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ALLIA,NS-NYTT PÅ 5HY6VÄGAR

Som vi redogjorde för i föregående nununer av ti.pset så
går Arlians-Nytt alltjåmt ut på smygvägar i orika avsaenden.

Det syns vara alldeJ.es omöjligt att de som distribuerar
bladet ifråga accepterar den gamJ.a regeln om tjänster och
gentjänster. Trots att vi utan vi,lare resonemång distri-
buerar femtio exemplar av var_ie från Fritidsbyrån utgivet
0X-brev och även sänder våra :.i;.'t verkar det vara totalt
omäjligt för oss att i gengäld från DX-Al.Iiansen erhåIla
ett endaste exemplar av Allians-Nytt tiII Fritidsbyråns
DX-ledningr nir ran inte fick distribuera organet till
våra studiecirklar och DX-klubbar dirakt i s-vfte att söka
vårva dem ti}I AllianEen. lJu har cje skriverier som fära-
konrmit i AN varit av sådant slag att vi icke ansett braclet
särcel.es lämpligt att sända tirr våra nybörjare, det skulre
mycket tätt ha kunnat skapa misstroende för i,år linje om

våra deltagare fått läsa en mängd rnvektiver från obalanse-
rat håLL, dåliga skämt i ironiserande stil m.m. vilket ju
allt faltit titlbaka på skribenternas subjektiva uupfatt-
ning, då redak'"ören för bladet saknat förmåga att sovra
innehållet i dess spalter.

I vår DX*kurs har vi emellertid utgett AN för vari bladet
bör vara; ett, *fficie.i.]t org6n fcr svensk DX-ing utgivet av
dess riksfärbund. Det år därför s;iälvfallet att våra
klr.rbbrredlenrinar och nybörjare i ilX-cirkler skr"llle beakta
blaclets innenål.l som DXA:s meninr;a;, Sitm Ai,t tiiiigare irt-
fcrrrets ansei vi Cet vara fl'ärnjandi: fir 0XÅls s..rf l[:n at*1,

vi ågb§. iåtit c:"stricuera SLadei tili,. r.iubbdi' ccl-: c;irl.ral-
cjeit agare.

0ss har blaCet, sin vana traEefl - se cvan, n,.:t
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i och för sig intrasEanta prsjekt, men bör de inte i dagens

Iäge anses svåva någsa tum ovanför marken? Det gäIler att
rätta Isunren efter matsäcken. Har hobbyn resur§er till att
göra vad som f6raalåa och har man i så fall sedan resurser
att till.varata de nya utövare 6om kan bli föIjden av deasa
aktisner? Jag tvivlar.r

Ack Du Thornas!

Läs Dina egna rader. Du konstaterar ttatt tonåringarna är
ofta de mest entusiastiska och mest framåt av D'X-arna, $en

tyväm alltför oktrnniga om hur en färening skall skötastt'
Du klagar över en akut brist på kvalificerade ledare.

i4en Du tycker inte dat är att etå på jorden ofi mafi föresLår
att DXA ska-ll ta initiativct till en konferens med de oLika
studieförbunden när det gäIler studiefrågor. Det enda sät-
tet att få fram kvaiificerade DX-ledare är att gf[!!4§ så'
dana. Det enda sättet att få parsonar som |tvet hur en fö-
rening ska-L} skötasnär att ritbilda sådana. Någon sådan ut-
bildning har ej kunnat ske därför att klubbarna runt orn i
Iandet inte har haft kontakter rned på orten arbetande studie-
förbund. Att sådan kontakt j-nte förefunnits beror på att
DXA genom sin tidigara etudielecare premierat ett litet stu-
dieförbund inom vilkat ifrågavarande studieledare var fast
angageradrsom ieke haft en organisation ti]lräckliEt stark
u"f, ,rtrr"[lad fär att på olika orter r ]andet kunna biträda
DX-klubbarna när det gäl}de leriarutbil.dning och annan kurs-
varksamhet. BEt är därför man rned all rätt påtalat ett stu-
dicmonopol.

