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Inbjudan till MM och SM i rävjakt 1966.

På uppdrag av SSA har Stockholms Rävjägare nöjet att in

bjuda till nordiska och svenska mästerskap i rävjakt den

10 och 11 september 1966,

Arrangemangen kring tävlingarna k.mmer att vara mindre im—

fattande än vad som varit brukligt vid tidigare SM. För—

läggningen blir av vandrarhemsstandard. Inga snvsäckar

tillåtna. Lakan medföres eller kan hyras. De enda målti

der arrangörerna står för blir nattmål efter nattetappen

och frukost. Förläggningsplatsen har ej resurser till öv

riga måltider. Vi hänvisar till grillbar i närmaste sam—

Q hälle.

Avgifter

Anmalningsavgift 10:— per deltagare betalas i samband med

anmälan enl. nedan. Förläggningen beräknas kasta 7:—, hy

ra av lakan 2:—, nattmål 3:— och frukost 4:— (preliminära

siffror).

Pr o gr am

Fullständigt program med alla nödvändiga upplysningar kom

mer att tillsändas alla anmälda senast en vecka före täv—

lingen.

Anmälan

sker gen’m insättande av anmälningsavgiften 10:— på post—

girokonto 29 13 49, Bo Lindell, Lidingö 3.

1 anmälan skall anges: Namn, ev. call, adress, klubb samt

alder den 1 juli 1966. Ange •ckså vilka måltider som

önskas. Anmälan skall ha kommit arrangörerna tillhanda se

nast den 29 augusti 1966. Anmälningsavgiften återbetalae

ej om anmäld deltagare uteblir.

Upplysningar

Torbjörn Jansson, SM5BZR Bo Lindell, SM5A1~’
Plåtslagarv. 6, 1 tr Pyrelavägen 22, 9 tr
Br.mina Lidingö 3
Tel: 08/26 38 83 Tel: 08/766 32 44

Välkomna

AKF/BZR



Tävlingsregler för nordiska och svenska mästerskapen

i rävjakt.

Allmänt

1. Tävlingen är i första hand individuell. Ingen hjälp av

annan tävlande eller utomstående är tillåten.

2. Alla deltager i individuell tävling och i lagtävling.

Priser utdelas även till bästa dam, bäste oldboy ‘ch

bäste junior under förutsättning av minst två deltagare

i respektive klass. Som oldboy resp. junior räknas den

som den första juli tävlingsåret har uppnått 35 resp. ej

har uppnått 18 års ålder

3. Rävarna är till antalet 4 och ligger ut.mhus, Alla rä—

var skall tagas och får tas i valfri ordning, Effekter

mellan 1 och 10 watt. Frekvenser mellan 3500 och 3600
kHz. Sändningstext: Räv 1: MOEMOE... DE 8M5...

Räv 2: MOIMOI,,. DE 3M5...
Räv 3: MOSMOS.... DE SM5,..
Räv 4: MOHMOH,,, DE 5M5,..

4. Tiden räknas från första sändningspassets början till

den tidpunkt då sista räven tages. Tiden mätes på en

halv minut när.

5. Vid starten erhåller varje tävlande karta i skala

1:50 000 eller 1 :25 000, sändningsschema samt kontroll—

lappar att lämnas till rävarna.

6. Odlad mark samt inhägnade trädgårdar och tomter får ej

beträdas,

7. Tävlande skall efter jakten anmäla sig på angiven plats.

8. Tävlande deltager på egen risk.

Särskilda bestämmelser för SM

1, Tävlingen utgöres av en natt- och en dagetapp och är öp

pen för svenska medborgare, Resultaten av de båda etap

perna sarnmanräknas, varvid ordningsföljden bestäms av i

första hand antal funna rävar och i andra hand av använd

tid enl. punkt 4 ovan, Är dessa lika för flera deltaga

re avgör dagetappens resultat. Är även dessa lika delas

placeringen.



2. Lagtävlingen baseras på de individuella resultaten.

Bom lag räknas de tre bästa från samma klubb eller nrt.

Ordningsföljden i lagtävlingen bestämmes analogt med

•vanstående av lagmedlemniarnas samranlagda antal funna

rävar ech tider.

3. För att komma med i resultatlistan fordras att delta

gare ställer upp i både natt— och dagetappen.

Särskilda bestämmelser för MM

1. Tävlingen utgöres av en dagetapp och är öppen för täv—

lande från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Ordningsföljden bestäms ± första hand av antal funna

rävar och i andra hand av använd tid eni. punkt 4 ovan.

Vid lika resultat delas placeringen.

2. Lagtävlingen baseras på de individuella resultaten.

S’m lag räknas de två bästa från varje land. 1 öv

rigt analegt med punkt 2 under 3)4—bestämmelserna.
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