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SOMIVIARVARIVIEN håller oss alla, just nu, ± sitt varma och svettiga grepp,
Enligt vad redaktionen erfarit har inte SM-träningen ännu kommit igång på
allvar. Detta bereende på den för årstiden ovanliga värmeböljan. De flesta
rävjägare går just nu och väntar på att kvicksilverpelaren skall sjunka någ-.
ra grader, så att SM-formen kan återvända. Återstår nu bara att hoppas, att
alla Stockholms rävjägare tar sig själva i kragen, även DU, -‘ch anmäler sig
till kampen om SM-tecbae-t. Vi måste alla hjälpas åt för att kunna bryta den
inaktivitetsmentaj.itet som hela detta år haft sitt högsäte hos oss i SRJ,

Resultaten från Norgelandskampen: Sverige belade de 7 första platserna
och därmed gick även lagpriset till Sverige. SRJ hade endast en representant
med, SMSBZR. 1. SM5BUZ Linköping 1.10 2. L. Lindqvist Göteborg 1.11
2. SM6ANC Gbg 1.11 4. SM6ARV Gbg 1.27 5. H. Nilsson Linköping 1.43
6. SM5A]JZ Linköping 1.44 7. IL Carlsson Linköping 1.45 8. LA2O Oslo 1.46
21 stycken deltog, varav 19 tog alla tfe rävarna.

INBJtJDAN TILL SM 1 RÄVJMCT 1959

På uppdrag av SSA har Linköpings Radioamatörer härmed nöjet att inbjuda
till SM ± rävjakt den 29—30 aug. 1959.
Tävlingen som är öppen för alla svenska medborgare, omfattar en natt— och
en dagetapp vilka båda gå till fots. Bedömning av resultat blir enligt
gängse regler för räv-SM.
Frekvenser: 3,5 — 3,6 lVlliz.
Kartor: Erhålles vid starten. Skala 1:50000.
Förläggning: C;a 80 bäddar inkluderande säng, madrass, filtar och kuddar
finnes för ± första hand tävlingsdeltagare och ± mån av tillgång åven för
supporters. Tältplats finnes för dem som vill tälta. Priset blir för säng
med madrass, filtar och kuddar 3:— samt för tältplats 75 öre. 1 priset
ingår tillgång till frilufts— och bastubad.
Förplägnad; Måltiderna blir på lördagen middag ech nattmål samt på söndagen
frukost och middag. Priset för måltiderna blir (inkl. betjäningsavgif-t)
middag 8:50, nattmål 4:50 fruknot 2:50 och middag 2:—. Möjlighet till
självhushåll finnes.
Anmälan; Snmälningsavgiften 5:—, insändes tillsammans med anmälan senast
den 7 augusti till postgiro 31480, Nils Åkerblad, Rävstigen 4, Linköping.
Anmälan skall innehålla uppgift om deltagarens namn och ev. signal, adress,
klubb, ålder samt önskemål om förläggning och måltider. Anmälningsavgiften
återbetalas ej till anmäld vilken uteblir,
Program: Fullständigt program med tidtabeller, regler, vägvisare etc, kom
mer att tillstäljas alla anmälda senast en vecka före tävlingen.
Adress: Tävlingens adress är: Lennart Alm, Solvändan lA, Linköping.
Sändningstider: Redan nu kan meddelas att sändningstiden blir 2 min, var
15:e minut och att antalet rävar blir 4 varav 3 skall tagas.
Måltider: Priset för lördagens måltider kan förefalla något högt i förhål-.
lande till söndagens. Detta beror på att dels extra serveringspersonal måst
anlitas på lördagen, dels lördagsmåltiderna förstärkts med hänsyn till lång
väga resenärer. i nattmålet ingår bl.a. grillad korv, smör, bröd, bullar
och varma drycker.
Hjärtligt välkomna! LIflÖPINGS RADIOMKATÖBER

För att Du skall få tillfälle till litet extra SM—träning har -SKF och
-BZR varit vänliga nog att ordna en SM—träningsjakt för Dig. Men utnyttja
detta strålande tillfälle till extra träningi Datun för detta evenemang
blir onsdagen den 26 aug. med samling klockan 1900 vid Rösjöns$’rilufts’oad
(c;a 20 mm V 5 i Skarpäng). Kartkort 10 I:nr 10 Sollentuna - Tany —

Djursholm. — — -~F & -BZR
Reservera redan nu de två sista söndagarna i september för vår första

klubbmästerskapstävling. Diverse underhandlingar pågår, men tiden är pre
liminärt bestämd till söndagarna 20/9 och 27/9. Föranmälan blir antagligen
nödvändig. Mer i nästa SRJ-blad! BRM/CRD

~pgifter till nästa nummer skall vara mig tillhanda senast den 26.8.59
under adress enligt nedan.

SRJ-adress:
~FET1EÄ~dersson, Sturegatan 6 iii ö.g. Stockholm Ö. Tfn 625218




