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Nummeri 1964 SRJ-ELAD T )
Organ för STOCKHOLMS R)\VJÄGARE Årg. 17

Så är det dags igen att ge ut årets första rävjaktsblad.
Alla medlemmar, nya och gamla, önskas ett gott nytt år med god
rävfångst under trivsamma jakter. Det nya året bjuder på en ny
het, som vi hoppas skall sporra intresset. Den presenteras på
annan plats i bladet, Här öVerg’ir vi nu till att delge det

pre liminära J~t programmet för 19 64
skidrävjakt EZIR AKE 1 mars
svartsändarjakt ATO Möller 15 mars

• vanlig jakt ORD BKM 5 april
vanlig jakt BUX 19 april
natt jakt CED 22 maj
vanlig jakt 0110 EXP 31 maj

sommarlov
vanlig jakt IQ 13 sept.
skymningsjakt BZR 4 okt.
teknisjakt B7JR 18 okt.

Dessutom kommer på höstsidan SPI och NM.

Årsmötet 1965

hölls även i är p~ Sjömansinstitutet, där kvällen förflöt under
lugna och gemytliga former, med Möller vid ordförandeklubban
och BKM med sekreterarpennan.

Funktionärerna lämnade sina årsrapporter och beviljades
ansvarsfrihet.

På samtliga poster skedde omval. Utrikes: IQ, inrikes: Eli,
finanser: CBD, distribution: BXP.

Konsutenter, väst: ‘(11, syd: Leidström, nord: IQ, mellan
tullarna: ORD.

~rsavgiften behölls oförändrad 5 kronor.
De kurvor, som IQ presenterade på årsmötet 1962, över an

talet jakter per ~r och antalet jägare per jakt, vilka tyvärr
har negativ derivata, närmar sig alltmer asymtoten 8.

Då 10 år förflutit sedan föreningen år 1953 tog fast form,
blev kaffepausen extra festlig, då tv~. stora tårtor upplöstes
bland deltagarna. IQ blev uppvaktad med en bukett blommor, för
att han genom de gångna åren fungerat som drivande kraft i f ö—
reningen.

Efter kaffepausen skedde prisutdelning för årets KM. Resul
tatlistan medföljer som bilaga. Sedan visade IQ bilder från
årets EM i Vilna.

Vid elvatiden avslutades mötet och deltagarna druppade iväg
var och en åt sitt håll.
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Medlemsavgiften till SEJ
är fortfarande så låg som 5 kronor både för nya och gamla
medlemmar. Plltsft ingen extra inträdesavgift för nya med
lemmar, som hälsas hjärtligt välkomna i vår förening. Den
lilla avgiften sättes lämpligen in på

postgiro 551185, Lennart Lerhammar, Enskede.
Glöm inte att ange signal, namn och adress på talongen.

Q Under 1963 har Tore Pilebro, SM5EXD passerat 25 rävar ochtävlar numera i klass A.

Då ingen arrangör för K14 1964 har anmält sig, beslöts på
arrangörsmötet i januari att en ny form av poängjaktsystem skul-
le tillämpas under 1964, för att kora en mästare.

Systemet går ut på att under året samla poäng på de ordi
narie jakterna. Den som vid årets slut har nått den högsta po—
äng&~mman blir~ ~~~~stare, och får mottaga ett värdefullt pris på
årsmötet.

Systemet kommer att främja flitigt deltagande på jakterna,
då varje startande får en grundpoäng på 5. Vidare erhålles en
placeringsnoäng enligt följande:

segraren 5 poäng
andra 4 --

tredje 3 ..-tq —

Ijarde 2
femte 1

Segraren erhåller således totalt 10 poäng, andre mar! 9,
tredje 8, fjärde 7, femte 6 och övriga deltagare erhåller grund—
poängen 5.

