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Det verkar som om sommaren nu har tagit avsked för denna gång, för att
ge plats åt hösten med alla de stora ravjaktsarrangema.ngen~ Skiftet mellan
sommar och höst gick ± år rekordfort.. För oss rävjägare är väl utan tvekan
den roligaste årstiden inne, med SI~/i, 1QVI. trippeljaitt och andra trevliga till
ställningar. Mer om detta, ± det här och kommande nummer av SRJ--bladet~

~5ULTAT SEN SIST:

Rävjakt på annat sätt var det på Södertörn den 7 juni. 4 rävai, AIU, AJ
BUX och CBD. BLJX var precisionsräv F•rdon var nödvändiga på grund av de lång
avstånden. Ingen tid rä~uades men poäng för varje räv som togs. Hos rävarna
fick deltagarna diverse uppgifter att lösa och vid målet, Rangsta brygga.
skulle man kasta b:~ll ± hink samt lösa en uppgift Lm kaa’ttecken. Alla de oli
ka uppgifterna poängberäknaaeg. 6 deltagare enligt följande prislista,
i) B~ 76 p. 2) B1U475 p. 3) 0~’~ 62 p 4) CHii54 p 5) Neraing (per tramj
cykel ) 53 p. 6) CAG 50 p,

Medförd matsäck förtärdes och ett. par modiga deltagare . inga namn5 våga
de sig ner ± det kalla vattnet~

En liten trevlig jakt kring Rosjön den 26/8 hade AKF och BZR ordnat i
avsikt att ge SRJ—foiket ett välbehövligt tillfälle till SM—träning, Jakten
gick efter SM—mönster d0v~s. NorrköPingsmetoden med 4 rävar varav tre skall
tagas och 15 minuterspass0 Resultat: 2 ~ i) IQ 1.21 2) Leijdström 1,35
3) BXT 1.43.30 4) B. Ander~~Ef~4 5) BUX 1.51 5) Linnman 1.51~ bv.riga
av de 13 startande tog varsin räv. Klass i) Linnman 2) OT 3) BIT,

SM 1 RAVJAKT

SM i rävj akt avhölls i år på Sätravallen ett par mil söder om Linköping
där tinköpings radioamatörer stod för värdskapet och alla arrangemangen,, Sä~
gas måste att IIRA med SM5ABN i spetsen hade lyckats att göra en mycket trev
lig SM—weekend för oss ditresta rävjägare~ 66 till antalet (nytt rekord).
Så mot arrangemangen finns inte mycket att anmärka, en del saker kan dock dis
kuteras, men det lär väl vara ofrånkomligt när en sådan st~r apparat som ett
SM skall dragas igång. Det som fraperade mig mest var att ingen resultatlista
~iffentliggjordes innan Prisutdelznngen, utan resultateij fick man veta efter
hand medan Prisutdelningen pågick. Att detta var ett farligt drag besannades
~‘cket riktigt. En naxnnförvä~cling av arrangörerna gjorde att lagpriserna fick
byta ägare, och hur alla andra problem löstes känner jag i siwivande stund
inte till. På grund härav kan resultatlistan komma att få. en del smäare änd-
ringar.

Den som ville lära sig hur man gömmer rävar, fick ett strålande tillfäll
att se hur djävulskt väl en räv kan vara dolde Ett exempeL Själv tillbringad
jag under nattjakten, tillsammans med ett 20-tal andra jägare, drygt 5 pass p~
närstriden (c:a 1 tim 20 min) vid en räv som låg i en relativt liten skogsdun.
ge under en yvig gran, omöjlig att se och ändå cmöjligare att närstridspefla,,

Tack alla Ni som gjorde Räv—SM 1959 till en trivsam och väl organiserad
tävling,

RESULTAT, i) Svensk mästare SM5BtJz T. Nord LIRA 3.31.30(SIA5ApF:s vandringspris
2? —ARV Gbg 4.12.30 3) L. Svensson Irni 4,20,50 4) B, vvesterlund NRK 4.23 AS
5) —ALF SRJ 4.35.10 6) P. Karlsson BRA 439,05 7) 3 Jönsson KRK 4.5035
8) —I~ SRJ 4.56.50 9) K. Leuchovius VRK 5.08.25 io) R, Johansson VRL ii) &.
Wall NäEK 12) —Bli SEJ 13) 3, Kjellgren VEK 14) --BZR SRJ is) 8., Petterson
LRA 16) 5. Nilsson Perstorp 17) -JJQ SRJ
.iietta var 6 — rävstagarna,
Bästa dam: B. Nord ±RA
Bästa old boy: L. Svensson ERiC
Bästa junior: 0. Eriksson I1RA
MGTAVLpy: 1 Stockholms rävjägare ( ALF, IQ och BIT ) 18 rä-iar I4.$5~40

2 Västerås Radioklubb 18 rävar
3 Linköpings radioamat.örer 17 rävar
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Återigen har den s.k. Norrköpingsmetoden dömt sig själv och visat att de
helst av allt bör glömmas bort! kr den dessutom kombinerad med sändningspass
bara var femtonde minut så infinner sig genast två olyckor på samma jakt. Äve
rätt tillämpad (det var den bl.a. på SM i Linköping) är Norrköpingsmetoden o
erhört tråkig.

