DX-Vännerna… nytt år?
I det här numret:

Vi är DX -Vänne rna
Ett nytt årsmöte har gått till
handlingarna ett nytt verksamhetsår börjar för vännerna trots att halva året
snart har gått och midsommaren snart gör sitt
intåg i sommaren.
Vill hälsa alla nya medlemmar välkomna till vännerna
och med detta informationsblad kommer en inbjudan till en ny kryssning
med vännerna som sker
den 23 oktober.
Det är samma båt vi åker
med lite nytt är det ombord men vi har bokat ungefär samma som vi hade
sist för 2,5 år sedan. Hoppas
på ett dygn med god mat ,
dryck och samtal. Programmet återkommer vi till senare när vi ser bokningarna
trilla in. Glad sommar på Er!
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DX-Vännernas styrelse
Efter DX-Vännernas årsmöte den 21 Maj 2016 i
Stockholm består DXVännernas styrelse av:
Or df:
S tig
gr an fel dt.
ordinarie ledamöter: Christer Brunström, Tor-henrik
Ekblom, Ullmar Quick,
Lennart Weirell samt SDXF
ordf Moritz Saarmann
(adjungerad)
Valberedning

är

Magnus

Jesperson och Lars Wieden
som också är sammankallande.

Sida

2

DX-Vännerna

DX-Vännerna

De första DX-arna
De första dx-arna satt och pillade med en liten nål för att
hitta den känsligaste punkten
på en kristall.

Man behöver inte vara fysiskt
närvarande.
Bildtext som beskriver bilden.

Den äkta, enkla mänskliga
kraften, handens och andens,
värderas nog trots allt högst.
Hör du en station i Mellanöstern med kristallmottagare
är det en helt annan bedrift än
vad man nu kan uppnå med
raffinerad modern teknik.
Men varför se radion bara som
redskap för tekniska resultat?
Lyssnandet har också heIt andra
och omätbara värden, musikaliska och kulturella upplevelser
eller ett inslag i en sändning

På detta sätt har vi tillförsäkrat DXVännerna revision, kassaförvaltning och administraion på ett smidigt och transparent sätt.
DX-Vännerna har alltså ingen annan särskild ekonomi förutom DXVännernas Fond inom SDXF:s bokföring.

Det blir för oss som inte är så
tekniskt begåvade något nästan
djävulskt över den moderna
tekniken. Upphäver den som
det ser ut gränsen mellan liv
och död eller förvänder den synen på oss?
Vilken är den största utmaningen: att delta i Formel 1 eller bestiga Mount Everest?

För dem som vill bidraga ekonomiskt till DX-Vännerna har vi förenklat adminstrationen så att denne
sätter in valfritt belopp på Sveriges
DX-Förbunds Plusgiro 3 26 26-4.
Beloppet kommer sålunda in i
SDXF:s bokföring på ett särskilt
konto "DX-Vännernas Fond" om
"DX-Vännerna" särskilt antecknas
på "blanketten".

Idag är det möjligt att ställa in
tid och frekvensavsnitt på en
SDR-mottagare och sedan låta
tekniken sköta resten.

Medan
stenåldersmänniskan
med möda formade enkla föremål kan avancerad teknik idag
materialisera en bild av ett föremål till att bli högst konkret materia.

DX-Vännerna är en stödförening
till Sveriges DX-Förbund (SDXF).

”Enkelt bli stödmedlem: sätt in
valfritt belopp på Sveriges DXFörbunds Plusgiro 3 26 26-4. Märk
betalningen med DX-Vännerna

DX-Vännerna på facebook

som leder till konkreta reaktioner
kan sätta spår i tillvaron, väl så
betydelsefulla som tekniska inno- Vi har en facebook klubb en sluten sådan där alla vännerna kan
vationer.
Och begrepp som vänskap, solidaritet och förståelse är inte mätbara men kan ändå - liksom deras
motsatser - förverkligas i radions
värld med tekniken som medel
och tjänare, inte som subjekt.

diskutera saker och ting med
varandra.
Hoppas den skall fylla sin funktion och vi kan snabbt och enkelt
ha en social kontaktväg med
varandra. Det är bara att söka
upp dx-vännerna och trycka på
nya medlem.

Sådana tankar föddes i mitt huvud
då radions historia virvlade förbi Alla som betalat
medlemsavgift kan
vid SDXF:s sextioårsjubileum.
ULLMAR QVICK juni 2016

ansöka om medlemskap. Sök efter DXVännerna.
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Kryssa med
DX- vännerna

Andra turen !!!
Söndagen den 23 Oktober 2016
Program Söndag 23 Oktober
Kl 16.00

Vi kliver på båten, exakt tid efter detta så blir man insläppt på ord. Tid ca 17:15

Kl 16.30-17.30

Välkomna till kryssningen / konferans med kaffe och frukt

Kl 18.00

Viking Cinderella avgår från Stadsgården

Kl 18.30-2000

Vi äter en gemensam Buffémiddag inkl vin, öl, läsk och kaffe

Kl 20.00-21.00

Tillgång till konferensrummet för en lugn fikastund

Måndag 24 Oktober
08.00

Premiumfrukost i Seaview

09.30-12.30

Föredrag inkl förmiddagsfika, frukt

13.00

Lunchbuffé inkl vin, öl, läsk och kaffe

15.30

Vi är hemma igen vid Stadsgården, Stockholm.

Kostnader /Anmälan
Anmälan kan skickas via mail, post eller allra enklast via formuläret på SDXF:s hemsida. Har Ni frågor eller
så ring eller maila mig 054-561822, 070-218 00 05 eller vordf@sdxf.se
Enkelrummen är begränsade till antalet så betala in pengarna först med bekräftelsen.

Hytt

dubbelhytt

inkl matpaket

Pris: 725 kr/pers

Enkelhytt

inkl matpaket

Pris 925 kr/pers

Vill man ha hytt med sjöutsikt + 300 kr.

Sista bokningsdag:

16 September

Efter detta datum så bokas allt och betalas in och bokningen är definitiv. Behöver även personnummer
eftersom man kräver detta för säkerheten. Minsta antal är 10 personer.

NYHETSBULLETIN FRÅN DX-Vännerna

Tips och bidrag till nästa bulletin:
vordf@sdxf.se
Hemsida: https://dxvannerna.wordpress.com/

Vi finns på nätet:
https://
dxvannerna.wordpress.com/

Kod till hemsidan: XXXXXXXXX ( protokoll )
Bli medlem: Betala in 50 kr eller valfritt högre belopp på
sdxf pg 3 26 26—4, märk inbetalningen ” dx-vännerna ”
Nästa bulletin: hösten 2016 med info från kryssningen.
Bidrag till nästa bulletin: vordf@sdxf.se

Vimmelbilde r f rån dx -vänne rna s å rsmöt e 2 016

Bild 1: Tre legendarer: Björn Fransson, Jan-Erik Räf samt Björn Fjaestad
Bild 2: Radio Nord båten på tillfälligt besök på DX-jubileet.
Bild 3: En DX-vänns pionjär Bengt Dalhammar
Bild 4: Många var besökarna på årets festligheter.

