..r'; llaiis-;'ke Glaving, I( -"--,,.T i:tarl'a.n Crona, Karlstad
'_- jC-:jc "01sson, Karls lcoga

-, / 'J iven l\.rnes , Kri- stinehamn
""'i7 \-homas Ernrrik, K -r'-i3 Per-Eri1c larsson, Karlstad

.,'.,-"u;ä-bter d.et i samltqa stil så':rlu,or vi att i:rnan årets slut
: :" iiversltrid.it 100-ta1et med"lem-
i-":.. Nr 100 kan vänta sig en spe-

L],'I AI:]1"{J.\-tr}TI}IGSBLANIGTT TIIL DX.PARIA.LffiNTET BIT'OGAS i I]{SKICI',AS SMPLAST !,,lil:141",:Lltypll rl],l DX-AIIIAI$SENS KONIAKTL{AN, rEIF tmms§oN; oiirrvr-ffAn
J./-IiII-1.G]]TTtrR I..MD AfS OI-';DNA RESAII DrII KOPPAPG]IRG. ! .
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saxat

--rjnuuret av Allians-Nyttt orgen för DX-AlIainsen, innehåll-er r:å::gr- iirtrcs-
.:rnta saker. Parlanentet koni.r,rer att son vanligt att bl-j-'nl,ckc'b inicrno-tio-
rc1'jt. nedan nu är d.ct klart att en representant för llaclic ldcd.crlLncr,. d-ocll

lj tid.cr,ie Startz, hgi::icr att bevi;ta Parlancntct. Prog:lai:'-lci; lclir:
-':cc1as: Sar:linE och installcri-ng, Avlysrning :.v srcc:-a1 pr'o;-'31-:, s:-:tllvä;':'

-_"=ffi ö;;oo:F"tbolrsturncring 1400-1410 §tua:-cc'i rI'"c1i n-iornation L4+5-
:-f:O ifiuUblcda"rutbilcining $tA- l/o3o Forun för tidningsrcclahiörcr 17OO-

-r-?Oo Förha.nclli-ngar 2ÖOo- D)(-Shovr

_:iggd.zig: OgOO Dl1-A11i.rnsex.s r,/änncrs 3...'suötc 11oo-14o0 Fö::hancil-iirg:'r
trT*ffias att kunna. bifoga annälningablanketter ::ed d-ctta nur:jr:lcr' Det vore
i:i.r-. on-alla värrrlänningar son..tånkcr hege sig upp-'b'i}'r Kopparbcrg uni'cr Par-
iarröntet clen 3-5' ju.ti- kunde neddela IIRU d"cttar så ican vi kansltc ordni- gcxcn-
ijeil resa. Vi rälknar nu r:rcd att ] i:i]ar frå:r Krhr::n-I(ga slcal} r"rpp'

-l::ets 1anCska,np nclIan Svcri6c c,ch Finla.nd kor:ncr att arri-ngcras.-v iinll'nds
-).{-C1ub' Täv1in3en liomrer att gå a-v stapcln i höst,

Einlancls D)i-Club rf anordnar uncler ticlen 2B4A augusti 1!6rr en DX-träff i
j:LCrsl-ngrors, rrll vil6en alla nord.lska DX-are är väIkonna. Prograr:net b judcr
orl". ig taåOa vid Finlancls Television, D)i-show r:ri. Upplli'spingar från klubbcn,
r:,tl-i'css: Postb ox 214, I{clsingf ors.
I:ån Mi's Prcssrcvy lånrr vi
. "t,tånad.öns nest ti11ta1and.e onslagsbild }:ar DX*Raclio åsta.koi:r:rit " En rirckct
iai.tf.iaAä-ff:dX" pgygler förstasid.i.n, Rcir.aktioncn påstår att c'Lct är ttcc'1- e-n-
r cc',niug av DX-i?aC-ios 2O-års jubilcutlc. o o . "

Väst.cr'oolte-lxs DX-Iör:bund. ha:i bytt narn,' llan']ra:J-Iai- sig nu irTor:rlanits DX-För-
5u_nCL. ,,r,.r,:i,, -..
XFTEIILYSI{INGi Två st. vcrlfikationcr har lcot-ri:rit Thc Goodni}l D)I-Club till-

"""4äT.E-ffet för re6p, rapportörcr, soi: använt klubbcns rapportfor:::u.Iblr.
" r Northenn Rhodesia Broaclcr.sting Corp. och aclresscrad- till en

;:;:"::; 31"'il:';";-Nii;-öil;;;, i.rcch.n cr.ct r.ircre, soi: ser;nar na:::iLuppsir!, är
f::;3-n.LSII Raclio Provinci;t i Argentina. De rätta ä6e.rna lcan ongåendc få sina
i-crifilcationer or: ilc sänC,crlin-si-na log;uppgiftcr /frcurförallt d.atun/ tilI
-hc Goodrvill DX-CIub , Box 4235 t i'l:-lnö 4.

En ny klubb har enligt AN bildnts i StöIlc_t. liärr:e.re infos saknr-s.

llinlancls Raclio har årryo iind-rat tidcn f ör DX-Alliansens progran. Sänclningarnf'
:.i,iy och 22.45 åy ofäräncl-rad-c nen den treclje saindlingcn koi'r:cr på frecLa-3r-r

l.L ZZ,L5- 22,30 pä t(.tr?5, Z5rLtL oc:h 31-,1tO r:. Al1tså alla i sändningarna nu
-rå frcaagor, D"rr-5.6 lcr.n'vi bekanta oså rtcd Kop:rarbcrg, clen 19.6 inforna-
i;ion on notioner och arl.angcltang och clcl 3./ speciali:rogreil för P;-rla::cntct.
i.:ecial-eSl, not 5O öre i frilärhcn och cn r:rpport til} DX-Altia-nsells Fin-
' :rndpro6ran, Facli, Brott;-re-..1.

Ä-l All AN AN AN AN AIT ,^-1T Aiii li'I 
^11 ^I:i 

trl 1,i'T r^-IL\lil /il Ä11 -UT /Jl Ali Alii Ail AiT l'17

J::uno Storn, RBIr, sotl har vo-rit på besök hos i,BU, ^Krhr:n lcon ned' några- intres-
santa up1:giiter on Dcutche Freiheitscncler. Han påstod att cl-cn har varit
-rrynd i-ån bil i Västtyskl-and. Idur:cra är den Coc1e, cnligt Bluno be!-iigcn

;i: åsttysht onråde, Platsen är okäncr,. Dcn är dock illcge-i i osttyslcla:rd.'
l..c;:rr-icntarcr övcrflöC.iga !

