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Så är det då äntligen dags att ge ut årets sista SRJ—BLAD. Numm—
ret är högeligen försenat, men det innehåller istället några små dyr
gripar. Läs igenom bladet och skriv upp de olika evanemangen på väggen
därhemma, för bladet hamnar väl i nattsvart glömska underst ± pappers•
högarna.

Höstprogramnet i stort: Nattjakt på Kärsö den 9/11, KM 19—20/11
och hsmötet blir den 24/11.

Någon trippeljakt blir det tyvärr ej i år.

T»IKAR 1 HÖSTRUSKET

Att SRJ börjar bli en sovande förening, är en sanning vi inte
kan blunda för längre. Medlemsantalet har på ett par åi minskat med
50—talet medlemmar. Det värsta är att huvudparten av dessa består av
nya jägare som endast varit med en eller ett par gånger, Har vi råd
att stillatigande acceptera denna utveckling? Svaret kan bara bli
ett — 1~1EJ!

Vad kan vi då göra och vad har gjorts? Vad som gjorts är ganska
lätt att svara på. Huvudtemat har varit att intressera företrädesvis
ungdomen och att få behålla den hos oss, Detta har resulterat i bygg
kurser, instruktinnsjakter och en speciell klass för de nya. Resulta~
tet har varit gott men däremot har det inte gjorts mycket för att ta
hand om de nya och få dem att känna sig som hemma. De gamla jägarna
måste göra en mycket större insats och verkligen ta hand om de nya
jägarna. Det räcker inte med att det ordnas speciella jakter m,m. när

KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 1960

Du kallas härmed till STOCKHOLMS RAVJÄ&ARES ÅRSMÖTE torsdagen
den 24 november 1960 klockan 1900. Platsen är, som förra året,
Sjömansinstitutet, Katarmnavägen 19/2 tr ned, Om Du inte kommer
med eget eller annans fordon utan är tvungen att anlita de all
männa kommimikationsmedlen åker Du lämpligen till Slussen och
därifrån tar Du en c:a 2 minuters promenad till Sjömansinstitutet.

Programmet kommer att vara sig ganska likt. Det vill säga först
den mera allvarliga delen med föreningsfrågor, därefter kaffepaus
och sedan underhållning så långt tiden räcker, lokalen måste nä’r~
ligen vara utrymd till klr~ckan 2300.

Tag gärna med Dig fru eller fästmö om Du har det svårt att sh-
ta Dig hemifrån. Det finns kaffe, läsk och bröd så det räcker! Har
Du någon blivande rävjägare med Dig är även han eller hon hjärt
ligt välkommen.

Har Du någon viktig fråga, Du vill ha med på dagordningen. Tag
då chansen, skriv ett par rader till Bertil Andersson, Sturega~ 6,
Stockholm 0, conast den ? november.
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vid eftersnacket alla de gamla sätter sig i en hög och helt vänder ny
komlingarna ryggen. Det är klart at~ de unga grabbarna tycker det hela
är tråkigt och lägger av.

Att de gamla jägarna lägger av, är antagligen förståeligt, “åldern”
tar ut sin rätt. På denna punkt är det väl ingen idé att öda någon dis
kussion.

Glädjande är, att så många av de gifta jägarna lurar med sina fruar
ut i naturen och på våra olika tillställningar. Andå roligare vore om vi
kunde få se fruarna som riktiga rävjäga.re.

B. A.

HÄNT SEN SIST:

Det jagades räv per motorbåt den 1? september. Det var rodd- och
segelsällskapet Haj anas (som för övrigt tycks ägna sig uteslutande åt
motorbåtande) årligen återkommande navigationstävling, som gick i trak
ten av Vaxholm. 1 år hade man infört rävjakt som ett tävlingsmoment,
En räv skulle prickas in på kartan, oc ju mer fel man pekade, desto
fler minuspoäng fick man. Räven låg någonstan mitt i Vaxholm. Den and
ra räven låg högt uppe på en brant strandsluttning, och efter strandi
kanten fanns ett antal tavlor med olika betecluiingar. Det gällde att
ta reda på bakom, eller rättare sagt över, vilken tavla räven låg. ~fi—
nuspoäng för fel tavla. Ett av de övriga inslagen i tävlingen var, att
man skulle köra runt en liten holme och räJma en massa tavlor, som stod
på stranden runt ön, En massa andra kul jippon fanns, och efter tävling
en bjöd Hajarna på ett eftersnack vars like nog aldrig skådats i räv
jaktssammanhang tidigare, Praktiskt taget allt fanns på bordet, och
stämningen var glad och otvungen. Vi hoppas verkligen, att Haj rna inte
har gjort detta för sista gången.

