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IJIR.U-KUVIIIT, avlånga r-r' eirbler-: 50
iI,IRU-Br\.EVPAPPEIi, /.& r:i ei:blci: 50
;lriPPORTF'ORl,,ruLiLP., engrlsp, flygp . 50
ST;\l.,iPtrL, Lr narlrr och adress 1

lroRLD R/rDrO TV I{AIDBOAK/67 1

SI{ORTI'IAVD hliTDi{IIAS 1

IMPROVE YOUR si{-RECiPCIGII 1

I{O1,I TO LISTfiI TO ?i'il l"IcP.LD 1

UOR.LD i',iDDII.i},1 ].trA,VD GUIDD 1

I{EWS FROI"I /r.ROU}I} TI{E iIOrR.Lf 1

HOT-I TO I}4PRCVC YOUR T'/-R.DCtrP. 1

}IOld TO isUIL} TV./\IT-IDIIiIÄS 1

TI{Ai-ISIST0RER X}I PRlil§IS /aan/ 1

.Ar,nro-TV cotTSTP.ucroRS l-irllIr)BooIi 1

hnoaccasrrilc - tDEiITrFicA?roII TIIPE
lFr,;srprcl(oR. 25
lr-i- ;,r':rrGtsRoscl{YRf,R. z
VÄRML,/,I.IDSBROSCFIYRER. 50
SVtrRIGtrBF.OSCI{YRER. 5A
LOGGBLAD /stencil erad"e / 50
RPT-KoPrli/ il / 50
TOIIBÄIiID av nkt bra lrra].itct.
Shriv för närnare infonlationer.
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t'ruMMtrR 5 OI{TOBER 1967

UTGIVARtr : Ideri:rlands Radiounion,
Fack 25, I(arlskoga 1. Post6iro-
-r<onto 59 09 98;
TIDITINGtr}J IJ?I(OWER: tr slutet av
varannall nånad.
PRtrlTIll4trR/iTIOIT: G r a t I
nedlerrrrarna.
IT4EDLEMS.NiVGXtrT: 5 skr per
r RtrDA](TfOlrcJT:

s, till
,l

krelår.

Leif' llnderb,sonr, Vätnlandsgatan 46,t,
Ikistineleann, te1 '031/122C61 .

Itrans Claesson, Vå-rli-cisvägen ll,
Karlsl<oga, tcl 05S6 /3442.5 .

Staf,f,an. 6rona, Ransätersgatan 12,
Fr.arlstad , teL O54 /5823t . ,

Per-Ftrugo Jaresson, Box 2O4O,
i"ris tinel:arin.
Rolf Lindgren, I{oränwägen 11 Bt
Kar1-skoga, tea a586/34O42,
i,trats Persson, IIassclwägen 6,
Karlskoga, te1 0586/32936.
Donaldh Rådberg, Tii-rotejvägen'!,
Karl'skoga, te1 O31 /113579,,

o-o-o-o-o-o- o-o
De i förra nurret utannonserade
Int ernationella Swarsl<upongerna,
å -:75, fick en stryl-.anCe åtgån6,
varför he1.a vår'c lager rru är s1ut,
Visrar d"et si.g att intressetr är
nycket stort lian det tänlca sig att
klubben ånyo ( , ) strraff,ar kren ett
stort 1ager.
Skriv och ge Dina slrrr1:unkter.

o-o-o-o-o-o-o-o
BtrSTiiLLiI4lq från r::ed 1er:rs serv'j.cen
s}re:: geitor-r att erfoz,derligt bc-
lopp insättes på post6j-rokonto
59 09 pB. Angiw l-.1art och tydligt
wad sor:r önsl:as.
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oRmÖBANDnN UÅllrn I KLLBBAT{,., - o I I

Jag will börja med att be herr val-bered-are att börja arbetet för att
få frari en så slagkraftig styrelse som möjIi.gt ti11 nästa verksamhets-
år. Eftersom aktiviteten inom vår klubb är 1ägre än normalt kan d.et
befaras b1i svårt att få fran styrelsekand.idater.
Styrelseniötet den p september rekoronenderad.e att :rbeta efter fö1jan-
de riktlinjer: En decentralisefad. styrelse inom Vårm1and, (:-nkl. ÅmåI),
rnslutnin3 til1 Sveriges DX-Förbund och eventuelLt ett litet r1edLens-
blad.
F'åt jag också påminna om att valberedatna åy sa^rnma personer som är
revisorer och reviso::ssuppleanter"

Lokalverksamheten är fortfarande på ganska 1åg aktivitet" Lokalerna i
Kristinehannn och. Karlsko6a är erwecklade dåi klubben inte orkar med att
bära hyreskostnadetna d.å inga bid"ras ges om man ej har någon form av
trä ffar.

9 r-Frän Amäl har däremot ett glädjand"e brev kon"nit, avsänd.are Lennart
Lundsten: "Från Ämå1 kommer idel glada nyheter. Jag och en teknlst-
kanrat beslöt att ko11a 1ä,3et på skolan. Sagt och gjort. Vi satte upp
af,fischer d.är vi bad radio- och teleintresserad,e att komma ti-1] skol-
biblioteket efter 'skolans slut. Ja;1 råkad,e t1'värr bIi sjuk så jag kun-
d.e inte närvara v'id nötet. Till min stori- förvåning visade det sig att
det farms ett stort intresse. Inte ni-ndre ån 2J stycken kon och därtlll
vet jag att d.et finns kanske'10 st si)r, är C:g1i€en resand.e och inte
kunde stanna p d 