Jag vet inte vem so{0 kommit med förslaget att försöka intres-
sera skolorna för DX-ing. Plcn man säger att det saknas leda-
r8r FolkskoL]ätarna är i regel synnerligen kvalificerada
även som ungdonslcdare. De vet en hel def om föreningste(nik
och skulle nog gärna hjälpa en liten DX-klubb. Därtil] går

det mycket bra att vid genomgången av naturkunskapcns fysik
om radio ta upp juet DX-ing. Det är ett bra sätt att lasande'
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VErfdr är vår hobby undcrutvecklad? Ja,
,

säj dat?

ftii6
FÖR oxR furnt, lN)

Att bota Ledarabrict och brist på kunskap genom att efter
kontakt med studieförbundan få til} stånd bl.a. en ordent-
lig ledareutbildning, kurser i föreningsteknik' nybörjar-
kurser å DX-ing, fsrta.kurEcr av mer kvalificarad typ o.s.v.
Detta har f6reslagit* i 6DX-axen, DX-fips från Fritidsbyrån'
Lundensis Dch,sanast i form av motion till partamentet från
Ieknik för AL1as lIX-klubb.

§ff, söka intressrre skolor och ]ärare för DX-ing.

§!f låta AN L'li vad dan bär vara, ett organ fär svensk DX-ing.
På så sått även an rikstidning även om den ej ersätter kl"ubb-
orgarien vilka också har en funktisn a?.t fylla.

uÅcne rxspl,rl pÅ rryrst4q§-orr nrusrs vp.nj, arutsrrsxe rön ox.e*
(en1. styrelseberättalsen 53-64 )

!!f påverka Israels Badio att behå1la sina progxam frir F[J*sal-
daterna i 6aza.

§ff uppvakta grekiska ambassaden om den grekiska regeringcns
åtgärder rnot Pyrgos Ercadcasting Station.

å!å få ytterligare stationer att sända svenska prögram.

§f! uppvakta svenska regeringen i lagstiftningsfrågor (pirat-
radio ) .

Ytterligare exempel kunde nämnas. Frågan är vilka av dessa
förslag som står på jorden och vil.ka sorn tar astronautiska
höjdcrt
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undcr förhandenvarands omständigheter. 5olidaritet mot

sina medarbetare bör vera en tidnings hederssak.

UPP5NAPP AT lRÄN DX-PÅRLAMENTET-

Presentation -av den nva DI3-stvrelsen

0rdförande Jan Tuntr
Styrelseladamötar i övrigt; Patar Högfeldt, Björn Fransson,
Owe Nordin och Bo Danialsson.
Suppleantert Donal.dh Rådberg, Sören Persson och Nils Lekström.

Vi önskar det nya teamat i ledningen för DXÅ hjärtligt lycka
tiIl och hoppae på ctt bättre samarbete under det instundande
arbatsåret

Btir DX-Sverioe tradelat?

Håller DX-AlLiansen på att b1i en företeefse för Mellansveriga
har men en tid haft anledning att fråga sig' Färst lämnede
MKVK Al]ianeen cch kort därefter uiträdde Lundansis. Därmed

är det väl inte helt inkorrekt att säga ett Sydsverige stod
eom att umråde utsnf6r ÅIliarrsen. virJ siste DX-Parlamentet
begärdc Nsfflands DX*färbund utträde ur Alliansen. Enligt cn

icke officiell uppgift 1är ansökan ha avslagite, Detta före-
fallcr dock tipsradaktäran fiiga sannolikt då det vere föga
demokratj.skt att söka hindra någon att avsäga sig mcdlemskapct

i en organisation viJken denna vara månde.