—BZR

RESULTAT SEN SIST:

SM—träningen begynnte med dagjakt den 28/8, till vilken hela 22
deltagare hade slutit upp, Däribland syntes även 4X41M från Israel,
som tillsammans med —IQ tog sig runt banan och insöp kunskaper och er
farenheter av rävjaktsnectorn, i avsikt att införa rävjakten i sitt
hemland. Tyvärr fick vi bara jaga 2 fungerande rävar. Detta blev dock
resultatet:

KLASS A: 2 rävar i) —Bil 0~39 2) Leijdström 0.45 3) —MO 0.45.30
4) Lindqvist 0.47 5) —GR 0.50 6) —MY 0~53 7) —BiT 8) —Iq

KLASS B: 2 rävar i) Rydin 1,46 2) Svensson 1.51. 1 räv 3) Mejner
0.28.50 4) Hall 5)Landgren,

På Lidingö fortsatte SM.-övningarna med en nattjakt den 31 augusti.
19 man var ute i den stjärnklart kalla natten för att jaga rävarna
—ADI, —CRD (bägge gömda på traditionellt vis i skogen), —GER (i bil)
och —KG (även han i bil men ned 50 W sändare, vilket ställde till en
hel del förtret).

Resultat KLASS A: 4 rävar i) —IQ 1,45.30 2) Leijdström 2.01
3) Lindqvist 2.01.30 4) —DIE 2,04 5) —fl 2.07

KLASS B: 3 rävar i) Svensson 1.52.30 1 räv 2) Mejner 1.24
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SM 1 RÄVJAKT 1960

Ett 60—tal rävjägare hade i år mött upp vid Skev-viks friluftsgård
i trakterna av Gustavsberg c:a 2 mil öster om Stockholm, för att i
ädel kamp tävla om SM—titeln. Kämpades gjordes det också, aldrig tidi
gare har ett SM kunnat visa upp en sådan sekundstrid. Detta SEtt visade
även att rävjägarstandarden har stigit oerhört den senaste tiden, av
de deltagande jägarna tog drygt 40 alla 8 rävarna.

Jakterna hade förlagts till en trevlig och lagom arbetsam terräng,
i vilken arrangörerna hade placerat ut rävarna på ett mycket vettigt
och genomtänkt vis. Banlängclerna var på natten c: a 4 km och på dagen
ungefär en Iwi längre. Att det var blött och halt kan man Inaappast
lasta arrangörerna för. Även i övrigt var arrangemangen utmärkta, och
några protester behövde aldrig juryn ta ställning till.

Svensk mästare blev i år, 1958 års mästare SM5OW från Västerås,
tillika bäste Old Boy. Dampriset togs hem för alltid av SM5BMN. Bäste
junior blev SM5OT.

Ett hjärtligt tack till arrangörsgänget ned SM5BF, SM5BZR och
SM5YC i spetsen för att Ni inte skytt några besvär eller sparat Era
)n’after för att göra 1960 års SM i rävj akt till en verkligt gemytlig
samvaro, där mottot varit: Goda arrangemang, goda resultat.

Här nedan följer pris och resultatlistan:

PRISLISTA

Individuellt: 1 Kurt Leuchovius
Guldplakett, SM5APF:s vandringspris (för alltid)

2 Bo Lindell
Silverplakett

3 Arvid Carlsson
Bronsplakett

Bästa dam: Barbro Nord
SM5APF:s vandringspris (för alltid), Firma Johan
Lagercrantz’ hederspris

Bäste oldboy: Kurt Leuchovius
LRA:s vandringspris

Bäste junior: Lennart Kinnman
Läkerols hederspris

Lagtävling: 1 Stockholms Rävjägare
Bo Lindell, Arvid Carlsson, Göte Bäck
Guldjetonger, SM5BEO:s vandringspris (för alltid)

2 Västerås Radioklubb
Kurt Leuchovius, Stig Kjellgren, Ragnar Johansson
Silverj etonger

3 Linköpings Radioamatörer
Gumiar bjersson, Tore Nord, Jan Peterzén
Bronsj etonger

Jumbo: Curt Westling
Hårt bröd och filmjölk
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RESULTAT]IISTA

