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Jaktarna 1 Yvår h~r haft 1&gt d ta~annit~j, Dt- beror nog deizb
på ~tt dagjakte~.’m ner gått i ruakviidc~ Nu så fris i början av
~nmven blir det i alla fall vaa~zinr~ jaktvädar~ Rcdsrn nu på l6rdag
c~cli WCJTK3&g ‘ojir &>i; tiUftile för ulla d~n ~am t~ggt r~vsaibyggnttan
~tt prova aina apparater ccli få r~ivSaktainutruJdJsb. Her härom ncdat.

~ K~anrijöu 27/4., Vädret var hårt mcd ksllt regn och
n~yckot rntb i terriing&~n. Mo huttz’atde jägare~
4 r~v 2. IKF 3.41930 3 räv 6 AW 1~49,5O

2 CIJE l,5l~50 7 Alm 2~CY7,O0
3 G Ezrn6vlIng l~S7~00 S 0 Larno~i 2GL4p3O
4 CDV 2~Q1~40 1 räv 9 Cliii 1~08,O0
5 Iestrell 2,33 50

lls~ai~a~ufli&≤tu3/j. Fint v’dder och trevlig bana0 Tio med0
4 räv L IF 1~22~Q0 3 räv 5 AWV 1.49?Q0

2 fl l~22~lO 5 Jacob~aou 1~49,0O
3 G Emmrling 1~29~0O 7 Olsson 2.l2~00
4 CLE l40~30 7 Norde~ 2.12~00

2 räv 9 B]omat,~-~jm 2.CO~,,30

~ U’tt~pnu’:g~n 3~mwt bann, Åtta startande0
4 r~iv 2. 3 Carlsson 55,00 3 r~v 5 0 larsson

2 3 Andar~son 56q,10. 2 z4i7 6 Veaterberg 1.35~00
3 fl 58g40
4 0 Ennorling LC0,,O0

1 aautband ned j~rfd1~ ‘-it~venu~ fialdda~j 74/6 blir det r~vjakt
båda degarta0
&~&4a2~ Eftvarziddags~akt vid Åug~j’d frihStagård cia 3 ~a ii
St~kOtQ Skyltat SKIfCJ flt ~tilketa järnvtigsstaticn. Samliug 2400~
Fin karta ] :25000 finns att tIflgål p4 platsen, SH gick )tir -54,~

~n~SL~ örjatxdionsffiic~ Ssr~Lizig 1200 ~d ~ngsj&
I4rb3rjare t~zurntlåntrQ och inntruktörer i~rnket w~lksmi0
Vid frilufl.ugåsden finns badp].at29 kaffernr?erjng, möjlighet att
gxdfln kor, ~, bz~rnpa~svin~ Dosmit~g fintn tro &natSrwtatSanca- i
gång på koatvågsba~cn ccli 2 in IJZR

~ Kv~llE94jakt itid ital1angården~ Saxaling P-plataen 1930.
Karta iach~bJ.adet 1:250CO~, Tcängon och kartan ~Lr utmärkta, och
orarådet är 1~ttc~.jonter~~ och pa~ti&r bra även för wb6riaro~
Grånado jägare so~n tror att de vet J. vilka buakar rUvarna brWcar
ligga i kcamer tog att märka att da iute gör dct~ fl

~~r~tgs7/~. Kvilhlgjakt€. SamUxig 1930 300 in 3 korøning mellan
Age~tavUgsr och krattlc4ning Tid röd atuga laGd Pcp1at~,, cia 1,75 It
VSV bilbror övef ?~aga1w~gqn. Karta lämp.1S.gen Ageuta ‘ Lis~ab2sdet
lx 25000 EX? CDC



Z~kuLgMjk≥g& R~ivjskt är nhig%Bt cm man hav en bra ränax
oam I\mgez’ar vUl i alJs fråser av jskte~ Rd har lagt narke tifl
att många jägare har svårigheter att pejla oah ~idobestIiias i
ztrheten av Uv~ normala rävar mad bra au~nner, Rävsazen enligt
QTC nr 4 1968 ( teknis radioklubbs sax~ Svcbrys nax ) lider
av den wagheten att d~mpnizgen inte riktigt iticker till i iå~r-’
beten av an räv. Lågfrekvcnsdelen blir t~veru~N gå att det i
somliga eaz~r blir rw&rt eller omöjligt att firiza minimum cdi
bestämma aida0
Ett botemw3&. som somliga använder är en ytterligare dämpuats
mcd str&nbrytare som kopplas i leskad mi’d crdixzrio dUr~nts.
flt annat sätt att lösa problemet är att införa ci voi,y~ot i
tF dalen. Ned denna pot är det lätt att dra ncr signalen så
att non kan både pejla och uidobetulirijna sig fram till ivcket
xtin anteuncix, ( Ordinarie flP-dit~psats beh’c5ve fortfarande.)
Non byte ut kollektoitotståndet i detektortransiatorn, ~b9,
vid 72, mot en miniatytpot på 2,5 kohia. Plats finns på gana.n
mitt ~xnt vri~ko~encatori~utder på/av - stri$mbrytaren0
Azilringen rekcmineu3eras verkligen at alla sam t~rcker att det
är kt~igt att komma rilvarixt inpå livet, Samt blir visserligen
besvärligare att hantera, mera lik forna tidws rörsazcar,
men besväret uppvilge av att det Ur betydligt llittare att bed3m~
avståndet till räven n’dr man z,limar sig och får minska volymen.

Pcäng~~J~, ställningen ofter senaste jeicten:

49,5 AWV 22
Ermerling 41 Larsson a
fl 41 BZR 18,5
BUX 30 OBY 18
CLE 24,5

Dessa har deltagit i tre jakter eller fleras

SN går 1. VdsteråB i slutet av augusti, men någon officiell
inbjudan har ännu ~.nts utgått0 När denna konner kan nilnaro
detaljer publicernu i SRJ’~’ bladet0

Jacter ~. c~ Dø sca önskar jaga eller cnrnagera jakter
under juli-auguoti bör ta kontakt med red, r~å kan det kom
ett blad med trUningsjakt~’ fVr SN~
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