,.]Bi ]]BI ]tsI I]BI RBI RBT RBI P,BI I]BI RBI iIBI RBI }?BI 1]BI ,IB] RBI PGI I]Bi ,IBI

r, lcr.rrlencls Ra-clio Union räknar ju mcci att stäIla ett fot"rrollsta.3 rcd-o';i11
fotbollsturneringcn i Kop-,.ta"rbcrg, Tränin3cn ha-r ,.".tninc,stonrlLe sicötts ord'cnt-
i:-gt i liristincjrailn. För nålra vcckor scclan spclr.c-:.--s cn t::äningsnatch::tot
ctt lcva-rtcrslag i Iiristinehiiu. I,,IRU f ö-lorac1c l.rycl;et -hccicrr:ir:t ncd. 9-7 ( g ).

-oj tan rar oa ra ired. i be::äf<nin51en at-b vår i:icclclå}C.cr lii-g vici Lr-L6 å'-r och

r.reclelåldern hos r:otstånC.arla"get 1åg vicl 18- 19 år. Desstr-bo::r sekn-ad-cs i'r'lRU
Lrl, GUBEN, GuBen och LY.
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i,i,,/,,ittlt1,

:i.,:;,'11ru*rl.Denna gång har det kommit bidrag från-12 styckenr €x-. i: ,':*' Tt

-."l,i.sive mlg sjä1v. Jagtager bid.ragen i den ordning de respektive /, r')" 
!;

::,r-ctrirdarne; kommer t tabellen. Först skal1 jag d.ock medd.ela att ,!,,,,,,.,,, !/,

:;r;::.1ör en station i Sydamerlka f'år T landpoäns1 detta var tyvart'//i/i/ttr "

:'"iin'b i förra numret. En annan §-åkr Enl-igt Bruno §torm på RBI, Berlin, DDR,
i:.:,ii -,'EIr i Krhmn för ett tag sedan, sänder RBI numera ned 100 k1'/ på Iff och 100
., i;..r. Nu ti11 bidragent

-'i:,r:ii'åI'ande etta liksomförragången, är Agne Kvj.st, Bad.abruk. Han til1 och med.
:i,:og.ifrånnärmastemanmed*en-poå,,g.ffipåTBC.!O!o,Cairo-
,;/+75, Rai-]275., tux-5090, Sverige-11705,t'iRul-1 5)Br, Americas-5000, Australien-
'-')70, Rumbos-4970, YoafKonxovia-1 J)1J, och slutligen Rae-Argentina-l 1710. Sam-
.i"l-..ga (bry e.r inte om avstavningen) svarade mqd. kort lå mel_f,a1_U:"n B! d.ar.

-'rån trecl je till and.ra plats har Kalle He1lfeld.t, 'Kristinehamn vandrat. netta
1r,:,r. rnöjliggjorts genom att han har fått svar från följande stationer: Först sex
.;'.:l,lanvågare: vfptr-1J.{0rkort, "16 d,ar, ',1iT0I'-1500, kort 61 , Riga-l{21 , kort + vi-mp-
il-iii R. Barcelona-821, kort {0, EAJT R. Madrid-80!, Brev+fr im+vimpe1:rt Ond as T
,;ch det tog 20 d,ar, samt EM22 R.P, Ciudad R.-1277, brev och vimpel på 1\ d.agar,
pl-us fyra kortvågare; Rad.io Americas-6000, kort + pers. brevrQJ dar, Rad.io Reloj
-o210, var den nu ligger, brev !6, RAE-11710 , kort 1O)r. och.sötingen Pragrjp.

Förra trrean hittar vi.på and.ra pIatg, men förra tvåan däremot, hittar vi på l:e
'l atsen, endast en poång efter förra trean, somli-gger tvåa; end.ast-en-poäng e-
'e:rliggaren (lry er inte om a. ) heter Rolf L,indgren-, och dvä}jes"mestad.eis i

r'etr 1i1l-arf 'Lät', stora staden Karlskoga. Efter energiska ansträngningar. att ö-
' - r lyga mig om att man bör få räkna QSL från svenska lokalsändare i cupen, har
n.rn lyckats göra så med. styrelsen i klubben, och anmäler alltså följaktli-gen
:,'-ied.es en tolvpoängare i och ned Krhmn-1[{Brrkort } d.ar. Resten:RIAS-6005, RA]-
,')50, Congo-)l1J 1) d.ar, SIR-6OIO-, Bukarest-5990, ORU-1 1850, Polen-1)02, Bry-
r'-i-scher Rundfunk (gn)-5oel, voa/Mi.inchen-bo{0, BB0-FES+!lBO, 'lz d.ar, och Braz-
:avi11e-97J0 samtliga kort , plus e.ttbrev från Albanien-7O9O.

iicn God. fyra kommer Torsten Malmström, Torsby, inkutand.e und-er målskynket för
andra gången var fyra föma gången också.-!Lr poänggivande försändelserna kommer ifrån: Prag, TrrilR-7260, RAI-5960, BAE-'ii''|1O, Cairo-9495, Cuba-11840, R. Sutatenza-5O7r, i/VRUL-.1 1900., Annan-)J6O, at_laj<crtochti11s1utBe1grano-509obrevochvimpe1.

Anrlre Karlskogingen på poängplats 'heter Hans ,Cl-aesson och har gått upp tre
r,iatser. Han har fått Riga, Tallinn, Budapest, Bukarest, Be.lgrad, RBI ,RFE,
Österrike ochpPrag (t'tåt stammningeg). Dessutom RIAS-6OO5r" Sverige-Krhmn-
-'i594, Stidd-eutscher Rundfunk (Snn) -6010t EMA-1 5155, \oaf Tangier-'1 5290, RAI+
9'-17r, och ETLF-15410. Varenda en skickad-e kort, ETLF också fri-märken.

Scn siste man över 100 poäng hittar vi nonald.h Råd-berg , Karl-skoga. På fyra
:':a'r,ioners QSL kammar,han hem 50 points; {VEH, Haiti-11815, kort, px-schema,

r,;ii Cairo-1191! som också släppte ti.}l ett kost. Gå på Donl

-a':n tred-je i raden av poängsamlande Karlskogingar som raggat upp Kristinehamns-
r',:,iiaren är Håkq4lerssqn. Förutom den'1 Z-poängaren har han fått Po1en, MI,,:)iJ.1te5oto@1banien-,|a)Obrev{0,Pyrgos-1{{8brevovimpe111B,
sant Vatikanen, som han fått förut, och som inte räknas mer än en gån§ d.en
J,e1l er" Lystring.aIla Karlstadbor! Rapportera genast Karlstad P2, den har
c::ra, Or 1 5 kW och ger fina poäng i testen. Den hörs bra ocksål

En nyl'sksgingil i testen, som til-] skillnad" från d,e alrdra har Sverige på kort-.;:'),3.,*@HanharävenfåttRIAS'BBC'L#emburg,Norea,-Präg,Mo-
:;r,iy3.:Österrike, Yatikanen-9645, RBI, Rtr.], All rnd.ia Rac.io (arn) -15225, Deutsche
'ielle (yw)-gll>, Turkiet-15160, Schwei-z (slc) -151050 Riga och ELI,/A. AIla kort.