Hur som helst med dot är en sådan spjälkning av DX-Sverige

synnarligcn olycklig. Ingen kan väl blunda för att åtskilligt
kundc från DXA;s sida ekötts bättre, kanske gjorts på ett
annat eätt och att dan kritik DxA fått från olika håII många

gånger haft sitt fulle berättigande. Hen dat hade varit ännu

mar betänkligt om ingr skäl alls funnits för att diskutera
DXA:e görandcn. Här är anledning att köra in sören Kirkegaards
tilI leda citerada radar:

0m du viJ.l undflY kritik
så säg ingenting
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äISA-TY go horne!
En blick på veckans TV-program I På frcilagen ett

(!|'s-l;/S) -ger följande vid han- | reloltage om den -{*-
den. latne:'ikansl<a ra- B(?*'-'-iiå 

söndagen visas en amerikanskldarkecljal på rt?JD :A

lä:ål.-Yrm"f-Tl,"rTmiig:'-iEIll'sr$,å"å;;';dry"{"tltit&
,"nfi.i,y'o"n 

ett prosram om nitai 
"?,å'*"*r?f.in*",. \^$Yl:y

Itll::#"ffi';tä:I;,åli:*"f 
tiilii.f'n*l*iffi i"'.+

På orrsdagen fär'vi se ell ai:1eli-i !ar-Iul'lar vr
r,a"it-al.iiisi,a;,i[h.i'!e". Iser;å]iLetar'äst-

På torsdagen åter en a:r:elixanskiärl''puittr iilrnt Rvsii och r:clsk film
IÄnorilm ii;t-ä;t'i- hävciat iig tid fiimfestiva-

Det l,ei af L:
fr.lrr ui.ik:r
l,3iI rihte*'s
krit:'.k not
;:.tt :ln hel-

dei DX-k-L.b-
bar aclr DX-

ti dnrricar i
"11 lrda hilg
grslJ Eiäplrer
fr.;m raCio-
stationerna
frin öi;ter.

rä Luisudse' grur e' 
ii,;-ä;;'i- }ra'aat iig..ria fiimfestiva-

bngr:lg.---_ lter bå,le i ost och 1.äst.
i Valt har den jaPanska filmeu ta-

I rrrr-.-. rl-\-irrrr lisit'"åi""t o"ri tiäiix. r'eportagefil-Es§rr liihffi*;+i,::l
l' KasMoPoLE (Elskede)'

4{
I

)

,

Man mena: att psopagandaapparaterna ;lltf;r mvcl"':t få; göra
slg gdllande när dei gälier de itstr:: idi:t':i*gir:rna'

Nu är det så att statj.$nerna llr Lättavlyssnade cch därfijr i
häg grad }ämpadc fär nybörjar DX-ing. De arge har rrrsnat att
dei ej är nåigrrn sport att lyssna på un närbclägi:n stark station.
Tips.r.:d. påstår då att det är logiskt att ;ft*r tlet resonu-

rnanget säga att riet j.nte är DX-spcrt att lyssna på Svdamerika

under förutsättning att konclj-'lisnerna är goda och stat,ionerna
hörs bra. Vore det inte på sin plats stt i så falL kräva

sportsligare prestationer vid fordringerna för DX-rnlirket' på

så sätt et., oatum sch vid detta varande korrditionerna skullE

vera avgörande för kvalifikationErna fir lrärkena' Nu skakar

säkort iang. på huvudet och det gör vi oekså fast i skakningen

inkLuderar vi snacket om osportsligt lyssnande på öst'

Det rasonemenget hålLer inte. Kvar står ott man söker poli-
tisera DX-ingen. Hur rEsonerar DX-politj.k:-rrra om Sydafrika,
Spanien ceh Portugal? Är det politiskt osportsligt att
.l.yssnl även på desse?

För den händelse bojkottivrarna är rädda för att DX-arna skall
utsättes för ansidig propaganda har vi publicerat insänderen
uvan hämtad ur Expra6scrlr Dat kanske kan tjäna d;m ti-ll tröst
att de flssta DX-are även har TV. Frågan är väl i så fa}l
om DX-arna blir mer ensidigt öst- än västmatade i propaganda-

hänseendE.
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5tä1lt utan varje tvj.vel är dock - och det är väsentligt
för oss att framhåIh - den mycket värdefulla hjälp som

samma redaktör givit vid brevkursens til]komst.