1 SM5OW Kurt Leuchovius VEK 03 8 2.43.30
2 SM5AKF Bo Lindell SRJ 8 2.54.00
3 SM5YD Arvid Carlsson SRJ OB 8 2.58.00
4 SM5BII Göte Bäck SRJ 8 2.59.30
5 SM5IQ Alf Lindgren SEJ OB 8 3.00.30
6 SM5AIO Ernfrid Aspelin SEJ 8 3.02.30
7 SM5A]]Z Gunnar Ojersson LEA 8 3,09.00
8 SM5BUZ Tore Nord LRA 8 3.20.00
9 Roger Zetterberg BRA 8 3.24.30

10 SM5ATZ lars Granell SEJ OB 8 3,25.00
11 SM5OT lennart Kinnman SEJ JUN 8 3.25.00
12 K—E Leijdströn SEJ 03 8 3,26.00
13 Lars Lindqvist SEJ 8 3.26.30
14 SJVI5BFE J Tollin NEK 8 3.27.30
15 5M5YW Stig Kjellgren VEK 8 3,29,00
16 SM5BJP Bo Tidesten SEJ 8 3.29.00
17 Ragnar Johansson VEK 8 3.29,30
18 5M5A11J Bernt Ax~n SRJ 03 8 3.31,30
19 Stig Johansson Näs 8 3.39,30
20 SM5BXT Karl Jönsson SEJ 8 3.45.00
21 SM5DB Gösta Säll SEJ OB 8 3.46,00
22 SM5GQ Rune Sagnell SEJ 03 8 3.46.30
23 SM5UR Björn Forsberg SRJ 8 3.53.30
24 SM5CE C—G Lundqvist SEJ 8 3.54.00
25 Erik Petersson Per 8 3.57.00
26 SM5FJ B Brolin NRK OB 8 4.02.00
27 SM5BDT Jan Peterzén LRA 8 4,06.00
28 SM5AYY Ulf Ring LRA JUN 8 4.09.30
29 SM7CJC Stig Skäär Näs 8 4.11.00
30 Stig Johansson BRA 8 4.19.00
31 Sven—Olof Wiberg Näs 8 4.21.00
32 SIVI5CLE Lennart Gustafsson SEJ 8 4,26.30
33 SM6AZB Sture Nordgren BRA OB 8 4.28.00
34 SM5ADI Gösta Rosén SEJ 8 4.28.00
35 Arnold Axelsson SEJ 8 4.28,30
36 Bo Lager BRA 8 4.47.00
37 SM5CMM Ove Eriksson bRA JL~ 8 4.58.30
38 SM5TX Sven Johannisson SRJ OB 8 5.05.00
39 SM5AMW Hans Falkenan SRJ 8 5.11.30
40 Hans Ost 8 5,20,00
41 Åke Ohlsson bRA JUlI 8 5.36.30
42 SM5CIffl Paul Gerstl SEJ 8 5.54.30
43 SM6CJK Olof Andersson Vän JUlI 7 4.24.00
44 SM5BfM’T Barbro Nord LRA DAM 7 4.40.00
45 Sven Vilmer Gul 7 4,41.30
46 Bertil Andersson SEJ 7 4.46.30
47 SM3CEF Rolf Sjöblom Gul 7 4.48.30
48 Lars Carlsson Näs 7 5.00.00
49 Gunnar Svensson SEJ JUN 7 5.29,30
50 Lars Elstorp SEJ 7 5.35.00
51 SM6CU Jack Westerberg Vän OB 6 4.25.00
52 Tore Månsson Gul JUlI 6 4,43.30
53 Bo Mejner SEJ JUlI 6 5.09.30
54 Claes lty’din SEJ JUlI 6 5,10.00
55 Rune Andersson lÄRA 5 2,34,00
56 SM3BIZ Curt Westling Gul 5 4.51.00
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Den 16/lo hade Teknis Radioklubb sin traditionella höstj akt i
Solnatrakten, där 13 man hade hela 10 rävar att välja på. Bäste räv-
plockare blev -TX med 5 tagna rävar. 4 rävar tog -Ab, Leijdström,
Lindqvist och Svensson, medan Rydin, Westrell och Möller nöjde sig
med 2 rävar.

