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Organ för STOCKHOLMS R~VJÄGARE &rg. 15

Inbjudan till SM 1 rävjakt — Västerås 1962.
•På uppdrag av Föreningen Sveriges Sändareamatörer har

Västerås Radioklubb nöjet att efter 10 år åter inbjuda till
SM i rävjakt i Västeråsterrängen den 1 och 2 sept. 1962.

Tävlingen är öppen för alla svenska rävjägare och om
fattar en natt och en dagetapp, båda till fots. Utländsk
med-borgare må deltaga utom tävlan.

Frekvensområde 3,5 — 3,6 MHz.
Karta i skala 1:50 000 utdelas före starten.
Is.&i: Ett 613—tal bäddar står till deltagarnas förfogande.
Lakan eller sovsäck medtages. Pris pr bädd 6:—. Tältplats

finne s.
Föi’plägriad: Efter nattjakten blir det korv och varm dryck.

Efter dagjakten kommer ärtsoppa och smö~’gåsar att serveras.
Tallrik, mugg och matbestiök medtages.

På fö~’läggningen kan den som så ö~skar erhålla:
a) middag på löt’dagen pris ca. 6:- kr.
b) frukost på söhdagen “ “ 3:75

Anmälan om deltagande jämte avgift 10:- kr skall vara in-
sänd senast den 1 augusti till Västerås Radioklubb, Box 213,
Västerås. Postgiro 381501.

Anmälan skall innehålla uppgift om
1 önskad förläggning
2 önskade extra måltider enl. ovan
3 namn, adress, ålder, ev. signal samt radioklubb.
1 anmälningsavgiften ingår karta, nattmål, ärtsoppa med

smö~’gåsar.
Program: Fullständigt program med tidtabeller, regler,

vägvisare etc, kommer att tillställas alla anmälda senast
en vec-ka före tävlingen.

Eventuella förfrågningar ställas till SM5WI, Harry åkesson,
Vitmåragatan 2, Västerås. Tel. 021/45519.

Hjärtligt välkomna

Västerås Radioklubb

Rättelse angående kommunikationerna till kvällsjakten vid
LöVstabadet torsdagen den 5 juli kl. 1915. Tag T—banan till
Hässelby Strand ÷ buss 119 till Glädjev~g~ + knappt 2 km pro
menad. Val mott.

På ett sjukhus i England befinner sig SM2BZU sedan mitten
av febr. För två år sedan ådrog sig Gunnar en ryggmärgsskada,
som nästan helt har förlamat honom. Vid sin säng har han en HRO,
med vilken han lyssnar efter svenska sigs. på 20 mb. kl. 12 — 15
SNT varje dag.

Under veckan 22/7 — 29/7 kommer en amatörstn att vara igång
på sjukhuset med Gunnar ~om sec. op. Han skall då vara QRV på
20 mb foni för QS0 med SM. Stationssignal: GB3SMG.

Det är inte mycket vi kan göra för Gunnar annat än att alla
som har möjlighet, är igång och försöker få QSO med honom. Om
någon vill skriva en hälsning, är adressen: Gunnar Esbjörnsson,
Ward 5, Stoke Mandeville Hospital, Aylesbury, Bucks., England.
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RESULTirF SEN SIST:
Den 13 maj var det jakt i terrängen runt Ullnasjön. Många

hade föredragit sofflocket framför en nypa härlig vårluft, så
vi kunde inte räkna in mer än åtta startande. Fyra rävar — IQ,
OT, 3KM, CRD - skulle tas på en ganska svår och lång bana.
Ypperlig träning till EM, NM, och SM.

• Resultat: 1) SM5BF 4 rävar 2.03.00, 2) SM5AKF 3 rävar
1.22.00, 3) SM5ATO 3 rävar 1.36.00, 4) Bo Meiner 2 rävar 1.38.00
5) Gunnar Svensson 1 räv 0.43.00

Klass 3: 1) Tell 1 räv 1.12.00
En av rävarna var heltransistoriserad med cirka 12 Watt in.

Söhdagen den 27 maj jagades 4 rävar — CDC, BXP, CRD, BXO —

i trakten kring Hammarbystugan. Starten gick i Bagarmossen och
inte mindre än 15 jägare ställde upp till kamp. Ett gott del—
tagarresultat.

Placeringen i böi’jan av prislistan: 1) SM5AKF 1.35.00,
2) SM5EII 1.35.30, 3) SM5AIO 2.04.30, 4) SM5BF 2.15.30,(samtliga
4 rävar).

Klass 3: 1) Sven Erik Jonsson 1.07.00, 2) SM5AVH 2.00.00.
De bägge B-klassarna tog 2 rävar var.

SRJ:s Field—Day i Rånässtugan den 2 - 3 juni blev ett trev
ligt meeting med roliga arrangemang och underbart väder. Det
kalla vattnet i sjön lockade tyvärr inte till bad. Vi fick i
stället se hur in i vassen besvärligt det kan vara att manöv
rera en radiostyrd båt. Sjöräddningen uppenbarade sig emeller
tid och bogserade ut båten ur vassen. På lördag kväll jagades
tre rävar, som bytte sigs och QTH mellan passen. Det var myc
ket besvärligt för jägarna, och den som lyckades bäst var SM5BKM,
som överlistade två av rävarna. Sedan spelades fotboll och tit—
tades på TV. På söndagens förmiddag jagades också tre rävar,
dock under vanliga förhållanden. Segrare blev SM5ATO med SM5BII
på andra och SM5BF på tredje plats. Efter middagen spelades
boll och kastades pil med tavla och pilar som pris till bästa
pilkastare. Efter prisutdelning till rävjägarna började bilarna
dro-ppa iväg och alla var nöjda efter ett trevligt vecko-slut.

Ett hjärtligt tack till arrangörerna.

Konsulenter:

Väst: SM5YD Arvid Carlsson, Egnahemsvägen 15, ~
Syd: K—E Leidströin, Bildhuggarvägen 31, Johanneshov. 594609
Nord: SM5IQ Alf Lindgren, Skiftesvägen i~7 Ros1asNäs~
Mellan tullarna: SM5CRD Lennart Andersson, Sturegatan~A,

Stockholm 0. Tel. 625218
Inrikes och redaktör:

SM5BII Göte Bäck, Vintrosagatan 7, Bandhagen. Tel. 866604

Finanserna:
SM5CBD Lennart Lerhammar, Kulstötarvägen 50, Enskede. 485370

Nästa blad utkommer omkring den 10 augusti.