,la.n som sist 1åg sist har nu ryckt upp sig, el-ler kommit igång bdrrde man kan-
lrki: säga, och utöver detta heter han Bror Nilsson, och bor i Rinn, Bad.ab"luk-,
,t',i:::anmä1erAFRTS-152B0'RB],Turkiet:TmO;}ra8'SDR,Mosk,,u,It*,m,



1r-J.8, Bremen-61!0, Norea-9610r. RrAS, Yoaf Greenville-J 5240,rflangigT-1 5290 oc]r-

I,thoåos"Yoasändare på 601, kcf s. Detta ger- den d"unkla*'s[niman av 66 poäng....

l,en'god.e. Per-HuAQ, som väl är P-H med- Ed.er a.11a, vilken mBge Ni än harr -har-;r-t-lskriviT;imh I största obemärkthet och 1 förtroend"e omtalat att Riga,
-'R och naaioaiiri];i"; T"i;rri"ion Frår,6-at"" (nrr').152'45 har QSL-at honom.

pi). pl2.tsen närmast' efter P-H ligger en långgmä} si<pmmis flilfanae ö1 och 1at-
:,,rd.e-sig.Hanharund.erdagenopl,nat"inu@ntaaroggböckeroch
1ed. ett sarkastiskt uttryck och en longitud"inell vågröre1§e utbred,ande sig
Iängs d"e blekblå 1äpparna lagit d.g*!,,.ay. dggsas innehålI. Därefter höjd,e han sin
ira.nd. och tecknad.e ned" följande oförskräcKta med,delande, ömsom tandskallrande,
,-,r,rsom skefande:- R. XaxagoZa-Bl2 koxt-J1, Vafenbia-1259 kort brev {!, RFETRAE'

Ifter detta svepte han sin bier, i ett enda drag och gic§ til1 sömns.-

3ekantingen Leif Andersson i Krhmn, medd-elar kortfattat: Riga, Polen, RBI,
kort.ir:rag, sBCr H}JB:974J, 6_5. .d'agarr .Ät-eligen p1-la

.gonny Nyr<5n, Skogha11, har börjat. sin DX-bana med. Norea, MI, Prag, SBCr 'I[RUL-
12440, Japan-15425 kort, samt Moslcva. Aven. ltär var alla kort. Bra börjanrConny!

ietta var vad som influtit haver, i form av-bldrag alltså; Agne Kvist frågar
också; Det ar kfart att den effekt. en station hade ndr man h6rde den är' den
som räknas i- testen. Nej, amatör-QSl tror jag väl inte räknas, åtminstcne inte
.y1nu. Sorn avslutnlng srul1e jag vilja be Er att skriva era bld.rag enhetligt
enligt föl jande: Rad.io :LuuEemburg-6090, ,50 kur, kort, 16 dar, 4 poäng. Detta

"o,, ått"*ernpel, som ar till för a!-! fQljas. net blj-r mycket }ättare då.

TABEI,I: Se nedan! På återsgi"ånOe och 71 de GB.

lcoo00o000oooooooo00oo0oc,JL)00o00ooo0ooooÖ0000000000000000000000c00000000000000

Ligan just nu:

1f asne Kvist, Badabruk, 197 P.
2f Karl-Erik He1lfe1dt, Itristinehamn,, 175 p.
1/ nott Lindgren, irarlskoga, '- 174 p.
4f Torstcn l,{a}mström, Torsbv ) 1i5- p.
5f Uans ölaesson, I(arlskoga, ' 116 P

6/ Donaldh Rådberg; ---li--t-- ) 1O1 p.
7 f nå"t-an Persson, ---ll- -'---, 92 p.
e/ ltats Persson, ---ll-----, 69P.

9f Bror Nil-sson' Bad"abrux;"- b6 p'
1O/ Per-Hugo Jansson, 'Kristinehåmn, 64 p.
11'f Gunnar Bergquistr' Skattkärr, 54 p'
lz'/ teif andersäon, Kristinehamn, 11 p'
1)'f Conny N1rr6n' Skoghal}, 24 P'
l\f Benny Johansson, Veinge, 6 P'

=nX=DX==D)(=DX=DX5X=rr*r=ri=r*=UrnU=rr=D)(=DX=DX=Dl(=D)l=Djl=DX=Dli=D)I=

STOP DATE 10 AUGUSTI Tldningen beräknas utko inma 20 AUGUSTI

Vcrksa.,nhctsbcrättcls c frär l{rh:nn :

?-g/+ Chefen på den svenslca avd." vid" RBf Bn:-rroStorm har vartt på besök
i Sverige. 81.a. besöltte han oss här i Krhmn och informcradö om IiBI.
i/5 lotyoll! Här i Krhmn ligger vi i. hårdtrå.ning 1nför DX-r)arlanentct
och fotbollsturneringen där. ii'IRt, ficlr strylc rncd,4-J mot en lokal korrr-
bina-tion
- ^ /-

L9/? Fotbolt igcn t. 5-5 tirl ';,,IFJ] r Bravo i

STOfDATtr 10 AUGUSTI
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-en tävling för den konditionsstarke
Så har ännu ett Si4 i Dx-ing gåit av stapeln. Då t.'ir'.iiu5en ocilså

i,ar. lclubbmästerskap för I,JRU så.skalI vi presentera täv1i-ngen. i.i!,e närnare.
jå:Lga- li:k ,:.d 111 säkerhet j: lltu" 3hock *äI,t3u1i"g:n"l.rrr'e+ airlänc.e"
-,t1 te ml-nd.re an 21 stationer -bkul.-Le avJyslnas pa , oagar, cirre--.r 20 på lF cla-
ga:r" Då dessr:tou flera stationer skulle avlyssnas på natten, så blev Cet
Ir.'r", myc1Gt,söu.n d.en veckan. l.{an får' jU också ta ned- i be::ä1.:arhgen at-t-sta-
ti onerna helst siiulle hontroll-eras dagarna'före. \rar d.et'en iycka-C täi.v1-i-ng
d&? Ja; clet f,3rr man nog s;rga. Tävlingen' bl-ev oerhört krävand.e på grund. av
clet stora stationsantal-et, men en Stt-tavling bör ju vara krava-ncle båae fy-
-Lskt och psykiskt, Så tävlingslcclningcn J,ars Ryd.6n och Jan-'":'ik Räf bör
ha ett tack för en trevlig tävIing. Så en lj-ten presenta-tioir av stationerna
ocir- d.ess -progre.& :

D,aciio Api4jgn var den f:ör"t, statlonen och skulle ha avlyss:-:i;s'k1, 20"04
onsdagen d.en 6 r:iä3. l4usikr-rirod.elI r:op, hördes d.är ganska clte-ligt,

Lite senäre på taväUen sände tr31!io--P9]ii"S err indoncsisk foIl:nu.sik, piano-
rusi-k samt en sång om Gula flodcn
naeio Guiafq skulle avlyssnas, lredan ?2"3A och det var inte si-. tätt, svensk
TItffi.r-G.irEi rapporterats och på natten borde l*.v-og*qgJ.'-Pl+-urbÄ9r Radio Be:

