
Nummer3 1963 SRJ—ELADET

Organ för STOCKHOLMS RÄVJÄGÅRE ~rg. 16

Inbjudan till nordiska och svenska mästerskapen i rävjakt 1963.

På uppdrag av SSA har arr~ngörerna av Dala Storsundslägret nöjet
att it~bjuda till NM och SM i rävjakt den 13 och 14 juli 1963.
NM ut~öres av dagetappen av Sf1 den 14 juli.
Deltagare är givetvis hjärtligt välkomna att st’ania kvar på läg
ret under hela lägertiden 12 — 21 juli.
Da-la Storsund är beläget i Dalarna ungefär mitt emellan Falun
oc-h Borlänge. Detaljerad vägvisare kommer i ett särskillt pro
gram, som utsändes till samtliga anmälda.

Tävlingshestänuneiser:
Tävlingen består av en nattjakt och en dagjakt. Resultatet be—
s’täms 1 första hand av totala- antalet tagna rävar och i and’ra hand
av använd tu. tagtävlingen baserar sig på de individuella resul
taten. Som läg räknas, vid NM de två bästa från varje land och
vid’ SM de tre bästa från varje klubb eller r~rt.
Ytterligare’ detaljer meddelas i programmet.

Frekvenser:
AlIä rävarna-ligge-r inom bandet 3,5 — 3,6 MHz

Avgifter, k~st rrch logi:
Preliminär kost~iadskalkyl för lägerdeltagare:

Frukost kl. E.3O 2:25
Lunch kl. 12.00 3:25
Middag kl. 1~7.00 4:50
Nat’tEygi (inkl. sänglinne) 4:00
Lägeravgift t:OO
Summa per dygn 15:00

Natt~nål efter nattjakten till ordinarie marketenteripris:~c:a 2~50
Anmälhingsavgift: 6:00
Stannar d’eltagare- kvar ett dfln över själva tävlingarna (lördag
em. ti:ll söndag em.) torde- alltså totalkostnaden bli c:a 28:—.

Anmälan:
Anmälan skall innehålla:
Namn, adress, eventuell anropssignal, klubb samt ålder. Ange
o-ckså om och i så fall hur länge Du ämnar stanna på lägret.
Anmälän sker lämpligen på postgirotalongen för anmälningsavgif—
ten, 6:—, som sändes till:
Radiolägret SM4DCA, Dala - StorsundsIägre-t
Bo~x 12
Falun 1.

Postgtr.~konto: ffi 2R73

Anmälan skall vara insänd senast dbn 29 juni under adress:

Rävjaktsmästerskapen 1963
Box 12
Falun. 1.
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Detaljerat program utsändes till samtliga anmälda senast den
7 juli. T programmet finns bl. a. en vägvisare till Dala —

Storsund samt en hel delS som kan vara bra att veta.

Övriga u~p lys ningar:

.SM5BVPR Torbjö~’n Jansson
Aprikosgatan29, 4tr.
Vällingby.
PETT0ä73 87545

Välkommen

SM3WB SM4GTJ SM5BZR

Ps
Tyvärr ser det ut som om Storsundslägr~t måste inställas. Vi
vet för närvarande inget bestämt, 1 varje fall kommer rävjakts—
mästerskapen att äga rum planenligt, men om vi måste anlita an
nan förläggning, kommer säkerligen kostnaderna för mat och logi
att överstiga den preliminära’ kalkylen i inbjudan. DS

SM5BZR

Resultat sen sist:

Den 7 april jagade 6 man, samtliga A—klassare, i soliga och snö
iga Täbyskogen rävarna IQ, CRD och BTKM. Fortast halkade AlO och
tvåa blev Åke Jonsson.

Den 5 maj ställde inte mindre än 12 man upp till kamp på Lovön
i strålande solsken. Efter jakten bjöd arrangörerna på varm
choklad och bullar.
Resultat: klass A 1) EF 1.14.00 2) TX 1.32.00, 3) AKF 1.34.40
4) IQ 1.40.30, 5) BIT 1.44.20, 65 .Möller 2.03.00 7) Mejner 2.15~30
(samtliga fyra rävar) 8) G. Svensson 1.33.30, 95 BKM 2,11.00,
10) CRD 2.11.15, (tre rävar) 11) CHH 1.34.30 (två rävar)
Enda tävlande i klass B var 1. Pilebro, som tog samtliga fyra
rävarna på den fina tiden 1,34.00, vilket hade givit honom en
tredje plats i klass A. Grattis
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Kommande jakt er

På grund av portabeltesten, som går av stapeln söndagen den
19 maj, har en del ändringar gjorts från det preliminära jakt—
programmet. AI0:s jakt har flyttats till den 9 juni och IQ:s
roddbåtsjakt har flyttats till hösten.

~i~±Lh±mme lsfärdsda~23 rna j 1963
blir det rävjakt i Nyköping.

~ia~ på torget kl. 1000 varifrån gemensam färd till startplatsen
föi’etages.
Karta: 9 H Nyköping SV finns att köpa vid starten. Ring gärna oth
tala om att du vill ha en karta, så vet jag hur många jag skall
skaffa (tel. 0155/1924T)

NRA/SM5BXT

jagar vi räv i Vändelsömalm.
Start kl. 1000 vid Tyrestavägen — Stockholmsvägen, där bussen
till Vändelsö har ändhållplats.
Bussar avgå från Ringvägen vid 4hlen & Holm varje halvtimme.
~Tip~ts: Tyrestavägen.
Kartkort: 10 1 nr 13 Handen — Tyresta.

Välkommen
AlO

Konsulenter:

Väst: SM5YD Arvid Carlsson, Egnahemsvägen 15, ~p~nga.
Syd: K—E Leidström, Bildhuggarvägen 31, Johanneshov. 594609
Nord: SM5IQ Alf Lindgren, Skiftesvägen 102, RoslagsNäs~.
Mellan tullarna: SM5CRD Lennart Andersson, Sturegatan ~A,

Stockholm 0. Tel. 625218

Inrikes och redaktör:

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

Distributör:

SM5BXP Bo Tidesten, 0lsh~mmarsgatan 56, Bandhagen. 994422

Finanserna:

SM5CBD Lennart Lerhammar, Kulstötarvägen 50, Enskede. 485370




