Direkte QSL via Tyskland – fælles mailingliste

Baggrund
Et brev til en modtager uden for Danmarks grænser koster i dag minimum DKK 25,00. Et brev op til 20 gram
sendt fra en tysk postkasse koster EUR 0,90 (2016 priser), svarende til ca. DKK 7,00.
Denne mailingliste har til formål at samle dine direkte QSL kort og få dem sendt til modtageren fra en tysk
postkasse til DKK 7,00 i stedet for en dansk postkasse til DKK 25,00.

Tilmelding til listen
Den nemme måde:
Send en e-mail til qslviatyskland-join@oz0j.dk fra den e-mail adresse, som du ønsker tilmeldt til
mailinglisten.
Mailen må ikke indeholde et emne, og der skal kun stå ”subscribe” (uden ”) i teksten – IKKE NOGET
ANDET.
VIGTIGT – dit navn i din e-mail adresse (fx Jørgen – OZ0J) må KUN indeholde internationale karakterer. Dvs.
at danske karakterer er forbudt!!!
Via den ”nemme” måde får du tildelt et kodeord. Hvis du har danske karakterer i det navn, du sender ud
med din e-mail og/eller selv vil have et kodeord, så brug den lidt mere besværlige metode nedenfor.

Den lidt mere besværlige måde:
1. Gå til http://oz0j.dk/mailman/listinfo/qslviatyskland_oz0j.dk
2. Udfyld
3. udfyld evt.

med den e-mail adresse, som du vil have tilmeldt denne mailingsliste
- dette felt er ikke obligatorisk (OBS!! Ingen danske karakterer)

4. udfyld evt.
og
- begge felter skal
være ens. Udfylder du ikke noget, får du tilsendt et password. Password skal bruges ved afmelding
og/eller ændring af mailadresse.
5. Klik på
Du vil nu få en e-mail som ser nogenlunde sådan her ud

Du skal kun klikke på ”besvar” knappen og sende en e-mail retur. INGEN RETTELSER EL.L.

Direkte QSL via Tyskland – fælles mailingliste

For begge tilmeldinger:
Du får en mail med følgende tekst.

Velkommen til maillisten "QSLviaTyskland"
Velkommen til maillisten QSLviaTyskland@oz0j.dk ! Velkommen til
mailinglisten for direkte QSL kort, der sendes via Tyskland.
Du er først tilmeldt mailinglisten, når du har modtaget denne e-mail.

Alle mails vedr. denne mailingliste skal sendes til qslviatyskland@oz0j.dk Mailen vil blive sendt til dig selv og
alle de andre, der er på mailinglisten.

Afmelding af mailinglisten:
Send en e-mail til qslviatyskland-leave@oz0j.dk. Mailen må ikke indeholde et emne, og der skal kun stå
”unsubscribe” (uden ”) i teksten – IKKE NOGET ANDET.
Følg derefter vejledningen på den e-mail, du modtager.