:,"risti rrIfrileTrä"c.saas sände $ s*cl<-o5.1-o.ve$- :gijg' -4-dlo-å'-r{!g-lg!9tl,T.iional och Polens Raclio specfii$ro[äm" frograi,l,'ef från Pi'ag :nnehöIl SM-

iisEEjx,RETffis.menen-intervjuochentvristochPc-]-ensRaåio
sefrierade Bengt-Arn-e lfal.lin och Jan Johansson med svensk folll::rusik,
Samna hväll shul1e KoI IsraäI sändä- ett tävlingsprogralr liren d-et utebrlev;r; '

:t riioclif fusi-on lg"@ sände und-cr sirökti-:u;:cn'
!5-ffi1äGffi;E--- u, 2L,3O och det var r.Li.I tävlingens
irevligaste halvtir:me- §tatj-onerr-1fr?.1no !1å ocit Brogr.unnct 

^ 
från Räf/Ryc16n

vor'myäket trevligt. Egg*ig.q4ela som skulle höras senare pJl kvåilten hade

s}ömt bort tävlingcn ä-Lrei 4e re--Bg.yg-ryt}r-oåt---Cggg had'e visst 
ro

gl6mt bort att riicta antcnnen no1 Slcand"inavien iy dc hördes inte elJ.er c[a-
1i,!+

På-lörclagsefterurid.clagen kund.e Rad,io.cana.da,,'§Eioch R3lLLo:p:-rls" l:.öräs.
Dessut.om borcle Radio Rrazza.vj]lejtEr'asjlen t ji i CBC sände salckpipsnusik,
SRC Svre*Danes oä=T*]f*&-Tläi"ffiade:ncd, Värrulandsvisan, Ätrice Babs och 

,

Jan-t'Ialnsjö.
Lör'd,:.6slcväIlens stationer var Le-q§g*lr-{y41c, och rtt4i-q*lF-U*V-o:E]Lo:3t4å"-'
P.aclio Ner.r Yorir hade cniinspelning fråsr t1vlingsledningen.
På söndagcn avslutad:s tävlingen med. Rq$Lo- Ausitq].}q. ' ,l
Därvid. avslutades 1964 års Svcnska nästerskap i DX-ing. Jct "ir bai'a. att
vänta på resul'baten, solil bör vara lilara fra.menot DX-Parlai}cn-i:ct. /LL
,3ri-54 sr{-64 st.r-54 sr4-64 s},r-64 sri-64 si.i-64 st.1-64 sl;-64 si;-54 sii-54 s.,-64

D)L-Cui-d.e - AIL:rän handledning
en ny inf ortrationsshrif t o::r Dia-i ng

DX-arna ha.r i d.agarna fått till-gfuig til1 en ny infornatio::.sslirift on D)(-ing.
Dct är l:-inlancls DX-cIub rf soi:r har utgctt sin andra dc1 i CuicLc-sericn. Dcn

första var sou bekant DX i'iusical-Guicl.e. Denna nya guid.e, sci i-nnchåIlcr J1
sid.or sa.rirt B bilagor kostar så,ryciret sor;. 3:75 vi--]-kct kan:l:c är d.ess stdrs-
ta naclcdcI.
Gr1-aclcns. tuofs]:er:, Hur uan DX-a,r, gaterielen och dess anvi--,.r,ning, iclenti-
f-i-cying och loggning, ra-pportcn, Dli-Valriden, lcJ-r-'-bbcus u-pi;,;:-it, k}-rbbr'rt
-blivlin[ar, D)I-ingcn.-frr*i:-c1. Dessu-L,o]:] innchå,1]en gr-ricl,cn Lr:'cv frirn ut1änCska
D)i-iirc, Ui-fU"Xoitninga" s,',i:rt prov på. if;,111 rapportfori:ur1:ri:: och ifyllcl-
tr :l:'irlad.
l1iåcn är gycket brar sorr handled,ning för c'Lerl soil viJ-l- 1ä:r.-. sig D)i-a. Den

iir kanslcc utförlig ti1] övcrd-y'ift ircn cict bör nan irog intc-i--laga övcr.
Iortfaranc'.e saknar nan clock cn infori:rationsslcrift son på 113.1:a få ai-d-or
,ce-lar om hur en rap,lcrt slca11 slirivas, Dia-Alh-anscns lillr- i,';i'-broschyr i:e-
irandlar ju son beliannt inte detta. 7/Lc i f ,Iin cL. rs s on



V I PRESE}iTERAR :

Redaltiir:

Per*Hugo Jansson
Leif Andersson

Gr.innar Bennstam

FöremåI för reds. något syrliga penna denna gång är WRU:s nuvarande ordförande
och dess förutvarande. Att den förstnämnde heter Fer-Hugo Jansson, vet vä.l a1la
WRU:are vid det här laget,Oftast går han u-nder det något kortare namnet P-H,
vilket emeLlertid ej har något med surhetsgraden hos honom att göra" En intervju
med Per-Hugo gav följande - en1. hppom sjä1v- icke censurerade redogorelse till
resultat.- Föddes gjorde han 19/,5. Hemorten d"r Kristineharrrr rch kommer att så
fcirbli ,1-tminstone under det närmäste året, eftersom P-H koriurer att tillbringa
störe delen av detta vid Kungliga t3ergslagens Artellerire'gemente nr. 9" Huru-
vida han är gift eller inte, vet han visst inte sjb-lvr men som ett tips vil1 jag
fcjreslå det senare. P-H omtal-ar också",att han irar jolcbat på mentalsjukhus - såsom
vårdare r

Dx-intresset vaknade reda.n någon gå.ng l-95[;, men det första : SL-et kom inte förrän
J)6\, och det var ifrån Pol-enä naåio; På den tiden anvb.nde Per-Hugo en Concerton
med 1 KV-band som mottagare, senare köpte han en Luxor 8B r\iWr och nu har han en
Luxor Ambassadör med trio anntenförstärkare (fOrfåt!). tvred de olilca mottagarna
har han hört 'c;a 5U länder. Något QSL som är nrmnva"i Uättr" än de övrigal har
han inte fått ä-nnu. Till de station ,som Per-Hugo speciellt gärna lyssnar på,
hör Hadio Luxemburg och Prag. lrnledningen dä.rti1l är fränst den fina musikeni
brevlådan och D)'-programmet.
Per-Hugo blr Jursom redan n5mnts, ordförande-i WRIJ, dessutorn är han -passiv medlem 1
i"iliV!( och VDnF.Tidigare har han va.rit bI.a. sekreterare 1l,lRU och skrivare av !JRU-
nytt. På tal om ol-ika klubbar, så anser P-H, att små sådana bara i.ir strunt, rlen
å andra sidan anser han att det är kul när det finns f1era, korilcurens skapir ju
som bekant kralitei Han ti11ägger därefter med optimistiska ordalag, at'r, I;X-ing
är framtidsrnelodi-n, sä-kert något att introducer,a inom e;cempelvis fångvårdenroch
som terapiarbete bland annat.fidare tycker Per-Hugo,att l-l;t-ingens frimtid i Värm-
land ser ljus ut - kanske inte minst beroende på den omfa'i;tande lolcalverksamhet,
sorn URU har kört igång meo.

