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Bladet är, som Du nog redan märkt, betydligt försenat, beroende
på en större omläggning av jaktprogrammet. Eftersom pnrtabeltesten
hade hamnat på en jaktdag ech de flesta av jägarna kör portabelt
flyttade vi på jakten till den 15 maj. Till jakten den 8 maj har
arrangörerna sagt återbud. För att åtminstone få ett par jakter under
våren, har —IQ i all hast ordnat en jakt. Det ser dock ut som om det
skall bli något fler jakter under hösten!

KASSÖREN II~DDELAR: Många har redan betalt sin årsavgift, 5 kronor,
men ännu finns det kvittoblarketter kvar. Sky-nda på att betala, annars
får Du inga fler kallelser ~ch Du får inte heller vara med på KM i höst.
Sänd därför in femman omedelbart till Lennart Lerhammar, HAGERSTEN,
postgiro 551185.

E F T ER L TS II IN 0

Vi efterlyser jaktarrangörer ± tid och otid. Det behövs många jak
ter så att vi kan få lite träning för SM i år. Det behövs ‘m vi skall
kunna hålla landsorten stången!! Jakterna gör sig tyvärr inte själva.

Känner Du Dig manad, kontakta då Bertil Andersson, acLressen hittar
Du längst bak i bladet. Jag tackar på förhand! ! ! ! ! ! !!!!

UPP tY 5 NI NO

Nu upplyser SM—arrangörerna att man definitivt bestämt datum för SM.
Svenska Mästerskapen i Rävj akt 1960 kommer att äga rum i Stockholm under
tiden 3 — 4 september. Inbjudan till SM kommer att publiceras dels ± QTC
dels i kommande nummer av SRJ-Bladet•

Missa ej denna verkligt trevliga och gemytliga stnrtävling, den står
öppen för alla. Börja träna redan nu så Du står rustad att försvara de
stockholmska färgerna. Planera Din semester med tanke på SM.

Var med, jaga och, ha kul!

RESULTAT SEN SIST:

Som bekant, började jaktsäsongen med en instruktionsjakt i Iiilljans
skogen, till vilken ett 20-tal saxprydda jägare hade mött upp samt en
hel del saxlösa instruktörer. Jakten gick under trevliga fcrmer som all
tid, när —IQ håller itrådarna. Efteråt samlades de flesta på Teknis kår—
hus där jakte ventilerades i detalj av församlingen.

Instrukticnsjakt nummer två förmådde inte samla fullt så mycket
folk. Endast 15 saxar var i bruk, inrälmat instruktörer, men jakten hade
väl ändå något att ge “den i rävjakt icke bevandrade”. Vid ett besök
hos räv —BZR visade det sig att han led av lokala QRM i furm av en hack
spett sc’m hade morgonnäbbgymnastik. Detta gav till uppslag att vissa för
sök borde göras att dressera hackspettar till telegrafister för kommande
jakter. Därmed skulle rävfrågan vara löst och alla vi andra skulle då
kunna få jaga.

En enda vanlig jakt har avhållits i skrivande stund. Denna celebra
händelse ägde rum den 3 april i trakterna av Täby med omnejd. Som arran—
görer kände sig -~, -ASK cch —BZR skyldiga. De hade förmått locka ut
18 man, vilket inte är så dåligt om man betänker att det är SRJ:are man
har att göra med.



SR J - B LADE T

Nr 2 1960 side 2

Resultat: Klass A: 1 —IQ 1.00.30 2) —BF 1.01.30 3) —Kt0 1.11.00
K-lass--B:—-1- —L~venmark-1--42;00-2)—Rydin--1—53-oo—2-rä~

3 -BOH 0.26.00 1 räv 4) Möjner 0.42.30 1 räv.
Vi hcppas att det skall finnas fler jakter att redovisa resultat

från i nästa nummer.

IIsR GAV NI DIN;FRU EN HAl/SAX SIST?