''- att ta- ccl b,;ssar sc: bek:rt :-nte rräntlr. Detta
inträffade för övr:-,.-:t i tcrsl:...-s /27 , ,,, :ch lest. i:-C-ue ceslcts att
håll^s nu f : icrsl:: .. i-i:.ls;: .'' --.:= -- -' .,.: ._=--,- -.-;t .,i_ -l-:e s_
rrl-cket o:. v'.d so:.. h*n:i :...:: i:r" .::: f- I li:-,:---:s i5: l-_;. Styrelse
valdes cch på pir.. k-r. .ri.1=s ;' - :.::- fr,.:-r..ro tilj orcif . Ivlin.konpsn--
jonva1desti]1vrceorof.Iiani'eter--.ncersStigöochärfrånBengts-
io"=. I övr1,5t lar f roo:r. on å.t1 .-rt- - e rr c-etr ticlning hr diskuterats.
Som jag ser det k:n vi 1'r, tvä vaJ.-r, :.ntin.,.err bilda en helt självstan-
diE klubb och utge en egen tidning, e]ler också går vi med. sorn en av-
delni-ng av ilRIT och skrirrer nå1-ra egna.sid.or i rnfo. Jag vet inte hur
medlemmarna vil1 ha d-et. ... " .

:

Som synes väld.i8t aktivt i Ånå] och d.ess grannskap. Något ytterligare
har inte hörts ännu därlfrån r.ren vår qtyrelse fö1jer intressant utveck-
lingen där. Även on Åmåls-DX-arna väljer att bild.a en egen klubb så
står vi gdrna til1 ijänst med råd' och annat av värde.

.

Det närmar sig årsmötesti-d-er och jag vill- på d.et sätt be pH Jansson
att som vanli6;t försöka hyra Wermland,s Bankens st;rrs1r*rum i l(ristine-
hamn.2Bjanuarihard.iskuterats"..De.ttaårvarstyre1semötetd'en!-1O
januari om jag inte ninns fel och d.et :var i tid.igasie laget d.å rerrisor-
.årrro inte nåaå hunnit granska våra gör,;nden helt och håIiet.

lenna tidning komtner, om planerin6len.tått"r, att ilrnehål}a några sid.or
rner än som varit vanligt den senaste -tid.en. PH Jansson komiler rrämligen
att skriva en nybörjarspalt eller,nåuot i den stilen och Lennart Lund-
sten försöker: att få ihop en lista över svensksänd,and.e stationer. Vis-
serligen finns en utmärkt lista redan ti-digare, utarbetad. av The lx-
companions i Hällestad.1 men eftersom Lennilrt har intresse för d.etta
och att d.et alltid är: nyttigt-att få flera alternativ, så tycker jag
att den är befogad..

Därmed.tackar jag för iaig, d.rar nig tillbaka ett par månader, men dy-
ker upp i tlecembernumret igen, DONr\LIH
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DX.PTFF VAD irR DET?

Kan nan ha ku1 när man lyssnar på radion? Kanske om man har bra sprutt
på aen. För att rå aetta behi'ver man ha bra hr:rse1, fin antenn (lårti-g
för skitstati-oner), lite jord (irelst mylla) samt en appårat' som ka11aÅ
mottagare. Det kan också gå bra med en rakapparat, men då måste cren ha
inbyggd trancistor. tt,

Jag hör ljud - cet'måste vara Kina, för glödtråoarna är' röd.a och har grö-
na manschetter. Jag skriver ner faktan, Åom partikompissarna ka1lar dän,
och siricliar iväg en rapport tilI USA, att nu tänker Xina slå si-g väster
ut i TFJAS !

Efter tre månader meddelas i ett stort brev från USA, att jag skall lyss-
na på Voa i stället. Vidare skriver de massor omr;fakta om kriget i Vlet-
nam, po ett sakkunnigt sätt

r
)

Jag bestantriter r,:iig nu
för jag hör en massa
,-are hört f orut r Jag
bomber i racri-o.

för att försöka ta in Hanio. Det lyckas trolrgtvis,
konstiga knaste och smä]1ar som jag aldrig hört tidi-
skickar iväg en rapport til1 dem, att jag hört deras

Efter I månader svaraf del Vi har inga smällar i våra programo det måste
vara USA som 1\1 hört

Nu smäller det igen, det är radicn som pajar. Vad. skal1
Sluta att syssla med denna farliga hobby sorn kallas DX.
och fint namn på en farlig hobby

Ef ter ! rnånader dx-ar jag inte la-ngre, "å, gör jag något

jag 'nu göra?
Förresten täckande

annat

GOTEBORG - ett fal-r för ViRU-are

Leif Anuersson, tidigare ökänd DX-areo ligger numera i Göteborg.
Vad han gör? - Ja, det vet han.bara sjäIv.

Donaldli Rådberg, en gång för lange sedan handelsstu,ient, har nu helt och
fast, fast fullt gått in f ör att göra pengar ar,' hobbydon.

Gunnar Bennstam, tr-digare konstapel mm. har också 5ätt och lagt sig i Göta
f örlat Göteborg, Hoppas at I du sover lika gott utiin A9: s halmmacirass.

Gunnar Bergqui-st, en gång i tiden mycket duktig QSL-skrivare och slarvig I
sekreterare i !vRU, har nu helt dekat ner sig i Götet. Han går nämligen på )
Chalmers. fnte så dumt, säger rle som har provat det. Men det blir dyrt.
- En ö11 tack!

DX-romanti-k

Jag sitter vid nrin }åda och skruvar
medan regnet piskar.not -min:Lruta.
P]ötsligt hör jag en brasse tuta-
det här är nog en fin station,
hoppas att jag får Cess verifikation.

I


