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Ordföranden Dan Andersson och sändningsledaren Ronny Forslund har bråda dagar inför jubileumssändningarna från den egna studion nästa veckoslut. Foto: Inge Gardh

Radioklubben 30-årsjubilerar
Delsbo radioklubb fyller 30 år och jubilerar nästa veckoslut med unika sändningar från egen studio under fyra dygn.

Efter 30 år har det hunnit samlas en hel del apparatur av äldre
datum i klubblokalen.
DELLENBYGDEN Det började med
en radiointresserad lärare och nå-
gra elever med samma intresse
på Ede skola 1973. Nu står Delsbo
Radioklubb, DRAK, i begrepp att
fira sin 30-åriga tillvaro.

Det kommer man att göra med
en fyra dygn lång radioutssänd-
ning från de egna klubblokalerna
i den gamla vaktmästarfastighe-
ten på skolan, där klubben fun-
nits i stort sett sedan starten.

Unika sändningar
Jubileumssändningarna blir unika
för bygden eftersom det är första
gången Delsbo sänder från en egen
studio och med egen utrustning.

– Programinslagen är inte rik-
tigt spikade ännu, men sändaren
kommer att vara i gång dygnet
runt och det blir en blandning av
intervjuer, musik, hälsningar,
musikönskningar och en del re-
portage som sänds i repris, berät-
tar klubbens mångårige ordfö-
rande Dan Andersson, som hop-
pas att många lyssnare kommer
att höra av sig.

– Det ska gå att ringa in direkt
under sändning och den som vill
kan komma till studion och prata,
förklarar Dan, en av de cirka 30 en-
tusiaster som håller klubbverk-
samheten i gång och som utgör nå-
got av Delsbos röst ut mot världen.

På egna ben
Huvudverksamheten är kortvågs-
lyssning och amatörradio. I det
första fallet lyssnar man av andra
stationer, i det andra håller man
kontakt med andra radiostationer
och radioamatörer världen runt. 

Men nu kommer man alltså att
sända rundradio. Det har skett
några gånger tidigare, senast un-
der Delsbostämman i juli, men då
skedde sändningarna i samarbete
med Radio Ljusdal. Den här gång-
er ska klubben stå på egna ben
och sändningarna ska förmedlas
via utrustning medlemmarna
själva byggt, som den 21 meter
höga antennen inte långt från
prästgården  till exempel.

Bra respons tidigare
Radio Delsbo kommer att sända
på mellanvåg (1602 kHz) och ska
kunna rattas in på vanliga radio-
mottagare. Signalen utlovas bli
stark i Dellenbygden, men med
utomhusantenn ska DRAK höras
även i Hudiksvall och av kortvågs-
lyssnare runt om i Europa. 

– Vi fick bra respons från lyss-
narna när vi sände från Delsbo-
stämman, så vi får hoppas på sam-
ma sak igen, säger Ronny Forslund,
som ska hålla i sändningarna.

Datum för Delsbo radioklubbs
sändningar blir 26–29 september
och under hela perioden har man
öppet hus i lokalerna.
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FAKTA
■ Delsbo radioklubb, DRAK,
eller på radiospråk: SK3PH.
■ Bildadades 29 september
1973.
■ Cirka 30 medlemmar.
■ Verksamhet: Amatörradio,
DX-ing (lyssning på främ-
mande radiostationer), radio-
teknik, rundradiosändningar
på mellanvåg.
■ Firar 30-årsjubileum kom-
mande veckoslut med egna
radiosändningar under fyra
dygn.

En elek-
tronisk
och en
gammal
manuell
telegrafi-
nyckel.