KOMUi44 DE JAKTER:

Söndagen den 15 maj blir det en träningsjakt för SM enligt “Stnck
h.lmsmetnden”. Möt upp vid KAMMARBYSTUGMT kl 0945. lämpligt kartkort är
10 1 nr 1 Nacka - ~resö 6 78 öre. Du får omklädningsrum, bastu, dusch
(och usch bad cm Du vågar) för 75 öre, servering finns.
Alla mitorfordon måste tyvärr parkeras utanför reservatet nch förslagsvis

1 bakom höghuset mittem’t T-banan i Björkhagen
2 i närheten av Vikstensvägen ± Kärrtnrp
~ ± närheten av Ljusnevägen i Bagarmossen, se kartblad 7 i telefon

katalogen del 2.
Cyklister tar raka spåret till Hammarbystugan.
T.-baneresenärer har hållplats Björkliagen, Kärrtorp, Bagarmossen eller
buss 71 till Vikstensvägen och därefter en promenad till Hammarbystugan
att välja på. Tag med Dig alla vänner till en härlig vårsöndag.

Med rävaktiga hälsningar
Ioijdström, —MO, —AITJ, —BUX

En liten, men ändock vanlig jakt blir det söndagen den 29.5 i Ene—
byberg. Samling kl 0945 vid bussgaraget i Enebyberg (vid gamla Nnrr
täljevägen). Om Du nyttjar buss kliver Du på nr. 1 vid Jarlaplan kl 0905.
Kolla för säkerhets skull den tiden! Om Da vill ha en karta att jaga
efter skaffa då kartkort 10 1 nr. 10 Sollentuna - Täby - Djurshnlm 4 75
öre + oms. SM5IQ

SOMMARIVIEETING DEN 11 OCH 12 JUNI

blir det i Rånässtugan, c:a 8 1~ från Rimbo. Vi skall försöka ord
na såväl skymning~— som dagjakt och andra trevligheter. Eventuellt blir
det någon poängtävling. Overnattning ordnas inomhus i logement av olika
storlekar där det finns britsr.r med madrass, därför bör Du ta med sev—
säck eller dylikt. Matfrågan nch servisen får ordnas av var och en men
troligen kommer potatis och varm dryck att kunna erdnas gemensamt. Tag
gärna med familjen för vi skall ha roligt tillsa~ans. Det är ej så lång
väg att åka, cirka 7 mil från Stockholm och om Du säger till skall vi
försöka hämta vid Rånäs station. En mindre avgift måste uttagas av varje
deltagare, då vi måste betala hyra. Begränsat deltagarantal, varför för
handsanmälan är nödvändig. Har Du lediga platser i bilen? Tala om det i
Din anmälan så att ~i.ven de billösa jägarna har chans att komma med på
ett enkelt sätta Sänd Din anmälan senast den 15 maj till SM5CBD, Len
nart Eerhammar, Sparbanksvägen 70, HåGERSTEN. De som anmäler sig får
närmare upplysningar senare.

Hjärtligt välkomna

-IQ, —CBD, —CHI)
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PORTABE Lfl STEN 1960

SSA:s årliga portabeltest blir i år söndagen den 22 maj kl 0800-
1200 SNT. Allt cm portabeltesten står att läsa ± ~TC 5.

UTR lEE SNYTT

Trovärdiga rykten från Västerås råstå~r att det där ordnas en
bilrävjakt av VRK på eftermiddagen lördag den 28 maj i samband med
deras field day. SRJ:are som vill deltaga på jakten är väfltomna.

11 — 12 juni blir det DM ± rävjakt fö’ SM5L. Tc.vlingen lär bli
i trakten kring Motala.

Annons. “2—wattare” ± gott skick säljes imgående till högstbju—
dande liö~iisierade amatör. SM5CBJJ, Lennart I.erhammar, tfn: 192271.

Nästa kallelse utkrmmer vid behov, någon gång i sommar.

SRJ-adres ser:

Bertil Andersson, Sturegatan 6/III A, Stockholm Ö Tfn 625218.
SM5IQ Alf Lindgren, Skiftesvägen 102, Roslags Näsby.
SM5CBD Lennart lerhammar, Sparbanksväg 70, Hägersten Tfn 192271.
SWI5BXT Karl Jönsson, c/o Ljungqvist, Norr ;Jälarstrand86, Sthlm K.

Enligt beslut av Stockholms Rävjägares årsmöte 1959 fick under
tecknad i uppdrag att utföra en undersökning av SRJ:s medlemmars
innehav av portabla sändarstationer. 1 större rävjaktssammanhang
då det finns behev för en mängd utrustning, t. ex. vid SM och RÅ är
ett register av detta slag till )värderlig nytta. Aven vid våra små
vanliga jakter kan det vara bra att ta till när rävarna och utrust
ning tryter.

