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 =============================Ledare================================ 
 
Hej! Hoppas att du har haft en skön sommar! Tyvärr så har vi i Kävlinge drabbats av mycket 
regn som visserligen givit oss en grön gräsmatta men inga FM-konds. 
 
Klubben var vid årets DX-Parlament i Delsbo 2-3/6 representerad av Alf Persson. Övriga 
medlemmar som var där men representerade annan klubb var Lars Wieden. Själv kunde vi 
som var i Saxtorp höra R Dellen med god styrka. 
 
När det gäller Saxtorp och våra antenner finns sedan 1995 inga fasta antenner längre där ute 
utan vi har istället 2 loopantenner (den ena är Pers men han brukar ta med den så vi får lyssna 
på den). Vi har dessutom fått tag i två nya antennfördelare. Så nu har vi tre!! 
 
Det ryktas att Eter-Aktuellt, DX-Fokus och DX-News ska börja ge ut en gemensam tidning.  
För att de ska bli neutralt för alla tycker jag den ska skrivas på skånska, ett språk som ingen 
ändå förstår och många retar sig på. 
 
För några veckor sedan skickade jag ut en liten påminnelse till de medlemmar som ej betalt 
medlemsavgiften för 2012. Till de som inte betalt in så kommer det en ny påminnelse: 75 
SEK för skåningar 25 SEK för övriga på plusgiro 24 52 74 – 6. 
 
Dan Olsson 
=================================================================== 
SAXTORP 
Hösten lyssnarläger blir på följande datum: 
8-9 september 
13-14 oktober 
24-25 november 
29-30 december 
Anmälan till DO på följande adress om du tänker komma: dodx@telia.com  
eller 046 – 73 54 45 alternativt 0733 – 11 59 98. 
 
JUBILARER 
Det finns två i styrelsen som nollar i höst. Först revisorssuppleant Sven Ohlsson som blir 60 
och sedan vår sekreterare Lisette som blir 50. Grattis i förskott!!! 
 
VAGABOND 
Den 7 november firar vi klubbens 63-årsdag med att ta en middag på vårt gamla klubbställe 
Pub Vagabond i Malmö.  Ett alternativ är att fira den 4 november som är en söndag. Vad 
tycker ni medlemmar? Anmälan senast 1 november till DO. 