En person som gjort sig så vida (o-)te.na i olika sammanhang, att han knappast be-
hcjvär någon presentation, i;r Perdugos ,företrä.dare på ordförande-posten.För må-nga

är emell-ertiä en hel del sidor hos honom kanske ninåre kände, så en liten redo-
visning av dessa kan nog trots allt vara på sln plats. i(iamnet är förstås Leif
Andersson, 1€) år, ogi-ft, och liksom Per-Hugo hemmahörande i den forträ.ff1iga sta-
den Kristineha.rirn" Orsaken att h:n började DX-a var clels, att han clå (fE6f) var
för ung, för att bli radioamatör dels påverkan av litteratur(Ll'ssna på kortvå.g)
och goda? kamrater (t'tats Johansson lrl-.a. ). De första stationer som Leif lyckades
höra, med sin Radiola L546, var Rllf , iuiostrcva, Polens fu,dio, DBC och Usterrj.ke. Nu
är hrn uppe i ett 50-ta1 kinderoch drygt 60 stationer, men han ti1läBgerr att han
inte lyssnar så ni'r'-.t fo.. att skaff-i (1,3L, och dessutom tar skolan stor del av
hans fritid nur,rera, efte; -,in h3-n går i Ring RIIJ roa-;2 och al1tså skall t;L stu-
denten om ett ir.
Leif brukar sblllan vara speciellt blygsam utav sig" Då aet gä11er framgå.ngar i DX-
tä,vlingar, sä"ger han dockratt de inte är så många" I Sir-63 erövrade han I alla
fal1 en 68:e plats åt sig och i J-Si'r-62 en 59re" Hur det gictrc i årets Sivr ä.r ä-nnu
inte bekant.
TiI1 favoriter i etern har Leif AtsC, HCJJI och Lux" Irotiveringen Fr, bra program,
personlig koltalrb, trevliga stationer,l'iä.mnas bör kanske också, att han nu för
tiden har två st mottagarerav märkena Telefunken och il&G,
Slutligen framhå1Ier Leifr6eträffande DX-klubbarna i Sverige, att en centralisering
5r nödvändig. Den bästa 1ösningen tror han sl<ulIe vara, om det bfev en kl-ubb med
underavdelningar" Tidningsfrå"gan Iöses bäst med två trdningar, men d6-skall kom-
m? ut på. olika datum.F.n. finns bara Substanci...1 och }.ralmö DX-aren, som hålIer
någorlunda klass, men tyvär utges de på ungefär safl]ma dag i nråna-den. - Tur att
lrlRU-nytt finns, slutar Leif.

2l9
de Gu]jen.



DX-Morrnor SM-tävlar och skroderar.

- .i.,t'c:ajan på Zi.:e;:idef- fransk +
1;,1:-rg oön mus ik at this time i I
iiiiqA=11431 i bäs ta f atl.hrni I
- -. I -r t-***t+++++++++++++++++++++++++++

t,, 2 -1 . ja-22e0 ( omr. )strr . rrlla, +
' .r..?eking på 42.37 m.SpefaAe trenne I
'-:;kivor.Tjusiga saker) +

; 3l.i?O= +44+4 med dånand e skärpa i i iI r'i-++ +-l-+++++++++++++++-F+++ ++++++ L++++ ..

f: ij. 3O-18. oo SNT. TJECKOSIOVAKIEN r +r it.lrag på. 40,85 m I
+ rl öx ( A) -= 

t . rubriker i.lgick i SM- i
f f rogr:.mmet och det var bara att +l'l ,"tär. dessa på papperetiHm jai I
t ,S;];PO= 14+4+ med ko lossal s bvrkal +'.-*i*-:+ I ++ ++++++++++++:++ ++++++++++++++
I ö_-sL=IYSKUsq:RBr på 4(,.14 n. I
- -'-i",10-tB-lO 

SNT.Spelade bt.a."lape-{
L : , rr . I
I ,-i)JIvifSI .Afma ata.. +

i.'i-+ +++++++++++++++++++++++++++++++++++
-- 2. .0J*20 . lO SNT. EIFENBENSKUSTEII r I

I IjIPO=4 744 i-4. ir i-i +++++++++++r+++++++++++++++++++++
L ,r - +

__ B"30-19.00 SNT.POLEN:Pofens Radio +^+,i r-.å 
'4i . 1B m. ranai.iäpEfring f rån täv-i

! .rinfsledningen med svensk musiki +_L ('- - -------oi,-i.a. utmarf,t,d f
:. :lltt0=4341 3-4 Ir'- ;r r-j- *f *+++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
{ Mer stationer orkade DX-l,Iormor intef
I l-ocka fram ur RX:en.Mindre än hälf-+
f te, av de deltaganoe sta tionerna +I+i årets SM.Skånåalj Ynkedom j.O.,SV. 

i{ nut är att hoppas att Ni övrrga r +
t wnu lgickats täitre. (oet år en j-a f
i lögnrom sanningen skall fram.DX- ii mörmor vifl- he$st g1änsa sjäIv överi
f s lö och strand.sättarens ftnm. ) i+++++++ + ++++++r+++ ++++++++++++++++++++
Anm.Sättaren har feI ordfö1jd i sin

kommentar jGo to Hel-1, type.writeri
NYTT QSI:NYTT .SI;

-Sonja Persson signalerade i SM-pro -
grammet ett nytt svarskort .från HCJB.
Kanske någo.i för -de, som samlar slika
kort. S torma HCJB po jkariHooohoooooo

o-o-o-o-o
. BREFLÅDAN öppnas

I

-UatU/ lon noai,e i f det är
civilisten Herr Rådberg det.Tack för
brevet som kom för mycket Iänge sedani
TilI hösten skalf han studdra handel
i endera Örebro e]l-er Karlstad.Ännu
en f i'ff lare som tänker sig ut i .affärs-
vimletiGod save usjj
Don meddel-ar vidare att han sål-t sin
T,uxor Ambassadör för 200 kr(Han börjar
redan fiffla i. affärerna).Har hört
sägas att luxorfabriken ej }ängre ti11-
verkar Ambassadörer. Sorry iSorryi
Dons nya und.erverlc till RX är en
Echophone EC-l( traflk-burk alltså) .
Antennnen är en lång sak, oherrarls J,ång,
21 m. i väderstrecken oso-vnv,Gud sig
förbarme sådana doningariMen lycka till
med det hel-arDonrgossen min :Hn:Eh:

a ,.1 '/,-t 
],1.'! -i

-uattv tilt tavtin,qs för t{RU-täv-- 
d juP't rörd

över sin seger i deåna.Det vi11 säga
det. att hon blev \'/RU-mästare.jHuru kom
äet s]'g mlna gossar(trerrai)?KristaIl-
vasen pr;rder s.i"n plats.Jättesnygg sak.