KLUBBNoT I 5E8

ATqIRICÅ TTNTfIAL RADIO CLUB

I Anerica fentral Radio Club Bulietin finner vi följande
upPxoP:

Tq. -n{1 eLs- -e.vervwhe.,re.
The Åmerica tentral Radio Club rvelcomr:s inerni:ers from al"L

countries incerested j.n a accurate ari lively excilange ol
DX anci SUL iriforrnation. The Ciub b'..rlletin is pubiislred
1"2 tines s y€ar" Mernberehip fe= is 2.0C per yea,, L4/-,
"I0 äM, 10 Skr, cr 2A IRC's. AII nertbsrs are trrger: tcr

i::or'ltribute Li, lhe tsulleti.n, l:cth wit.h i-risresting lo3Eings
anC orith s;,eci*i features.

Please r.v:rit* i-ri ihe Secretary, Du:tcan B. Gardiner, 2A7 {
16tlr" r Bieci,,jrrci;!i, Ind ., 474ti3, USA" ilre Eriitor'
Rici:a::d f w*nci , wilå we:"l.ccr:e cortr j-5t;iirrns f or the Eulletin,
at the same addxesn,

Tili sina v.iniir):: i. Skandinavi.err skiiver t-'ulLetirrens redak-
tör so,'n åx rti:ra nnq svenskspråxig f ill jande:

T ilf nina väLue-{-j-gEendi[ey&n-
vi änrnar inte b]eva beskränkat på Åinerika. cm-!.u vil".l sarr-

arbeta med oss, lroppas jag att göra ur vår tneClenrskrets en

klubb j. intrrnationella stifen.....cch;ag talar som

euxropEare i nationalitet och medlem i I4KVK, ARC, DK3K1 sc$-

ärbEtare för s*cden calling.....Det kcstor endast tio kronor.
Jeg inbjuder Diq att skriva, på svenska naturligtvis, till
mig. Richard Wood Rrd.

Ja förut har vi klegat en smula över våra deltagares srnå

möjlighe"uer att aeslutE sig tiIl klubbar sedan Lundensis

erbjudande med klubbans nedlåggande gick om intet. Här är

en nv chans.



ueOTIPÄ} raluel ueH ruoTllsa 
"{8u3^S 

s6Exd pTA 3rEOTpTl

r3q3r1!, sBsPH us6TTulBu PuJltlluaTpeu pucTq u36TTP^1 suuT}

TTJord-Xq Pu?>l u3 'u313t{uPal'r3^-xc TTT1 sso T^ reTrEq rBH

'6u1u1co1ddurens 'xe'+ tuos e.lo6 11e 6u1-yg p3$ sfTE 0u11uo67u

ratl aluT uros 1611fpu lffe {.{3o TP qso 6u1-yg ne 6u;upurlq
631es u. rp fTgq.uuT §scP tlso 1D-'18 u3uT+3fTnq :a61n u3qqnf)l

-rx"TP3u TTq
au:e6e11ap

r.l30

ue}lex+-xg T

11e 1aq6111e: 6.raq,reddoy 1 lu"u;TrEd-Xq "1"r8 ;;:
aTTE rEq {xo+nss3g 'JB Euuruä uESGJU:l!4Pno1so1ra§1

e96r +alu3ruETrEd 'zg;.t trtuatxgliEiÅT96T gtxTrt'l T

ua6u11ue 1t6e11ap uos TTq ucp oa§TtpÄ1 ue>1 uelpold

'ulg,r+erepo$ ua+6Jroj t{3c lT)iusxs s8s"J
turTo,{>l3 1111-e&u1 uo6l1ueu utr€u-X( spuHr r*ågu T,r 'rauuTJ

u*§ulupa1qqnll T q3a ra$uäfPer'ii telo1lt§ +?n "L{ ref uäqqnT}
.pu"TUIJ .sgua>13 qro a61:an5 'prrn1 !EutspFs §/\1 EUUTJ +eP uEln

