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Nr. 2 — 1970 Årgång 23

Liv— och husorgai för Föreningen Stockholms Ravjägare

Vårsäsongen ~r vederbörligen igångsparkad, och när detta
skrivs, har ii jiunnit avverka två jakter på skidor.

Den första samlade 9 deltagare och utgick från ovartbäck—
ens skola. Skidföret var bra och eftersnacket blev i den
gamla hederliga stilen. Peter -DOG stod för kaffe-- och
korvkokningen, och stämningen verkade god.~ både bland jä
gare och supporterande barn och blommor. Både Peter och
Svartbäcken är värdefulla tillgångar i detta sammanhang.

Den andra jakten lyckades bara locka 4 deltagare, kanske
beroende på att vädvdt verkade vara i töigaste laget.
Proportionen mellan antalet tävlande och antalet funktio
närer hade varit 1 1, om inte den moderna teknikens land—
vinnin~ar hade utnyttjats. Men nu var en av rävarna fjärr—
styrd (per radio) och en annan automatisk (manövrerad med
väckarklocka i stil med en vanlig hederlig heivetesmaskin).
Experimenterandet går vidare, och vi ser fram mot enmans—
bet jänade räv jaktér så småningom.

KONEVIMTDE JÅKTER.

Söndag 5 vril Svartsändar jakt.

Efter SSA—bullen c~a kl 10.15 kommer de båda piraterna
S}~CK och SW≠AC~ igång på 3500— 3610 kHz CV! och SSB.
Båda rävarna keal nås med hjälp av T—bana + matarbuss~
Rävarna meddelar sina QTH omkring kl. 13.30 och h~iler
sedan igång till c~a kl. 14.00.
Jakten får inte betraktas som tävling utan som en övning
i att fånga äkta svartfötter. fänk alltså på, att inte
visa alltför tydligt vad d~ sysslar med, när du är i när
heten av räven. Egen bil behövs inte. Helge Berglunds
förträffliga tunnelbana skall räcka. Och på SL:s turist—
kort ‘a 5:- får man ~ka så mycket man vill under ett dygn.
Den som hittar minst en räv (innan QTH meddelats) får 5
poäng i serien.

Ärr. Anders Ll1;vik, AUG

Söndag 19 aori] C~icmaren.

Samling kl. 10.00. Kör vägen förbi II~A och Finn Fritid
fram till en skarp högersväng (vid r i Månskär på grön—
saksbladet) c:a 1 kw. från IKÉA.
Karta: Giimrnarebladet, H25000 finns att köpa vid starten.

Årr. BUX

Prel. program to.rn. juni: 14/5 arr. Afl, 24/5 (c:a)
arr. TX, 7/6 arr. OLE, 16/6 arr. BXP, 30/6 arr. ?



POÄNG-SERIEN

SRJ-bladet 2—1970 2

Följande gäller numera:
På varje jakt får segraren 10 poäng, tvåan 9 p. etc. t.o.m.
femman 6 p. Sexan och följande får 5 poäng.
Arrangör och räv får 10 poäng för var oäh en av sina förs
ta tre jakter, därefter fem c. per jakt.
Varje jakt som annonseras i SRJ—bladet räknas in i poäng—
serien, om inte annat anges. SM, mvi o. dyl. räknas inte,
och för en del specialjippon t,ex. svartsändarjakter ges
enbart 5 poäng till samtliga inblandade.

Ställningen efter årets första två jakter:

1 A]CF 20p.
2 TX l8p.
2 Sven Carlsson 18 p.
4 Gunnar Ennerling 14 p.
5 CEV l2p.

6 CXD
6 BZR
6 Anders Eltvik
9 Sigvard Andersson
9J1J
9 GER 5p.

Söndag 1 mars Svartbäoken. Ärr BZR, A. Eltvik. 4 rävar.

1 AKF
2 TX
3 Sv Carlsson
4 ÅWV
5 Gunnar Ennerli.ng

6 Sigv Andersson
1 7 CEV

8 GER 3 rävar
~9 JU 2rävar

Söndag 15 mars Lidingö. Ärr ÄI~, CXD. 4 rävar (två obe—
mannade)

1 Sven Carlsson 3 G. Ennerling 3 rävar
2TX 4 CEV 2rävar
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Du är
oskyldig.

28 april.

GLAD PÄSK