:lvledafjongen fffn Nippon likaså.errefl
DX-mormor är atr-lergisk mot lu1}u1Ii
Den torkade nfänrnran från Israel har
vattnats j jDen- skjuter skott.fro mig.'
A11tså;Mitt varmaste ta.ck för tävlings-
prisernai

Breflådan s bänges i
-Det var a]lt DX-mormor hade
denna gångi

-" Gul-le De;" på er allihopa

pir. hJa.rtat

i VJRII;

Hdnger Ni rned, barn småZ i
- -r- -i- i + + ++ + + + +++ + + + + + ++ ++ + + + + + + + +++++ ++ +

.+'i !:1,15-21.i45 SllT. ISRAEL: Israels Rösti
p:. 13:aJ m.Engelska programmmet. t- 5 st. sånger lör farmare sDeladesJ i-TTTD^- ÅCt7 Ä 7. !-.Lv- *,rr,, *-j. +'''r'' -r* +++++++r++++++++++++++++++++++++

' ;:.a?(Tjusiga felslag,inte sant?) {r 21 .30-22.00 SIIT . ECIJADOR: HCJB nå +
"tj.-85 m. you knowjBandinspelning +'li'o bärrllngsledninoen med svensk +-+ir rr,lr.sik.YpperligtJ I -', *

- q-"nn- tE'Å7 A- r).a, --3.Scnja hörCes brai +
r 1- : :' t : +++ + + + ++ +++-+ I + *.* + s. -f + 1+ + + + + + + +++ +-' c]ta lnte nu, oaln ,sn?,ner :normor

]re lle: pä aLL berät ta iaror j
:r -l * f **-1-* *+ + ++ ++ ++++ + + ++ + +++ +++ + ++ + ++++ll :,:?,. 15-22;lo'slir r GHAIIÅ: R Ghana Bå." ' * -

i ,t.42 n.lnge tstcallilrarnre t. Typist *

. r-:-r jirva: dä'svängde om i1e vi lCa pipp-i
. ,:.;re i ":- .r 

+^:j''lO=4344 1-4.Strålanrle : +-1 -r -;-i-+++++++++++++++++++++++++++++++

-l0,'z;O-1C.55.SNT.SCHI,/EIZ;SBC på,hm, +
' .t9.50 m.e4getskal6g;;;mmet ,åa , I
; . . ' ^,erry go ,olrrrå" . fes , nö larynooo iI' - I; lD= t 5-31 3-2=4..Hm . sa' ,{il1^e ve fl j i. -,'--r -'-+++++++++-F++++++++Yr++++++++++'+', )'i " !,5--22.3C SIIT.CANAD4:CBC.på 19. 58+I .-.:;1r,ric b1.a.en lToGt säckpipelåtiI
,. C;e, irar tyd.ligen gjort en häI del- I' :,rändringar i sitt Europa-program. +

f
l- -l-'r' r -i' -r- * -f- * + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + + +



T]]KNISKA SPAIIEN

Jag har av huv.red-"
spalten tj-ll d-etta

EDIT0R. 3 g=fi=i4=n-N= -p-tr=R-S -S=O-l[

lr}onrr fått I uppdrag att slrriva C.cn tel«riska
nurnmcr av 1,RU-Nytt.

För några numJoer sed.arr fa^rms en beskrirming av cn an-bennförstärlla-
re, Denna dr ju ti1l- för ötrca mottaga"rens käns11ghet. Okas känslig-
lrcten lcommer ilera stationer in och om man Tt"ar götebcrgstur (o-tur)
så stör de varandTa. För att undvika detta så måste r.ren förbå'ctra
nottagarcns scl-cktivitct, d.s.v. (act sägas \?-i11) not'cagarens för-

-r.:#någa .att sliifiä-de näfliggande stationerna rfrån varaf,lc',ra. Itt bra
säti åir att bygga en Q-muitiplier. .

Ett schema på en Sådan ses i fig" 1. Spolen soi:i anvandes Ltr en BFO-
spole. Om ci iir på 1OO0 pF sä blir värået pä. a2 25 pI. Den varlab-
l,ä ]condensatorn Ö2 lcan uteslutas, men aå ffir Q-rirulrcipierrrs frck-
vens lnvarj-abeI, v-iltrcet 'ar en naclid"el"
On BFO-spolens Q-värde år 50 blir det rned. fuIl positiv åtcrlcopp-
ling e'ut Q-värde pä ca 1500. I en spolc med Q-vdrde't, 2C0 blir clet
ett värd.c som hålJ-er sig på 4rAO, villect gör en sclck'civitct på
ea Oe5 1rc. i{os en nottagare.rned- 2llf-steg pä 455 \rc eir sclclttivi-
teten inte bättre än ca 3 7tc. 0m nottagaren bara har el;t IIF-steg
tir sele lrtlvite ten 4 e5 lrc !,

Q-multiplic:zr anslutes till bland-arrörets anoc1 v-ia cn slcarr'::1 lcd.-
rdng son slca vara så liort som nöjligt. YicL trinminEcn invricls C2
tili hälften och spolen trirmras tiil inottagarens rle11a;:f::elwens.
R3 varicrar selcirtivitoten. Ien bästa selektivi-beten e::håJ-Is just
fa€il's j älvsvängning börj ar, vilket mot svarar ungefair tiIl hälften
invricle n potcnt i onictc r
Andra sätt att förbättra seleirtivitetcn är ti}1 cxempcl lristafl-
filter och Q-flver, Båda har d-ock sina nackdelar jär,iför't ned. Q-nul-
tiplicrn,.mcn om någon dr intrcsscrad. så" liar jag scheraor på d-o:.'t.
Jag ltar oxo ett schcma på en transis-Eor"iscrad Q-r::,-iltiplicr.

\Scltema Q-multiplier (hoppas att det syns irågot I )
! l§0 v

('-*:

R1
na
LLL

TL)

R4=

i'R I

R2 R3
..L/.t/* L'1

A2AT7=åECCBI
1OO icohm

13 k'olwt
1OO kohm

47 kohm CL C2 I = se text

tiIl blancl.ar-
röret s a;rocl

C3 C+ = !000 pI C5 =?5pF

fI
fu,[

SE}TÄST 10 ÄUGUSTI
,;IRU-i,{)rtt Bo:c 25 K-skoga

BIDP,AG IIII }TASTÄ TITiU-NTTT

t3

i

t€,



IYRU-TIPS
N:r J juni 1954

Ålla tider i SNT = G&IT + 1 timme

0800 ]\iONACO Trans r,i'orld. Radio med cali pä 1260 (4t,12),SftffO144441"

0900 JAPAN Radio Japan med trevligt svenskt progra-ur.Svenska på sön-
dagar "SINPO i 41444 på 1 5 115 (19 ,BZ ) . (i,;-olt) .