,tg sua6r.roy 61s elugn ofTn)'i§ ueur täo§ ä+uT Jg usssaJpeqqnTy

'-itl--lg +äPETqs&'Tp3uI 3pex3r

-T3ua+s 1ap ra0qn usg 'qnTB-x11 ralsnlTT tr§u uå gd xeuueu :9

ffiffiIE-5E.os*il

'ue^s ua+x3+

e>1s1aBua T n0 r"uuT, ues§arPv 'or1 T^ rTTnIs eT+ PUP^uE TE^ u3

'6uluddoq.:g} spret{cTu reTep aA .rrJeulru'TP3u erpS ne a'r6gu

euuolTen 11e seddoq 11,, 'ueuuad>1cgTq plul ra5691111 prEqoTU

'+TTP relgT,rg3 luepgs 'rrJär{3 uo11:rod po6 ua q3o TTEt{'uuT

llrets 113 rEq sprrq3Tu tllos>lrT äp ++E E§ TTT+ +eTTPls T EP

3s'uet\,| '.ra6ug6 t11" t1,103;:ed 161119'rds 8eT'PrH§ gs a1e1a6ua

Ed apelleJne lal.rodde: eu6e eu;g §e 'rg ua6llpotrlrP1 11r

.reeei tuos 61g PrIgsrPJ TA ull uro+nsssg 'uIJBq3 rELl r'p"r
sueq 1+B ralaÅ1 T^ uahl '11a1lad rg 3+uT uel§u3^8 trlo u'AP

?1619.+ ++E 1?PT rP u"H 'Es l{sTl>leJ ra^Tr{s Pr"q3Tu ueuuP^

.ueno Pureper 1 1r19ds tr,os essTusle3'>1cÅr1 3+uT rP 1t0



anardiia speciei.progröft för kLubben. Dä:on skrive; i b.La-

det: ,,Ett antal s;:acialprugran för TDXi kon:rer urrCel gcm-

maren att säncjas fråri Polen, Tjeckcsilovakien, fDR sch

Unge;:n. Prcgramnlen korrrnar att sändas på söndag;:rna' X* kan

ta sin utformning i att nåoon ur k.]",-.rbbens: styrelse säger
några ord, eller at.t, klubben blir cmnämnd. oet qäller att
avl3rssna dessa prograil och insända rapporten *i1e:: rappor-
terna till HQ I Finl"anc,l , TDXQ, K',n';sr,atan il, Iksrräs'tf
Sg;ecial-Q3L utlcvas mr:t 2 II?C rLLer 3 st 40-rjrss fririirl-'en.
Även pr:is*r s+-äli*s i utsikt.

Huruvicia Tubargs älkonce.rn ä.r inl:lanilad i il.ui;Lr',:n iiar tips;*
red. ej kunnat konstatera. I vj-Lke t f.111 tycks rqedvsrl(et"t

i pXA-arranEernanE vaxa rneritcrande, ja villkor fijr medlemskap.

Är,,nar TDXQ söka anslutrting titi nXA'? Htir skulle I0GT DX-Cluh

stäiia sig ti-l1 en såtlan f1-ia§;rnclsx;mrat? FormeLlt så är ju
par:lamrntsreirrerentanterrla för IIGT lX-Ci'it.r beriitiigade till
medLenskap ;- TDX.Q. Ä" cckså Tuborgari:a ,"nötta i;r*il iippna

{ramner ev ICIGT DX*Club?
3E

I sitt senaste Itrundbrevtr present,.r:'ar Sr:nja Persson
HCJI3-personalen. Vi tiar iecian presenterat vå;r egen
IICJB-redakticn (fär ålLåar,sen) tirjigare i detta tips
men viktigare är att vår'a nya lX-are får liira känna
personalrn på Itv;lr egentt station,

flE# 
=ffirubEFffi*r

SONJA PERSSCN
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i-ucy Campbatl

Ilcy kon just in på aitt
hontor red en bekyorad
oia. I handen hade hon
en hög ekandlnavislca l3tse'
narbrer'. Kunde jag nånne
hjätpa henne att uttyda
venr breven konoit från?

