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Arbrå Shortwave Club 
Arbrå 
Aktiv: 1958—la ner sin verksamhet 
1960 
Tidning: DX-News 
 
Ordförande:Ê 
Göran Nordhlund.(1958) 
 
 
 
Bollnäs Radio Club 
Bollnäs 
 
Aktiv: 1987 
Tidning: Klubbinfo 4 ggr/år 
 
Kontaktperson:Ê 
Tord Grip (1994) 
 
Övrigt: Månadsmöten sista  helgfria 
fredagen i månaden i klubblokalen kl 
19. 
 
 

Dellenbygdens DX-Club 
Delsbo 
Aktiv: 20 september 1973– 1982 
Tidning:  
 
Kontaktperson:Ê 
Hans Olofsson (1979) 
 
Övrigt: Namnbyte till Delsbo Radio-
klubb 1982.  

Delsbo Radioklubb 
Delsbo 
Aktiv: 20 september 1973– fortfarande 
aktiv 
 
AntalÊmedlemmar:Ê30Ê(2022) 
Ordförande:Ê 
Dan Andersson (2022) 
 
Övrigt: Under året 1970 pågick på 
grundskolan i Delsbo fria aktiviteter 
och bl a var DX-ing under ledning av 
Håkan Johansson en av dessa aktivite-
ter. Samtidigt hade Dan Andersson 
upptäckt radion, bl a genom a  läsa 
DX-boken av Hugo Gustavsson och 
även via tidningen Eter Aktuellt. 

Våren 1973 träffade Dan några andra 
grabbar som kommit i kontakt med 
DX-ingen via skolan och nu började 
man träffas och lyssna tillsammans. 
Håkan Johansson kontaktades och så i 
september 1973 startade man Dellen-
bygdens DX-Club, (DDXC). Klubblo-
kal fick man i skolans källare, där man 
själva fick ställa iordning med renove-
ring, tapetsering och målning. 

Aktiviteterna började avta i början av 
1976. Det berodde mycket på a  grab-
barna nådde åldern för militärtjänstgö-
ring och även andra intressen pockade 
på uppmärksamhet. Ända fram till 
1979 var klubbens verksamhet i prin-
cip på nollpunkten. I det läget ordnade 
Dan en utställning på skolan om DX-
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ing, vilket resulterade i två nya med-
lemmar. 

Under 1980 kom så Dan i kontakt med 
Rolf Larsson från Hudiksvall. Rolf 
hade tidigare erfarenhet från DX-ing 
och och nu började aktiviteterna a  
spira genom träffar och lyssnarnä er. 
Som sändaramatör inspirerade Rolf 
klubbens medlemmar, och flera tog 
amatörradiocertifikat och klubbens 
verksamhet utvidgades succesivt. 

1982 ändrades klubbens namn till det 
nuvarande Delsbo Radioklubb. En 
markering a  det ej endast var DX-ing 
på programmet, utan även annan radi-
overksamhet. Klubben köpte en ama-
törradiostation och fick även en egen 
signal, SK3PH. 
 
På grund av a  verksamheten bred-
dats, har även medlemsantalet i klub-
ben sakta stigit till a  idag omfa a ca 
30 st. Medlemmarna kommer främst 
från Dellenbygden, men även Hu-
diksvall, Forsa och Ljusdal finns repre-
senterade.  
 
Klubbmöten hålls 2022 i regel en gång 
per kvartal och torsdagar ojämna veck-
or kl 19.00 är det öppet hus på klubb-
lokalen 

DX-Club Caracas 
Bergvik 
 
Aktiv: Bildades 1956 
 
Övrigt: Hälsingeklubben hade vid 
bildandet e  dussintal medlemmar. 
 

 
Gnarp DX-Club  
Gnarp 
 
Aktiv: Mi en och slutet av 50-talet 
 

 
Kortvågsklubben Tellus 
Söderhamn 
Aktiv: 7 maj 1953-1967 
Tidning: The DX-Voice of Tellus, ut-
kommer 10 ggr/år. 
 
AntalÊmedlemmar:Ê26Ê(1964) 
Ordförande:Ê 
Rolf Hofsten  (1952) 
Ulf Randahl (1955)  
Sigvard Bodin  (1958) 
 
Övrigt: 1955 he e vice ordf Claes-W 
Englund vid sin sida.  Förutom Stig 
och Claes-W var även Dag Magnusson 
med vid starten för klubben. Tellus 
bestod i början av medlemmar som 
var läroverkselever i Söderhamn. 1958 
fly ades dock det mesta av verksam-
heten över till Hudiksvall bland annat 
utgivningen av tidningen.  
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Radioklubben Electra 
Bollnäs 
Aktiv: 7 augusti 1962-1964 
Tidning: DX-News, Eter-Svaller, RKE 
Bullen , 3 ggr/år. 
 
AntalÊmedlemmar:Ê9Ê(1962) 
Ordförande:Ê 
M Larsson (1963) 
 
Klubbkontaktperson:  
Malte Larsson (1963) 
 
Övrigt:  Erik G. Eriksson, Nås som är 
välkänd för sina DX-tips i Dala-
Demokraten. Anslöt sig även till klub-
ben. Var ärde fredag höll man klubb-
möten på Granbergsskolan 
 
Fem radiointresserade grabbar samla-

des i en bod den 7 augusti 1962 för a  
bilda en radioklubb., vilket fick nam-
net Radioklubben Electra. Under den 
första tiden samlades man en gång i 
veckan och sysslade då med amatör-
radio, dvs vi skulle försöka höra på 
morse med en ocoscilator som verkade 
vara i målbro et. Nåväl efter en må-
nad försvann intresset så go  som helt. 
DX-ing och radiobygge blev herre på 
täppan.  
 
I oktober 1962 utgav man sin första 
tidning DX-News, innehållande å a 
sidor. När man upptäckte a  DXLC:s 
tidning he e likadant, beslöts a  
ändra namnet, I November utkom e  
medlemsblad vid namnet Eter-Svaller, 
 

 
Rhens DX-Club 
Bollnäs 
 
Aktiv: 1960 
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DX-klubbenÊTellusÊiÊSöderhamnÊordförandeÊUlfÊRandahlÊochÊViceÊordförandenÊClaesÊW.ÊEnglundÊvidÊ
radioklubbensÊmikrofonÊiÊSöderhamn.ÊTFAÊ14/1955 