1400 POTEN Scoutradion med en engelsk skiva.SINPO t44444 på 6850 kc/s
(+lraO).Stationen fadade därefter helt ut. (alC).

1421 BRASILIEN Radio Tupi- de Rio de Janeiro med rekl-am för }vielhoral
och Alka Seltzer.Stationen trängdes j-bl-and, med VoLr/iilonrovia.
Hörd.es pä 15ilA kcf s (l9r5Z),stundtala SINPO x44444 men s-enom-

snittet var 41414-1. (;il) .

1445 CANAlir CBC har flyttat sin 1{}O-sändning ti11 denna tid".Dx-
,"*"", på lördag ar, t\J2O kcf s (t9 ,re).slNpo s j4111. (Ur) 

"

1500 SOVJETI§IEN Rad.io Tashkent med engelskt programrvill<et bestod.

av propagand.a och klassisk musik.SIitPO 212111 pä )600 t<c/s (j1rZ5) 
"

Om d-e ändå spelad.e lite pop-musikrskriver Kalle 1iell-felt, (r,ii)

1511 IIUSTR4LIEN Rad,io Åustrallarsom hörs { dagar av ) och den !:e
föll in und.er SM.Listeners Choise med fin musik.Yanligen hörs
den med" SINIO t14441 pä giTO kcf s (1t ,11). (r.r).

1520 ETIOPIEN- Rad.io Yoice of the Gospelrmed. callet ]lTli?rhaäe 'rchurch
news" med Sllrtpo :44444 p& 15410 kc/ s (t9 ,47) . (f_lHr3li ),

1\10 CEYLCI\ The Com.Service of n.Ceylon.Välkänd"a toner kom d.ärifrån
und-er Sif "Värmlandsvisan spelades och d"ärefter sjöng Ja^ur Malmsjö
pä 9667 kc/s (1t,a1).(r,^) .

1610 SCHIIEIå Swj-ss Shortwave Merry-Go-Around. på 1ördagar meC nyheter
om amatörbanden och DX-tv{ailbag.på 11e55 kcf s (zrrzo) srtmo å34212.
Pä 1)J05 kc/s (r9,50) srNp0 sj4j1r. (tA).Bruka,r höras bättre-,,(red. )

1815 sYRrE§ }arnascus med engelskt progr:r,m och Jazz.sri\iru;JjJZj pa
15165 kc/s (19,78). (K-EH).

1845 A-tGiiRIIlT Radio ,rlgeir med. pop-nusik på 11SJ\ kcis (Z5rl]:) och
SII'rpo ? 54544. (;«) .

2000 uslt Rad.io liel,v York worldwitie.F.d..i'vTtul hade lx-program med.

inspelning från Jan-Erik Räf under sM.siN, ozzljZz pä tSzgo kcfs
(t9 16z). (r,r.r).

2000 LrBERrir ELf{A ned Question Box och enge}skt program på 15155 kcfs
( r9,ao).SINPO z 44534.(i«). .



2OO4 !}IENBE§§4U§!trN lr.aclio r;"bld.ian meo fransk pop med rnärqa nya fina
l-åtar med. SINPO :22)J2 på 1 1820 kc/s (zf ,1a) . (t;r) .

ZO11 lts4lt Radio lran med fin musik.Bland andra spelades "I want- to see

ny baby'r och "1\,y funny below time'r och en platta med Frank Sinatra

och SIN|O244444.QRG:Okänd.D'e sänder l slutet av 25 mtr band.et.ltTågon

sorr vet exakt f.G?(AK)..

21OO K0NG0 Radio BxazzaviLle r,red. call och SIIIPO 211)11 pä 21!C0 kc/s
(t1,90).(rom).

2115 ISRTIEL Kol Zs-on börjar sin engelska sändning med nyheter d,ärefter

ganska fin musik pä )Oo) ]r.cf s (51r1o).stNloz54444.(r«r1.,:r).

2110 KINA Radio Peking börjar med engelska nSrheter och annonsering.

SIllPO 211415 pä 6210 kcf s (4a111),stationen stördes var fjärd,e se-

kund Cl"tr,qFl{.(rK).Hörd,es på lOB0 kc/s (42r17) av (Lrr).

2110 Eq!4ryF. irndernas Röst eller vanligare HCJB med specialprogram för
S1\,i"SiNIOt41411 på 1511) kcf s (t9,e5).(r«eLtr)"

220A I{AiUCiiO Rad.io Tangeir med nyheter.Senare med.C.elades en adasess d.it

rapporter skulle sändas,Radio Tangeir rJ) Goya StreetrTangeir.Hörcles
med- srNPO t 45\44 på t t 715 kc/s (25,55 ). (rx) .

22OO \{I}iXV,Jl&D0irRlilh riIBS med det sedrraniiga önskeprogrammet"B}.a.spelades
trl will have no r,hin8" , "f n the garden[ oclt I'Suco rSucoir. SI]TPO 2555451

på 1!08! kc/s (t9 ,e9 ) . (areTorrr) .

22AO BRÅSILIEN |tad.io lliinistrerio da Educacao snackade om den nya reger-
ingen j- tsrasilien med,:)Slzi-5 på 1195A (Zrrl0).(Tom)"

2215 GHAITJI I Äccra utsänd.es ett program med bl,a.Glob iii'asters Band son

spelacle.SIllI'{.) t15415 på frekvensen ''lBOO0 kc/s (Z5r4Z).Uora av (ÅI(,Lrr

och Tom).

2225 BRj'SILI-01)L liadio Jorna} cle Comerclo med dragspelsmusik.Ien 21

maj var SII\PO!,44444 på 1r145 kc/s (t9,at)"(;'K).Går bra hela kväI-
1en" (recl. )

2225 BRISILIEIi Rad"io Bancl-eirantes som hörs ofta spelad-e exotj-sk musik ';

och skröt väldeliga om lllartini.Hörs på tt9?\ kcf s (Zr,l5) rrecl

Slll!0 t21122.0fta hörs den mycket då ej Portugal stör (red-" 7 "

2210 IJB{WN Radio Lebanon heide engelska nyheter och ko.,neni;arer.' 1rå

1 1B!0 kcl s (Zn,Z1) och med SINPo ;41411. (l:.r)

2240 !B{SI_!fgU. kadio Nacional Brasifiei med rekl-an för i,ielhoril på

11120 kc/s (zr,6o) och SINPCr44444.(sN).



2100 BR'"STLIIN Rad-io socitrd.ed de Bahia med rena loka]-stvrkan d.xn l7/\
Reklam:hielhoral och Superist.SINPO:14455 på tt775 kc/s (Z5rz5)" -

2100 BRÅSItIll§ ll.adio Fanamerikana vägg i vägg med d.en lika svarta Radio

Jorn:rl de Com.anropade pä 151jJ kcfi (9,a2).(tom)

2150 X-LiiNll Rad,io Espana Independente med. spanska och snygg musik.
SIII}'O 254444 pä 6952 kcf s.Stationen är en s.k. frihetssändare.
Den sänder aritagligen fxän något annat europei-skt land- än Spanien.
Kan verra kad.i-o irioskwarmen inte _t.I-g-}i8t.Å1ltid- olika frekverrser,tider
etc. rkanske för att fä lyssnarna-att tro att d.et är en spansk pirat.
Ingen känd adressrså den kan inte rapporteras.(fom och,r.K).

