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Son9iga har redan vid rävjakterrs fått kvitton på eine, tro kronor, och soraliga får

deffi tfllsammans mod denna kallelse, som då p~g~a. poststadgan konj~or i slutet kuvert.
Somliga är grannstadsrepresont&nter och sprider vårt rävgift till “sina” rävjgcre,

och de behöver into betala. 1 fort&ttninL:en sändes dock bladet endast till följande
“förstäder” Gavlo/cLA, V~isterås/~. Sollontun~/iPG, NjrrLishann/AQP 0011 Norrköping/C0H~

Somliga är representanter för press, radio och TV och får också bladet gratis.
i4tto ni även under det !:ommande åro-~ hjälpa oz.,~ med propaganda för vår trevliga sport:

Men somliga har fått ett rött ‘:rycs a rutan hår till vänster. Har du det? ~
är detta det sista numret du erh,iler av denne. för on rävjägcre så oumbärliga
publik tion, on du inte snarligen anbotalar kr. 3~ på postgiro 55 11 t~i5,
Lennart Lerhami~ar, Hägersten, — Vi tackar på förhand’

&bö~csi&teni ns~gpn2~ hcde lockat ut cirka 60 man i
solskenet och dagsmejan. Det var vinterns ‘olksaxbygpklubbedeltarcre, ensamma saxbygga
ro, yl:s och z~rl:s med sina nar~fofl sen instxttörer, nyfikna som lockats dit av Teknik
för Allas skriverier etc. liod hjälp av 34 r,saxar och ett flertal i skogen kringströ.
v..ndo instr~törer (—IQ,—AXF,—2462 ra0fl.) hittade så småningom 19 grupper alla tre rä—
varna —ADI, —ALX och —BZR, och endast tv gruppL.r blev helt ].ottlösa. Trots varningarna
fick på flera håll jäkt ersätta vettig planering, benen fick ersätta huvudet, den vär—
delös~. “hängnin~~enIl av en fr mförspringande fick ersätta noggrant eget lyssnande under
nlirstriden. lion au. ny~. lärde sig atninstone en sL≥: n.tt~

Det gällde ju ingen tävling, men följ nde hittade sniib st fr~n:
Leijdström, Anders Eriksson, —CHH, Kjeil J~.nsson, —II~ —CDI.

~~J~ngensxunc~lfl let,de 29 man efter fyra rävs: -AIIJ, —BUX, —CDC och —ORD0
5 an hittade alL. räv ~rna, 4 hitt~.de tre, fl två, 7 en och 2 ingen. För tredje gången
hade vl—CBD ställt upp en stilig ker~ikrLv son först. pris, och —ODD h de 5kr p.t
ihop ytterligare ett p. r priser s~it fem dito till dc fern bäst~. nybörj rn~..
“G~la!’ t 3) —KO 1.48 6) •-AKF ‘Nya” 13) Appoigren
i) —IQ 1.25 4) —UZR 1.49 7) -B~ 9) Ldjdsbrbm 14) J-0 Karlsson
2) —IT 1.31 5) Tingströin 1.56 8) &nd~ini 10) —2r;65 15) P Lundgren

~p~p~gar just i ore~,sL g nmg~.o~enblac et
Kommande .i akter .. . - . -

—— ~ ht ond~gon dc.~ 2o a-anl melsan Trehorningen ocii Agestas~ on.
Samling 1010 vid busslinjens ändstn 400 ra 380 “ö” i 3t,~Ie1lansjö (asa 1400 m längs vä
gen mot Stuvsta. sedan man passerat bron över Mage]rngen). Buss linje 4 från Ringt..—
Götg. 0945 till ändhpl Svartvik — kolla tiden på 440025 — pjler T—bana + promenad oller
tåg till Södertörns vst t promenad. Kartkert 10 1 nr 6 Lissma—Agesta (0:75) eller kart-.
blad 10 1 SthJ,m 50 (3:—). — Ev.aybörjare kan få instr. -1Q, —QN, —BZR m.fl.

Pojjn~€i~tsöndqgpnden5 maj i Lilljansakogen. Samling 1945 p5. Fiskcrterpsv~
vid bron över järnvägen norr om Tennisstadion (unge±tr dflr Uggleviksv. o. Storängav.
stöter till). — Korta 10 1 Sthlm N0~ ~. Buss nr 73 från 14. Bantorget i l5-.minuterstrafik
eller spårvagn nr 10 till hpl Storlingsbetten + kort promenad langs Storänr:svägen.

Viller,-~men P—gänget
~yjfkt söndqgen denfl~j~j. Samling 1000 vid hpl “Idrottsplatsen” i Sundhyberg,

Spårv. 15 från N.Bantorget. Kartkort 10 1 nr 11 Järtlla—Sundbyberg—Seina efler ~
blad 10 1 Sthlm NV. —IT et consortes

~j~d~jp1ct2~/5, står närmast på prograainoL. Se näst rä.vjcktsblad.
ndsn mot N&r’e går 21/7 nära Moes. Sist vann svenskarna stort, men 1 år bör

alla som hL.r möjlighet komma och hjälpa till. Stuga0 Ccmoingpl..ts, djö. Se näst nr.
ä er rum i Fårösund (GotL.nd) 24,~25/8. Inte heller där bör du saknas.

~ Post till Ingvar Lund2 Tegn6rg, 38, komner tillbaka med påskrift “Flyttat”,
— Vet någon vart?

Up~&iZt~ för näst~-’. SRJ—blad betr. j :torn~. 26/5, 3/6, 16/6 s.-nt preliminära uppgifter
om field—day 30/6 miste vara —I~~ tillhanda senast 14,75.