Vill Du vara med så fyll i och skicka in nedanstående kupong
snarast till

Bertil Andersson, Sturegatan 6/III A, St,ckholm 0.

KLIPP HAR!
NAkN SIGNAL:

ADHESS:

TFN: Jag har följande utrustning i min ägo:

SsILDARE

TYP: EFFEIC•

VFO/X-TAL VIPPA/TRA}ISISTQROMV ACKID,IIJLATQR
stryk det ej tillämpliga

ANM-

KRISTALLEF{~
frekv. anges i kc/s

MOTTAGARE

ÖVRIGT:
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~IALKDMMEN UT ~Å I~0RJJAG! Du och de dina ska sakert få en ‘~ L-” L7v riktigt trivsam veckända ± det gröna ifall vi hjälps åt allihop! j

SRJ håller med sängar och madrasser. En del av de senare har emeller
tid sett bättre dagar, varför du cm du kan gärna får medföra luft—
madrass. Sovsäck eller iakan÷filt bör du förstås ta med. Familjer
placeras på bästa sätt i huvudbyggnadens fyra rum, löskekarlar i
ett 20—mamia-logenent,

SRJ håller även med nattkorv m. bröd o. senap på lördagkvällen, med
kollektivkokt potatis till söndagens frukostmiddag och förmodligen
med en omgång kaffe eller kakao. Ovrig mat (t.ex. smörgåsar till
lördag e.m., kaffebröd till söndag morgon och någon burk till sön
dag middag) får du själv ta med, liksom tallrik, mugg och bestick.

istruller och stoipdama finns ciäremot, ävensom spis.

SJU håJ~ler med badsjö bOm if förläggningen och 3x3km orörd rävjakts—
sk~g bOm Ö densamma.

Du b~ utom ovannämnda sov-och matvaror ta med kläder, tandbnrste,
$AVSAX, KO~LWASS och TOPOC-BkFISKA_KARTAN j~j5OOOO UPPSALA NO samt
badbyxor (att solbada i) Dessutom allt som kan bidra till trev
naden, såsom rmsikir.~trrr~rit p:riser o. dyl.

I1~inDAGENS övningar inkluderar’ skämträvj akt itkl. andra sportgrenar
för hela familjen, Alla idrag till underhållningen mottas
tacksamt!

SÖNDAGS-morgonfikat följs av en lite allvarligare upplagd rävj akt
jagande familjemedlemmar kan under tiden sticka (priser), ~
sladdra, bada etc,

TRANSPORTEN får du i princip ombesörja själv. Gennm vänliga människors
hjälp och en del pussel och pyssel har emellertid de flesta icke
motorfordonsdispone”ter kunnat beredas plats ± dylika åkdon. SJU
kan dock tyvärr inte trolla.

så HÄR kör man ut: NorrtLije-r~en 275 1 till strax före Rö kyrka. Ta
där till vänster, in på [2~ö1 ,s1~rltad Rimbo. Fortsätt 2861 2km
förbi Rimbo och ta sedan till vänster, längs Syningens strand, och
fortsätt 6km till Råby. Ta där till höger (mot Norrbyggeby) men
kör bara 3,5km, till I:Lijc~et vid Gavel-Långsjöns sydostkant.
Läj det är vår stuga!

MOBILPASSNING fastän bara med 10 watt, på 3620 varje halvtimme 1230 —

1630, dock endast om någon anmäler sin avsikt att köra mobilt på
vägen ut.

TÅGÅKAEE kan lämna Stockholm Östra 14.15 resp. 17.12 och anknmmer
Rånäs 15.48 resp, 18,52. Efter anmälan till Bertil Andersson,
62 52 18, senast tcr’-dag kväll så möter bil vid Rånäs station.
Biljetten kostar tur och rctur 11.40 kr.

AVGIFTEN, täckande SRJ:s kostnad för logi, korv m. bröd, potatis, varm
dryck, priser osv komner ej att överstiga 4:— för vuxen och 2:—
för smärre barn. 1,

Du tar dig ut själv./Dumedför i ditt ≤‘ordcn enl. vänligt löfte:/ 3
Du får nog åka med: .

.--—____________________

Kontakta omg. vedorböra:~do!
tt

~2