2157 CUBii Rad"io Habana med engelska rryheter d.ärefter "Loestra menta".
.t5,, Z-j på 11BBO kcls (Zl ,28). (,-K).

0000 BRiisrLrE{ Radio Nacicnai R'io mecL musik pä )l2o kcf s (5o186) Qs,i4.
Stationen fad"ad.e däref ter nästa.n helt ui. (rrl().

0000 Br.lS-ILIjiÄ Rad.io Brarsil Central had.e annonsering och rekla.rn för
Goja.Iärefter sänd"es ett kort fotbollsreferat.esA4 på. 4995 kc/s
( 60,06 ) acn naturligtvis Crirf,Rt[. (,,K)

0000. $lrDqllllN ltadio Guiaba med" typiskt brasseprogram ned. reklam blandat
:

med musik. (Lr.)

00C5 ilRUGUliY Radio Oriental hördes riktigt bra den 1e/S.B1anc-at progran
men mestadels musik.srl\po 112411.11110 kcf s (z5r6z) 

" .,Riur de RAE. (r_an)

0010 CHILi, R:rdio i§uevo i.rundo med. call och reklam för Genereil Elektric.
Hett svart stati-on.SINpOzlj141 p& ttf aO kc/s (25,55).(i<_rH).

0040 BR/iSrLIEli Radio Timbira had.e reklam f ör Rona Gort Lnarpalaz 1V.Lestrel
och Socer parkj_.QSri4_5 p& \)lJ kc/s (60,10).(;iK).

'0148 vENEzuEL; Rad.io continente med rek]am för Royar.QS..l{ på men
mychet Jt.'.i på \OJO kc/s (59 ,6il.(,.K).

0215 g9§rlt-Rl-c,, Badio heloj rteu ::ekLa:m för li ecoral.De spelacle senare
Kiv'kspoliran vilken ånnonserao-es La polka Kivik.sr,pa.+141) pa
6zro xc1s"s jä1v fick j.-r5 frekvensen ti1l 6208 kcf s. (;Ln)

0216 J-oRDll{r-EA rlfirian bjud.er på enge}ska nyheter för den som inte har
något trevligrire att lyssna till.SINPO 2j4444 pä 9560 kc/s (ll,y1.

0225 vElfEzuirI,]i Raclio Rumbos med reklam f ör Roya1.,?sir4 pä q)f o kcf s
(5O ,36 ) . Svarrar med QSL-kort , snabbt . (lilJ( )

0244 R:rd-io Barqusimeto vEIvEZVEtA med rekli:m för cola paritsarcoca cola
och Pepsi Cola. QSh J och ,lRKl pä \))A kc/ s (50 ,12 ) . (,rK ) .



a3la C0LOniBI.i Radio Sutatenza som mest sänder kulturella program kan

höras nästan varje kvä}l.De spelade denna gång "La rosa somaria de

Texasrt=Miri gula ros i Texas rttSona,nzat' , r'ltiaverick" och anilra. känd.a

västernsånger"Ie svar&r snabbt med ett snyggt QSl-folder.,iS;,4-5
och CuQ,irlr pä \OlJ kcf s (S9,tr)"n* stänger omkring kl.O40B SliT.(ÅK)

0116 PERU Radio Cusco, spelade trldever on a Sund"ayr'rililck Yärmeland Du

sköna" och en hambo mecl Kalle Jularbo.(Yarmlänclskt så det duger).

QStrJ och QIKJ pä 5250.kcf s (+e.OO).En svart stationt (lX).
.B

MV-TlPS
2115 INT.lfÅT. Radio Caroline med musik på 151) kc/s (197,!),ridressene

Raclio C arolin e ,54-62 Regent Street ,London 'rri . 1 ,Great Sriter.in. QSI:.,{,

0000 SPIINIEN La Yoz del Ferrol är inte så varilig.Hördes 1Of 5 ned rrhome

musicrt.SINPO 11213J.1J58 kcf s (ZZO,!),Ctose clown 002q. (K-EH),

0010 Rad.io Valencia är den valnigaste (frupp) sp.rnjoren i l(al-les ftad.j-o.

t6f 5 UOraes den med SINPO ? 4444/+ pä 12J) kcf s (Z1a ,l ) . (K-EH,Tom) .

0100 RNE/Hue1-va refäar ofta RNE:s nyhete:: vid" 0lOOtiden.SINPO zJ2J2j pä

BJ6 kc/s 1159).(K-EH)

O12A Radio Barceloria hörs natten il,enoni neCL nest spansk nusik d.en 1Qf J

SINPO z 44434 pä 821 kcf s (162,7 ). (r-rn) .

O12O La Yoz del Principad-o C.e Ästuri.rs med. spansk musik pti 10/! kc/s
lzTB).Qs^q-5.(,«).

0200 Raclio Juventucl de n{a1aga på 1106 kcf s (Zll).De stänger efter arrop.
Svar-r med brev och snyggt stanCar. .lS,rt-5. (,« ) .

Bid.ragsgivarne var 3

(lA) i,eif .Lnderssonr.Kristinehamn.Mottagare:Telefunken 166 r,iII(rGrand. Prix{8.
( ru< ) rigne Kvi st, Bad.abruk 

" 
Mo t t agare : Kronans ga.ml a traf ikmo tt agare .

(f-aH) Karl-Erik Hellfelt rKristinehamn.
( BN ) Bror ldiis son, Badabruk.
(tom) Torsten illalmströmrTorsby,Mottagare :Rad.iola R1 5 14tV.
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KONTORET

AFF ÅREN

143 59

124 18

Radio- och TV-fel
kontakta

LUI\DQVIST RADIO AB
STADSHOTELLET

KARLSTAD

TELEFONE R

Seruiceood; SYSTEMBOLAGETS HUS, FREDSGATAN B. TEL. 55408

DX-are se upp /

ALtT
PAPPERS- och SKRIVMATERIEL

köper Du billigast från oss

OBS!

Medl. i DX-klubb erh. 10 /s pä vfua förat

mycket låga p,riser.

Hundelsfirmon Humon
Box 4067 - KARLSTAD 4

STROMS RADIO
försäljer:

RADIO- och TV-MOTTAGARE
Philips - Dux m. fl.

FöRSTÄRKNINGSANLÄGGNINGAR
BILRADIO

Fullständig service för branschen

ö:a Torggatan 8 - Tel. 10867

KARLSTAD

ffi Rad,ioamatörer!

beetäll Edra trycksaker
hos

VÄRMLANDS FOLKBTAD
Ciailtryckeriet

q

GYNNA ANNONSORERNAI

Skriv till