Det är ju frågan om att på ett Så tidigt stadium av jakten som möjligt
välja bort en av rävarna och inrikta sig på att i fortsättningen pejla och ta
de övriga (vanligen tre). Naturligtvis bör man då välja bort den räv som ser
ut att ligga längst bort eller på annat sätt ligger avigt till.

Den som av någon anledning väljer bort “fel” räv kommer att bli helt
bortkopplad från rävjakten ich kommer istället att få ägna sig enbart åt ori
entering till dess han efter stor tidsförlust småningom kommer fram till rävej
Detta är mycket beklagligt eftersom man får anta att han eller hon kommit ut
skogen med sin rävsax får att jaga räv• Detta är kanske mest deprimerande på
en som inte varit med och jagat på ett tag eller på en nybörjare. För dessa
kategorier blir chanserna givetvis också störst att välja fel räit. Jag har en
känsla av att vi inte heller vinner bestående medlemmar och vänner till vår
kära rävjakt på det sättet.

Det har sagts att Nnrrköpingsmetoden skulle tvinga fram bättre pejlkunnaa
de h~s jägarna, men jag tror att en fyrarävarsjakt där alla rävarna skall tas
tvingar fram lika stor, om inte större, pejlingsskioklighe-t.. Norrköpingsmeto_
den kom ju till under en period då vi allra högst hade 3 rävar på våra jakter,
Och då kunde möjligen metoden ha tvingat jägarna till mera pejlingskunnande
eftersom den då innebar en utökning av antalet rävar per jakt. Det blev ju en
extra räv som skulle pejlas men ej tas. Om man istället låter jägarna pejla
och ta alla rävarna måste man ju få in än större pejlportion i anrättningen.
Dessutom minskas risken för att slumpen skall spela in i någon högre grad. Det
kan också tyckas att det är slöseri med personal och materiel att lägga ut en
räv som inte krutmer att glädja någon utan snarare stjälper en del.

1 detta sammanhang bör man även påpeka vådorna med 15-minuters paus mel
lan sändningspassen. En kolossal massa rävjägare hinner få tillfälle att sam
las runt räven, det blir fingranskning av terrängen och istället för att när—
stridspejlingen skall vara utslagsgivande kommer slumpen att få mer än lovligt
spelrum. sven de jägare som har felaktiga kryss kommer att vägledda av kvist
ars, stenars och letande rävjägarfötters brakande dra sig till området.

Låt oss h~ppas att vi i fortsättningen slipper Nnrrköpingsmetoden! Ge
oss istället ett större antal räva.r som alla skall tas och låt rävarna köra
2—minuterspass var 1O:de minut —ORD

sr det flera som har synpunkter på Norrköpingsmetoden eller hur man bör
arrangera rävjakter så välkomna med bidrag till diskussionen. Red.

Jaktarrangörer efterlyses, på mångas begäran, för ordnande av små trev
liga jakter. För närvarande är alla dagar efter KM lediga för jakter. Tycker
Du att det skulle vara roligt att ordna en jakt så kontakta mig.

B. Andersson
K0]~I1MAE1JE JAKTER:

Söndagen den 13 september -‘rdnas träningsj akt för KM. Eftersom första
KM-dagen 20/9 upptar nattjakt så är ju inte den veckändan “förstörd” ur famil
je— och utflycktssy-npunk-t, och vi har därför tänkt oss att Du i stället skulle
förstöra den här söndagen genom att kl 1000 infinna Dig vid bussgaraget i Ene
byberg. Med eget fordon tar Du från Danderyds kyrka inte motorvägen utan gam
la Norrtäljevägen ( skyltaff Vallentuna m.m. ) och stannar 3,5 km därifrån
vid vägvisaren “Täby 8/ Norrtälje 60”. Utan eget fordon embarkerar Du en buss
å linje 1 vid Jarlaplan kl 0930 och åker till “bussgaraget”. Kartkort 10 1
nr 10 Sollentuna — Täby - Djursholm ~ 75 öre. Priser i såväl B- som A—klassen.

Välkommen! -iv, -AKF, -BZR

På nästa sida finner Du allt om KM.
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VÄLKQHMLN TILL

SÖNDAc-~ 20 S&2TE~ER 1959
NAJTJAX<T

SONDAC, 27 5~~P~-~He 1~’59
D/\C,JP’KT —Q~-

Nu är det dags för vårt allra första klubbmästerskap som undertecknade
på meetinget i höstas åtog sig att ordna. Vi hoppas nu att alla som har sax
ar putsar av dem och hoppar med ± leken, så att vi får ett nära nog 100 %—
igt deltagande.