Lyesnarposten öppnas av
lercy. Hon gör upp statie-
tih iiver" infrrsation aY
säirelEå j.t intresee ffir caeo
not.erar t'ifoeade lfiC-k*-
pc?,{er o*h skriver a<l:eas-
kort- på- lysenane, s+s i§-,

te redas fisrne i vå:'t registen. Ållt d*tta eker
in;ra* jag får porten fö:" ;ltt läaa och besv*ra
denn Ll* brev, e«rat iqte {j,x'fordrår ett p*rs*nltgt
evar, återgår tåtri turey fiir sei'ifåering åv å's
rappor€er ja6 märkt 'godltanda!. *+å är oekså llm
eam arlr'as*er*n' kuver"te*o t'if+gar iundb:'ev I tröät*
t*t, pr*gråsrssfler&å ett. ir:na-n h*a liiter pcstma*-
nes Ee till att Yårg svas" aätåer lryre st+t }{q}rL',ss:i

lCed tar*e på al;t I;;*V* kur*kaper ar sreceika ä'.r'

b*gr'irxsad* tålI 'bt+-v1.!,'da 6SJ. l ' 
tLlr-*k' rå ayab.ett

neh tarijör, kan§ke di*rlna ii1"1-a beskrivniag av }xrr
vårt arbete f6r8elas färkla::at' f;ir lli6;' viåken
eåor hjälp det är: når &l 't-*zLar eller naek{§*
ekri-ver n§re$ och adre§,e se-xt tyrtligt eirgor t|dt .

datum, våglängcl etc'
Fråå os,§ fYra .." e,1

ekvatorva:':s radi tlhä1e-
nj.ng oeh På riktigt
snart återhiSrande eter*
uch brevledes.

/'
)'.,tj-r a '"-h,

,/,
SbnJa Per6pbn
HCJB : s Skandinaviska §ektion
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I llxArs verksamhctsbsrättelee för Lg63-64 fl.nnor vl. följanda:

Ganom initl.ativ från Dx-Alrianscns vänner har DX-Atliansen
fått sitt tredje program över Åndernas Röst, euito, Ecuador.,
Dannr station har genaröst ställt 15 minuter til.l förfogande
varja fredag. Programprcducenter är för DX-A+ianscns dal
.Jö*"q Lirno. Hugo §o"trf""on o"h. Grdrun nidbF"o.lunffi"u-
kat av Tips-rcd. ) --
vl vct myeket vät vitka Js:gen Ljung och Hugo Gustafeson är
man {em är Gudrun flydbarg och vilket program producerar
Guda,m?? Av en visl nännlikhet och på grund av att vi från
Filtidsbyrån i Götaborg nästan i varje nurnmpr av vårt tipa,t Vl Atlea DX-spaltl l, Göteborgs-poeten och 6DX-srEn gEnom
Tura 0lsson och i cn rad andra lX-spalter nödgats ta upp dan-
na fråga p.g.a. Allienghe*arnas vimsighet i dan hiir frågan,
drar vi srutsatsen att men talar om Fritidsbyråns Eunvor
Rybsrg. I brev på br;v har påpakats att våri UX-programnvästkustkvaltanrt rapreeenterar västsveriges DX-Förbund och

I:a"!:1n" Fritidsbyrås DX-sektion, proerammet producerqa rv
Aks EdEn, som är lX-rsktienans Ledare och prograrnmcte qä+iq
är 6,uqvor Rvbero

Äkc Ea6n,
produccnt

6unvo:l
speeker

Rybargl

HAR pXA svÅBT ATT FATTA .t tj
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