Fö~r att inte arrangörer och rävar skall halka efter i poäng--
jakten tilldelas dessa 8,5 poäng för varje jakt de fungerar som
arrangör resp. räv. Dessa poäng får dock utnyttjas endast två
gånger. Man kan alltså arrangera eller “räva’ till sig maximalt
17 poäng.

För att spänningen och därmed intresset skall hållas uppe
under säsongen, kommer ställningen i poängtävlingen att publi
ceras i varje rävjaktsblad.

Vid annonse:~ingen av jakterna kommer att meddelas om jak
ten ingår i poängjaktserien.

n s u len ter:

\Täs~: SM5YD Arvid Carlsson, Egnahemsvägen 15, Spånga.

Syd: K—E Leidström, Bildhuggarvägen 31, Johanneshov. 594609

Word: SM5IC) Alf Lindgren, Skiftdsvägen 102, Ros1agsNäs~.

Mellan tullarna: SM5CRJ) Lennart Andersson, Sturegatan 6!,
Stockholm 0, Tes. 625218
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Söndagen den 1 mars
hoppas vi kunna ordna en skidrävjakt på södra Lidingö. Jakten
i”går inte i poängjaktserien.
Samling kl 1000 vid Långängens friluftsgård (c:a 700 ffi NNV
Kottlasjöns östra ände).

Karta: 10 1 nr 2 Lidingö - Nacka eller 10 1 Stockholm NO.

!≤~rig~~: Spårvagn nr 21 från Humlegårdsgatan kl 0920
till Erevik + c:a 1 km skidtur,

0 Föranmälan önskvärd: Tänker Du vara med, vill vi att Du ringer
till ÅKE någcn gång mellan kl. 8 och 9 på morgonen innan Du ger
Dig av. Tel. 665244. Detta för alla eventualiteters skull. Jak
ten kan bli inställd pga. olämpligt väder eller andra omständig
heter. .. .. -

Valkommen och glom inte skidorna.

ÅKE & BZR

Söndagon den 15 mars
ges chansen till god träning att pejla in en svartsändare. Det
blir SM5AIO/•5 som kommer att köra telefoni på omkr. 3605 kc med
början kl. 1015. Sändningen avbryts kl. 1400 eller annan tid,
som meddelas på handrt.

Stationen är belägen någonstans i Stockholm med omnejd och
det går bra att använda kartorna, som finns i rikstelefonkata—
Logen över Stocl.:holm del M—O. Du behöver ej använda bil, utan
det går bra att nyttja allmänna kommunikationsmedel.

Har du rävsa:.: men är förhindrad att delta~a eller saknar
du. sax men vill vara mod och pejl-a in “piraten , kontakta då nå
gon al’ arrangörerna i god tid före 15 mars.

Har du inte varit med på någon svartsändarjakt tidigare,
kan det vara på sin plats med några tips. Eftersom det inte spe
lar någon roll vem som kommer först till piraten, kan du ta god
tid på dig för att göra noggranna pejlingar. Starta gärna från
ein bostad om det är en lämplig nejlplats. Om du pejlar ensam,
bör du förflytta &ig ett gott stycke före nästa pejling för att
kunna få ett bra kryss. Om du samarbetar med någon, kan du ringa
veder~örandc, när d’.: fätt en pejling på “piraten”, ,och gemensamt
kan ni sedan korama fram till i vilket område, som ‘piraten” hör
befinna sig, Därefter kan ni förflytta or och försöka med när—
stridspejlillg, som vi tror skall ge er litet bekymmer.

En kul tävling garanteras och använd taktik diskuteras ef
teråt. Missa inte denna chans att verkligen få lära sig att pej—
la in en svartsändare i ett tättbebyggt samhälle.

För att stimulera till ~eltagande i jakten får varje delta
gare, som når fram till “piraten”, 2 poäng. Samma poäng erhåller
ocksa arrangörerna.

Väl mött:
SM5AIO tel.760319
Nato Möller tel.595371


