Hej DX-Vänner!!!
Vi är DX-Vännerna …….
Hej där så har det blivit Oktober och hösten börjar på
allvar göra sig påmind.
Får flagga för vår nya hemsida som nu finns inne på
SDXF plattform kolla in den i
bidrag gärna med inslag.
Har ni bidrag till ljudfilerna
så tar jag gärna emot sådana så lägger vi ut dessa.
Mest inriktad på svensksändare och SDXF specialprogram.
Så är det återigen dags för
en ny kryssning boka in redan nu istället för att vänta
till sista minuten. Vi har bokat ett antal hytter när
dessa är slut så kan vi inte
garantera samma pris. Detta
eftersom priset går upp
eftersom.
Vi kan utlova ett trevligt
dygn på Cinderella.

Stig Granfeldt
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DX-Vännernas styrelse
Efter DX-Vännernas årsmöte den 6 Maj 2017 i
Jönköping består DXVännernas styrelse av:
Ordf:
Stig
granfeldt.
ord ina r ie
leda möt e r:
Christer Brunström, Torhenrik Ekblom, Ullmar
Quick, Lennart Weirell
samt SDXF ordf Moritz
Saarmann (adjungerad)
Valberedning är Magnus
Jesperson och Lars Wieden som också är sammankallande.
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DX-VÄNNERNA

Sagt förr i tiden…
SPECIALPROGRAM
( EA/1988 )
Vi ska väl vara bra inskränkta,
om vi menar att radiostationer finns till för att vi ska få
QSL! Men samtidigt ska inte
jakten på QSL underskattas
som stimulansmedel för den
utrotningshotade radion.
Vi ser idag tecken på att nya
stationer sätts in för att nå
marginella grupper, för vilka
teve, internet och mobiltelefoner är okända begrepp. Jo
minsann, precis som de städer som lagt ner spårvagnstrafiken fått anledning
att ångra det, kommer myndigheter i vissa länder att
ångra att de skrotat kortvågsradion.

Febr 3 SDXF DLF: AktuelIt
från förbundet.
5 SDXF HCJB: Lokalradion
och den internationella radiomiljön.
10 SDXF RBI: Smått &
Gott från Stig.
HKvK HCJB: DXNyheterna (reserv 26:e)
Bildtext som beskriver bilden.

Mars 2 SDXF DLF: AktuelIt
frän förbundet.
4 SDXF HCJB: Karl Arne &
Karin Thorin om Radio Adventskyrkan.
9 SDXF RBi Smått & Gott
från Stig.

18 HKVK HCJB: DXNyheterna ( reserv 25: e)

Men vi måste vara realister
och inse att mottagning på
webben ger bättre hörbarhet.
Om jag älskar musik från Afrikas horn lyssnar jag helst på
Youtube. Om musiken är det
primära alltså.
Men tjusningen med dx-ing,
det är ju något helt annat. Vi
är en glesnande skara vi som
vet....
DX-Vännerna på facebook
Du har väl inte glömt att det
finns en facebookgrupp,
Alla som betalat medlemsavgift
kan ansöka om medlemskap. Sök
efter DX-Vännerna.

”

Enkelt bli stödmedlem: sätt in 50 kronor eller

valfritt högre belopp på Sveriges DXFörbunds Plusgiro 3 26 26-4. Märk
betalningen med DX-Vännerna

ÅRGÅNG TRE NUMMER TRE
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Kryssa med
DX- vännerna

tredje turen !!!
Söndagen den 11 Februari 2018
Program Söndag 11 Februari 2018
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 / Välkomstdrink, 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 12 Februari 2018
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: 1000 kr/pers

Enkelhytt

inkl matpaket

Pris 1200 kr/pers

Sista bokningsdag:

31 December 2017

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.
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Klippt från förr

Samen Mikael Utsi framför
BBC:s mikrofon, året är 1947.
Det var då man hade
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N y h e t s ru b r i k på i n s i da n
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FÖRETAG 1 DX-VÄNNERNA

Tips och bidrag till nästa bulletin:
vordf@sdxf.se
Hemsida:

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

http://dxvannerna.sdxf.se/

Kod till hemsidan: XXXXXXXXX ( protokoll )
Bli medlem: Betala in 50 kr eller valfritt högre belopp
på sdxf pg 3 26 26—4, märk inbetalningen ” dxvännerna ”
Nästa bulletin: våren 2018 med info från kryssningen.
Bidrag till nästa bulletin: vordf@sdxf.se

Vimmelbild från dx - vännernas årsmöte 2017

Vi ser på första bilden deltagare på dx-Vännernas årsmöte 2017 och på bild två mötesordföranden Christer Brunström.

DX- Vännerna har ny hemsida från O ktober

Från Oktober Flyttar dx-vännerna in på SDXF:s hemsida med en liten annan stil på sidan. Vi
kommer då också att kunna lägga in ljudfiler och där finns en del ljudfiler från Sveriges DxFörbunds specialprogram signerade Claes-W Englund. Det finns också den sista sändningen från
Deutsche Welle på svenska med Hugo Wandel. Hugo han vara med på Vännernas förra båtresa
för ungefär ett år sedan och fick lyssna på programmet som han inte hört sedan dess.
Det finns också en del presentationer från Svensksändande radiostationer där man spelat in en
presentation av stationen för SDXF.
Bidrag gärna till sidan. Det är samma kod till ljudfilerna som till protokollen. Se nya lösenordet
ovan i rutan med stort D.