Släng nu inte den bifogade anmälningsblanketten i papperskorgen med
motiveringen —saxen går inte för det fattas ett rör.., eller —jag har inte
varit med på så länge.., eller -jag har ± alla fall ingen chans... Nej,
skaffa ett nytt rör, köp färska batterier och kom med. Det här blir en kul
tävling där alla har lika stora chanser att vinna fina priser i både A och B
klassen.

Det är klart att det blir kämpatag ± terränglådan och hårda minutstri
der om tätplaceringarna, men det är •ckså meningen att de som föredrar en
något stillsammare skogspromenad skall få roligt och ha utbyte av tävlingen.
Därför har vi valt en naturskön terräng (ännu ~så länge hemlig) med en hel
del sevärdheter och inte alltför långt frön Stockholm.

Jaktområdet ligger, p.g.a. dåliga allmänna fortskaffningsmedel, avigt
till, Därför hade vi tänkt ordna så, att de som inte har möjlighet att ordna
transporterna själva skulle få åka med någon av de snälla motoriserade räv-
jägarna, Bland annat därför måste vi be Er allesammans att sända in bifogade
anmälningsformulär så att det är tävlingsledningen till handa senast lördag
den 12/9 1959.

Det blir två vanliga Stockholms— Meddelande till de som anmäler sig
jakter med 10 minuter mellan två— kommer att utsändas senast onsdag
minuterspassen, den 16/9.

Korta avstånd!

Fyra rävar kommer att vara i verksamhet och alla fyra skall tagas!

En liten startavgift kommer vi att ta upp i samband med starten. Avgiften
skall bland amiat täcka utgifterna för kartkort till deltagarna.

Tävlingens adress;

Radio SM5B1QII
Heinz Bergqvist
Wittstocksgatan 19
Stockh.].m NO Välkomna till kul jakt och

Tfn 629924 trivsam samvaro! SM5BI{M ~

~jppgifter till nästa kallelse skall vara mig tillhanda senast ons
dagen den 23 september. B. Andersson

SRJ— adresser:

Bertil Andersson, Sturegatan 6 III ö.g. Sthlm Ö Tfn 625218.
SM5CBD Lennart Lerhammar, Sparbanksvägen 70, Hägersten, Tfn 192271.
SM5BXT Karl Jönsson, c/o Ljungqvist, Norr Mälarstrand 86, Sthlm K.



Medföljer SRJ-BLADET Nr. 5 1959
som bilaga.

KLASSA - B LISTA Giu.~LANDE A&IDRA HALV.ÅEIJT AV 1959

KLASS A:

SM5AIU SM5RR SM5OT Stenius B-Å.
SM5AKF SM5TX SIvI5VC Svensson G.
SM5ARK S~ä5!]J Axelsson A.
SM5A$K 5i~II5—2462 Edholm R.
SM5BF Andersson B. Elvesjö H.
SM5BKM Holmgren 5. Evans 0.
SM5BLK Leijdström K-E. Gentzel 11.
SM5BTJX Samuelsson G. Hoppe L.
SM5BXP Tingström L. Iregren K.
SM5BXT Binnqvist G. Jensen N-E.
SM5BZR Malmqvist B. Klingvall B.
SM5CBD Lerhammar G.
SM5CDC KLASS B: Linnman 5.
SM5OHH Magnusson J.
SM5OR SM5AIO Möller M K.
SM5CBD SM5AJK Nersing B.
SM5DB SM5AVH Olsson A.
SM5GQ SM5BES Petren R.
SM5IQ SM5CAG Pettersson B.
SM5JN SM5CHE Rising k-A.
SM5KO SM5EK Ryden L.

Om Du av någon anledning känner Dig missgymaad eller feiplacerad
på denna lista, sätt dig då i förbindelse med undertecknad per post
eller telefon, senast den 13 sept. Senare inkomna protester lämnas
utan åtgärd. Bertil Andersson

Sturegatan 6 III ö.g.
STOCKHOI~II b Tfn 625218

-

h9rmed anmäler sig undertecknad till klubbmästerskapstävling

i rEivjakt söndaren den 20 september 1959 NATTJAKT

söndagen den 27 september 1959 DAGJAKT

Namn

Ev. signal

Adress ____—— ——_________________________________

Tfn hem __________________ Tfn arbetet ____--______________

Portskaffningsmedel

Plats disponibel för annan rävjägare stycken

Önskar plats

Önskar ej plats. Åker med ___________________________________________

__________________ De tv~ sista uppgifterna

ifylles endast av dem
som inte nyttjar eget
fortskaffninesmedel.

Klipp ur nedre delen av det här pappret, fyll i det och lägg in det
i bifogade redan adresserade kuvert. GLÖM SEDAN INTE BORT AlT LÄGGA
DET MELA PÅ POSTEN~