KOMMANDE JAKTER

Onsdagen den 9 november skall vi återknyta bekantskapen med
Kärsöterrängen, som vi ej besökt på flera år. Kärsö var ju tidigare
vårt mest besökta nattjaktsområde, vad är då lämpligare än en natt-
jakt. Samlas gör vi klockan 1930 vid Brostugan, dit du lämpligen tar
T—bana + byte ± Alvik till spårvagn nr 12 som går till Nockeby + c:a
10 min promenad eller också kan du åka blå buss från Fridhemsplan
ända fram. Använd kartkort 10 1 nr 3 Lovö-Mälarhöjden.

— IQ

~ 2 ~ ~ 1 - ~ T ~ - 1 - ~ Y ~

lär det bli i stockholmstrakten nästa sommar omla’ing månadsskiftet
juli - augusti. Men alla boliner är mycket lösa än, varför några
närmare upplysningar inte kan ges ännu på ett tag.

SM 1961

vet vi ännu inget om. Frågan står fortfarande öppen: Vem eller vilka
kommer att arrangera? Vi väntar och. hoppas på något av de många räv
jaktscentra här i landet~

Enligt beslut av Stockholms Rävjägares årsmöte 1959 fick jag ±
uppdrag att utföra en undersökning av SRJ: s medlemmars innehav av
portabla sänd~rstationer. 1 större råvjaktssammanhang d~ det finns
behov för många utrustningar, t.ex. vid SM och KM är ett register
av detta slag till ovärderlig nytta. s&ven vid våra små vanliga jakter
kan det vara bra att ta till när rävar och utrustning tryter.

Vill Du slippa skämmas på årsmötet, då resultatet av undersök
ningen skall läggas fram, så fyll i och skicka in nedanstående kupong
senast den 7 november till

Bertil Andersson, Sturegatan 6/3 tr A, Stockholm 0.

Portabelstationsinnehavskupong KLIPP HÄR!

NAJvN~ SIGNAIr

pJ)RE55 POSTADRESS~

TFbP Jag har följande utrustning:

SM~]JAHE

TYP EFFEKT~ W

vro/x-TAL VIPPA/TRANSISTOROMV ACKUMULaTOR~
stryk det ej tillämpliga

fl

Rristaller kHz

MOTTAGARE

bvRIGT~
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LÖRDAG 19 NOV —

SÖNDAG 20 NOV 1960

Äntligen blir det KM! Som alla väl vid det här laget vet korn
EM-datunet på gud i almanackan, på grund av att -Bfl’i varit ± Eng
land, ända till för några dagar sedan, och -ORD blev tvungen att i~
kläda sig 1~onans kläder 40 dagar under september — oktober.

iTu är det i alla fall dags igen. Det blir vårt andra klubbrnäster—
skap och även i år går det i gammal fin roslagsnatur ungefär 4 mil
från sta’n.

Vi har lyckats få tag i en herrgårdsbyggnad som tillfälligt står
alldeles tom, Med en stor öppen spis och massor av elkaminer tänker
vi hålla värmen och glädjen högt i tak. Tyvärr kan vi inte ordna några
sängar men vi hoppas att ni kan ta med luftmadrasser eller tältsängar,
så ni slipper ligga direkt på golvet.

Aven i år bar vi tänkt lösa de icke motoriserade jägarnas trans
portproblem så, att de får åka ned någon snäll bilåkande rävjägare.

Det blir två rävj akter. En nattj akt på lördagen och på söndagen
en dagjakt. Det slutgiltiga resultatct meddelas och prisutdelningen
kommer att äga run på årsmötet den 24 november.

En avgift på fem laonor Korta avstånd. Kul terräng.
per person (barn gratis) kom
mer vi att avkräva Er. För den Fyra rävar per jakt.
femman får Ni tak över huvudet Allt enligt modell EM—59.
varme, karta och en eller annan
korv, potatis, priser, mm.

Var nu snälla och skicka
in anmälningsformuläret
i bifogade kuvert så snart
som möjligt dock senast
3 NOVEMBER 1960

De som anmäler sig får höra av tävlingsledningen med ett meddelande
senast 15 november.

Tavlingens adress Radio S.M5BKM
Tag garna med fastmon, Heinz Bergqvist
frun och barnen. Plats Wittstocksgatan 19
finns det, men tank på Stockholm NO
att vi inte kan ordna Tfn 629924
5 antar

Alla SEJ-are hälsas välkomna!
Tävlings ledningen

Nästa kallelse utkommer vid behov, någon gång våren 1961.

