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Källö Radioklubb 
Källö-Knippla 
 
Aktiv: 13 september 1964-1966 
Tidning: Lysekil Calling DX-ers 
 
Antal medlemmar: 15 (1966) 
 
Ordförande: Lars-Åke Andersson 
(1965-1966) 
 
Övrigt: Klubbmöten har man 2 ggr/
mån. Man meddelade i EA nr 9/66 a  
man tvingats lägga ner i klubben  i 
konkurrens med andra fritidsintres-
sen. 
 

Kungälvs DX-Club KDXC 
Kungälv 
Aktiv: Bildades i februari 1950 
Tidning: KDX-Journalen 1 ggr/mån 
 
Antal medlemmar: 11 (sept 1950) 
Ordförande:  
 
Övrigt:  Tidningen är stencilerad i färg 
och innehåller teckningar, redigerad 
av Göte Rosell. För årsavgiften som 
var sju kronor fick man förutom tid-
ning, medlemskort även en bok. Täv-
lingar hade man, bland annat en om 
vem som kunde lyssna på  flest radio-
stationer i Afrika.  
 
Klubben hade sina sammankomster 
två gånger i månaden i Kungälvs 
Kommunala Mellanskola. 

Lysekils DX-Club  
Lysekil 
 
Aktiv: 1964-1968 
Tidning: Lysekil Calling DX-ers 
 
Ordförande: Lars-Erik Eriksson  
(1964) 
 
 
Radix DX-klubb 
Kungshamn 
 
Aktiv: 1963-1968 
 
Antal medlemmar:  
5 (1963),  
15 (1966) 
 
Ordförande:  
Björn Svensson  (1966) 
 
Sekreterare:  
Björn Malm (1966) 
 
Övrigt: Tidigare he e orten Gravarne.  
Den 4 november 1966 firade man sin 3-
årsdag på det ovanliga sä et  genom 
en tyst minut! Då slogs alla radioappa-
rater av. 
 
Klubben upplöstes den 1 januari 1968 
då klubbens tidigare aktiva medlem-
mar antagligen hade slutat dx:a eller 
så hade de fly at till en annan ort. De 
kvarvarande medlemmarna var också 
aktiva i Uddevalla DX-Club. 
 
 

KLUBBAR 
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Så här meddelade man sin nedlägg-
ning:  
 
Radix är död, leve Radix!  
 
I samband med en dx-träff förolycka-
des Radix DX-Club, 4 år och 2 måna-
der minus 8 dagar. Radix dx-Club har 
varit en av Bohusläns ledande dx-
klubbar under hela sin livstid, man har 
under si  sista levnadsår varit anslu-
ten till SDXF. Alla aktiva medlemmar 
är nu anslutna till Uddevalla DX-Club. 
 
De som önskar följa vår älskade Radix 
till den sista vilan göre sig inget be-
svär. Meddelas endast på de a sä . 
 
 
Stenungsunds DX-Club 
Stenungsund 
Aktiv: 1969 

Uddevalla DX-Club  
Uddevalla 
 
Aktiv: Bildades: 21 januari 1966-1976 
Tidning: Bohus-DX, 1 ggr/mån. cirka 
40 sidor. Utgavs sedan mars 1966. 
 
Antal medlemmar: 60  (1969) 
Ordförande: Kenneth Ohlsson (1969) 
Övrigt: Grundare av klubben var Per-
Erik Andersson och Gert Hermansson. 
Klubben var till en början en lokalav-
delning till SRK, men ganska snart 
bröt sig klubben lös och fick si  nuva-
rande namn. 
 
Klubbmästare var Gert Hermansson 
när det begav sig 1966.  
 
 
 
 
 

Bild: Bengt Olson, huvudre-
daktör för Bohus, Foto: TFA  
nr 1/1968 
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Hösten 1967 kunde klubben glädjas åt 
a  Claes-W Englund fly at till Udde-
valla och blev medlem i klubben..  
 
Varje fredag hade man klubbträffar 
och klubbmöten hade man en gång i 
månaden. Man är cirka 12 medlemmar 
vid träffarna och 15-20 vid klubbmö-
tena. Antennbyggande hade man varje 
måndag. 
 
Man gick in i året 1968 med den nya 
slogan ” DX-ing—den gränslöst roliga 
hobbyn”. 
 
Den 14 december 1969 hade klubben 
julfest och visade bland annat en upp-
ska ad Åsa-Nisse film och så hade  
man tävlingar och åt smörgås.  
 
I Bohus DX kunde man också berä a 

a  ”Myndighetskommi én” mysat till 
klubblokalen.. Man införskaffade en 
gammal soffa, så otymplig! 
 
Man hade en egen klubblokal på Ag-
nebergsgården.  
 
Varje lördag har man man en dx-spalt 
i lokaltidningen Bohuslänningen och 
för det betalade tidningen ut 15 kr/
spalt.  
 
 
West Radio-DX 
Tjörn 
 
Aktiv: 1972 
 
Kontaktperson: Tönnäng 