~gn~ländflpcs; Jan—Ove Sjöström (ji om JJN) har blivit SF5K0~
Lars Tingström hette i förra arets resultatJ:istor &5—2006.

~n~g~: Jan Löfvenjn%.rk säljer billigt en BC—348, embyg:;d för 220 V och försedd med
diverse finesser. Det lönar sig att ringa 26 27 82 och prat era saken.

-d.rs~er: SM5IQ Alf Lindgren, Ostervägen 23/II, Soln~..
SM5CRD Lenn..rth Andersson, Sttircg. 6 A/III, Lstockhol 0
SM5CDD Lennart Lerh:u-ns.s, SpLbanksvägon 70, Hägersten



R_IV J A K L&14 K T ~ Bilaga till Stockholms 1i~vjoktsb1ad nr 2 1957.

Det här ir skrivet för dig som är ny i r~vgänget och för dig som trots många för—
sök inte har hittat melodin. Jag ska beskriva hur jag lade upp rävj&:ten vid “Kungens
Kurv&’ den 31 mars 1957~ Ta fram kartkort 10 1 nr 3 Lovö—Wlarhöj den, eftersom de sten-.
cilerade figurerna bara återger vgar och höjder i stora drag men inte visar skillnaden
mellan skog och äng etc. Stora vägen i 30 = Södertäljevgen. x = vgen till Segeltorp.

Jag tog första pejlingen vid A. Var och en av de fyra rvarna sände två minuter
var, .och redan en minut innan “frun” slutat, hade jag ritat in rEctningarna till dem
alla på kartan. Se den övre av de båda kartskisserna 1Cr nedan. -

Vart skulle jag nu bege mig? Jo till en plats, varifrån bringarna skulle ge något
så n~r tillförlitliga kryss med dem jag tagit från A. Punkterna B, C och D uppfyller
detta krav. Dessutom kan man följa vägar för att komma till dem, och då slipper man den
snösla&ciga terrängen och har ]2ttarc att orientera sig.

Man bör ju i ett sådant 1Cr läge börja med någon av de “ytterst&’ rLvarna, i detta
fall alltså tvåan eller trean, eftersom sammanlagda vägen from till sista rven då san—
noliJ~t blir kortast. Trots detta valde jag att gå till punkt D, dels för att fältet där
p3. kartan såg ut som (och i verkligheten var) en bra pejlplats, dels därför att jag
anade att tvåen låg just där han låg (ty bäringen som jag från A fått på tvåan gick över

öppna fält nästan överallt utom just där,
där skogen kunde tänkas dölja en räv).

Tvaan Jag begav mig altså till 0 och pej—

lade ettan, tvåan och trean -- se nedre
k-.rtskissen, där pejling-.-rn.. från D och
bitar av pejlin~trn. från A är inritade

) / med grova, streckade linjer. Fyran hopp~.
‘-~‘ B de jag över, eftersom det gällde att nå

tvåcrn på näst. sändningspass, det tredje.
(Det halva dussin rvjäg-re, som bra pej—
lade ettan från D och seden g~v sig av i
riktning ~not donne utan att ens lyssna på
tvåan, gjorde förstås en dundertabbe, vil
ket de torde inse nu.)

1Cr två~n började sitt tredje pass,
o 1 7-m vor jag så nära honom, stt iCrstriden led—

• __________________ Ettan de mig fraii till honom medanh..n sände.
\ 1 Sa mot ettan. arysset pa honom var ju

~ rätt esäkert, eftersom vinkeln mellan bLi—
F c ringarna var så spetsig. Jag kontrollpoj—

L.de honom ailtså från E, ett bra pejlfält,
varifrån j~ också pejlade fyran. D.v.s.

— jag: stod ju inte still.~ mellan ett ns och
(fl fyr~ns pass ut..n gick hela tiden mot ettan.

Och när ettan började sitt femte pass
- . var ja-~ inom närstridehåll från honom och
Tvaan hittrd~ honom på cnminut.

På väg till fyren kontroll-ejl .do jag
honom och trean från F, inväntade fyrana
sjätte sändningsp- .ss inom närstridshåll,
kontrollerade trean på sjunde p..sset från
G och tog honom på åttonde p .sset. ~~r; vann
på 1 t~nme och 25 minuter....pejling från A el. D

~ ___

Plats Klockslag Fågel— Verki. Tid Hqst. Terräng ~.ste man springa fort
vag m vag m min m/min for att klara sig sapass

A 1010-1017 ~ ~ bra? Nej, titta på min
0 l030.-l035 /~flJ J t•~~ v..g c.ng tidtabell här intill och

tvåan lO~ 450 500 9 55 ung + svar skog betänk, att på jämn mar’:
ettan 1101 oOO 700 17 41 ang + svar s:og 1 man 100 meter i mi—
fyren 1117 o50 1000 lo u2 ung + vag + svar s.~eg nuten utan svårighet.
trean 1125 1150 1400 l~ 7o vag + lett s:og
Rätt beh~.glig~. h .stighctor, eller hur? Försök orientera och pejl. så bra, att du, när du
h~.r uppsökt ditt kryss, verkligen står så nära räven att du hinner fram om du “springer
pa minimum” de tva minuter han s nder. ~~_d~)~gpt qch_v~r_r~oj~, s rskilt om du r ny
Du ska i varje ögonblick kunna peka ut ditt läge på kartan. Spring aldrig på måfå och
försök inte kompensera ev. tabbar genom att springa fortare. Lycka till. SM5IQ
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