SRJ—adresser:

Inrikes och redaktör
Bertil Andersson, Sturegatan 6/3 tr A, Stockholm 0, 625218.

Utrikes
SM5IQ Alf Lindgren, Skiftesvägen 102, Roslags Näsby.

Finans erna
SM5CBD Lennart Lerhammar, Kulstötarväg 50, Enskede 4, 485370.

Utsändning av SBJ-BLADET
SM5BXT Karl Jönsson, Idunaväg 25, Lidingö, 66207?.

ORD - TRYCK



DK~
QVi hoppas på ett riktigt trevligt k].ubbmästerskap. Du är hjärtligt
välkommen ut på lördag eftermiddag.

flNattj~en börjar klockan 1800 på lördagskvällen och 4~gjaktsstart
blir det klockan 1000 på söndagen. Tävlingssekreteriatet slår upp
sina portar klockan 1200 lördagen den 19 november 1960.

fisedvanliga regler gäller och Bertil kaniner att tjänstgöra som kon—
trollant, Han kommer att passa rävfrekvenserna under de båda jakterna.

fiDu får grillkorv med bröd och senap efter lördagskvällens nattjakt
då vi skall sitta frasnfär brasan, lyssna till musik, prata bort mia—
sarna på jakten och ha ett trevligt eftersnack tillsammans. Dessutom
håller vi med te på lördagkvällen och söndagmorgonen. En eller annan
OVERRASKt,TING skall vi väl nokså kunna hitta på!

LiGivetvis får Du inte glömma bort bestick, tallrik, mugg och sovsäck!
flKartkort får Du vid nattjaktsstarten

och kostar inget extra.

[]Hur Du hittar fram till KM: ____ NbrrWjt
rör motorvägen mot Norrtälje [~75I till /

lJllnasjön där Du tar av åt öster på väg
12761 . Fortsätt sedan genom Åkersberga
och följ 12761 norrut. Ungefär nio kilo
meter från Åkersberg~, hittar Du fl-
skylten i ett litet backlirön.
QTH—et, en vit herrgårdsbygg
nad i två våningar, ligger på
östra sidan av landsvägen c:a
30 meter från vägen. Adress: S
isättra-Storgård, Åkersberga.

flAvgiften kommer, som vi re
dan meddelat, att bli fem lut— KM

L) ilar.
QEn del priser har redan in- 1960
strömnat. Fler blir det!

Vandringspriset
- KM-SAKEN-

är faktiskt värt några kol
extra.

fiTransporten: Du har möjlighet att åka med

lämpligen tar Du kontakt med honom.

Tfn hem Tfn arbetet

blir mycket glad/glada om Du vill

vara vänlig och ta upp honom/dem på vägen. Han/de kommer att kontakta

Dig vidare om det.

fiRåkar Du få förhinder vr’re vi mycket tacksamma om D’ville meddela oss

snarast - dock före fredag klockan 1200. Det är nnt om platser

i bilarna. Adressen är som förut: Heinz Bergqvist, Wittstocksgatan 19,

Stockholm NO. Tfn hem 629924. Tf il arbetet 236520/856.

Hemskt välkomna önskar

—II -Bfl -ODD —CED och Bertil
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STOCKHOLMS RÄV JÄGARES KLUBBMÄSTERSKAP 1960

RESULTAT

KLASS A

SM5IQ Alf Lindgren
5M58F Carl-Henrik Walde

Karl-Evert Leijdst röm
SM5AIO Ernfrid Aspelin
SM5BJI Göte Bäck
SM5OT Lennart Kinnman

Lars Lindqvist

Rävar Tid
8 3.24.00
7 3.15.00
7 3.18.00
7 3.41.30
6 2.25.30
6 3.11.00
5 2.30.00

KLASS 8

Gunnar Svensson
Bo Mejner
Lars Rydén
Björn West rell

6 3.42.00
5 3.26.30
4 3.18.00
3 2.02.00

På dagjakten deltog dessutom OHØNC, Holger Granholm
utom tavlan. Han tog två rävar på tiden 1.19.00.

Vi tackar för visat intresse och
hoppas att Ni trivdes i terräng—
lådan. Samtidigt sänder vi ett
varmt tack till Elfa som givit
oss en mängd priser.

KM-arrangörerna




