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VÄL MöTT på det nya rävjaktsåret 1980, som vi börjar med en skid—
jakt men mer om denna senare.

ÅRSMÖTET hölls den 28.2 med 13 st närvarande. Från Eskilstuna kom
Jan Jäderholm/SM5FOH och som representant för ballongprojektet BE
CAT kom Göran/-HKR (mer om detta kommer också senare). Här några
axplock ur protokollet:

— Till funktionärer för 1980 omvaldes —IWH/Gösta till kassör och
—BGU/PA till redaktör.

- Oförändrade avgifter för 1980: Ordinarie medlem 20,-
Familjemedlem 5,—
Startavgift 2,—

- Plan för 1980 års jakter gjordes upp (se bilaga).

— Diskuterades förslag från örebro att bryta ut NM ur SM-tävlingen
och förlägga denna som en egen jakt t.ex. i början av juli. Be—
slutades att INTE göra någon ändring under innevarande år.

Därmed över till resultaten av de sista jakterna förra året:

1979—1 0—06/östertälje

1) Sven Carlsson
2) Gunnar Svensson
3) -IWH/Gösta

4) -EJM/Christer
5) Göran Grundfelt
6) -BGU/PA

7) Theo Berg
8) Lennart Berg

1979—10—20/Saltsjöbaden

1979—10—21 /Kallhäll

7)
8)
9)

10)
10)
12)

1) —KMU/Peter (VRK)
2) Sven Carlsson
3) Gunnar Svensson
4) -IWH/Gösta
5) Göran Grundfelt
6) —ARP/Bosse
7) —GTV/Lasse

1979—1 0—28/Tyresta

8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)
17)
18)
19)
20)

—GTU/Tage
Tomas Renhorn
5. Karlsson
Olof Backing
Kent Fahlberg
M. Johansson
B. Nielsen

1) -KMU/Peter (VRK)
2) -EZM/Leif (VRK)
3) Göran Grundfelt
4) Gunnar Svensson
5) —BGU/PA
6) —CTU/Clas—Göran
7) Sven Carlsson
8) —EJY/Anders

—EJM/Christer 17)
—ACQ/Donald (VRK) 18)
—CTG/Per—Anders 19)
-ACU/Uno 19)
—IWH/Gösta 19)
—GSZ/Bosse 22)
—FEL/Kjell 22)
—JKU/Bertil (VRK) 22)

-KON/Olle
—KFJ/L. Larsson
-KPF/Å. Lundgren
Göran Colbing
Christer Sundin
Per Hägglund
Birger Eriksson
Tomas Rigefalk

1) —BF/Calle
2) -KMU/Peter (VRK)
3) —ARP/Bosse
4) Gunnar Svensson
5) —EZM/Leif
6) —GGR/Lasse (öSA)

—ACQ/Donald (VRK) 13)
-BGU/PA 14)
—JKU/Bertil (VRK) 15)
Sven Carlsson 16)
Göran Grundfelt 17)
Siw (öSA) 17)

Lennart Berg
—IWH/Gösta
Bo Holmgren (VRK)
Theo Berg
Bobo Carlström
Jesper N.

-KON/Olle+Anders
Theo Berg
Lennart Berg
Kristian Edberg
G. Winquist
Kaye Bäckman
Tomas Rigefalk

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
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Som synes var det ett bra deltagarantal på jakten, som bjöd på
kallt och regnigt väder och med en räv som inte fungerade. Från
Västerås kom 4 st och från Nynäshamn 8 st. Bosse Lorentzson/—GSZ
från sistnämnda klubb inbjöd oss på stående fot till ytterligare
en jakt innan året var tillända och den slutade som följer:

1979—1 1—10/Nynäshamn

1) —EJY/Anders 7) Göran Grundfelt 13) Lennart Berg
2) —BGU/PA 8) —KFJ/L Larsson 14) —FEL/Kjell
3) -ACU/tJno 9) —DJW/Bernt 15) Christer Sundin
4) -AKF/Bosse 10) —KON/Olle 16) -FWL/Bengt
5) Sven Carlsson 11) Theo Berg
6) —IWH/Gösta 12) -AVS/Lennart

Jakten gick i en kraftigt kuperad terräng söder om staden. 7 st
rävar var igång varav två sände samtidigt på samma frekvens och
med samma nummer men det hindrade inte vinnaren att finna båda.
Vädret var synnerligen kallt med snö i luften så det var skönt
att komma till bastu/dusch efteråt. Nynäshamnarna bjöd sedan på
kaffe med dopp i sin klubblokal och det manar till efterföljd.

Därmed är jaktåret 1979 slut. Vinnaren av poängserien blev -AKF/
Bosse, följd av Sven Carlsson, —IWH/Gösta, —EF/Calle och Gunnar
Svensson. GRATTIS! Komplett resultatlista bifogas.

KOMMANDE JAKTER:

söndag 23.3:

söndag 13.4:

söndag 27.4:

lördag 26.4:

Samling kl 10.00 vid P-platsen ca 200m ö Lovö Golf—
bana. Åk förbi Drottningholms Slott och sväng höger
vid skylten “Lovö kyrka”. Efter ca bOm ligger P—
platsen på vänster sida.
Tag med skidorna om vädret har givit oss snö under
de sista dagarna.
Efter jakten kan vi samlas i Brostugans servering
på Kärsön (ön mellan Lovön och fastlandet) för fika,
eftersnack och uppvärmning.
Arr. -BGU/PA

Samling kl 10.00 vid P—platsen norr om Elfviksvägen
200m före avtagsvägen till Fågelöudde.
Arr. -AKF/Bosse

Rävjaktsintroduktion vid Skavlötens Friluftsgård
kl 11.00 för nybörjare inom bl.a. KAK.
Kanske detta kan bli embryot till de så kallade
trippeljakterna, som var vanliga på 50-talet.
Kontaktmän: —IQ/Affe tel. 08—758 39 23

—KON/Olle “ 08—768 44 13

NATIONELL jakt, den första för året.
Start kl 11.00 vid Mogetorps Värdshus, 15 km N öre
bro.
Intresserade bör kontakta red. för samåkning. Ställ
Q~ alla SRJ-are så vi kan återta ledningen i
“~iåtionell—j akt—ligan”

Observera att de två sista jakterna skall byta plats så de kommer
i rätt kronologisk ordning!
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tisdag 29.4: Ändrat datum! Samling kl 19.00 NV översjön (se
Granskogsbladet).
Vägbeskrivning: Kör E18 till avfart Kallhäll, sväng
höger vid trafikljusen och följ Enköpingsvägen (gam
la ElS) till strax efter idrottsplatsen Bolinder—
vallen (se telefonkartan blad 2). Kör höger under
motorvägen och fortsätt österut några hundra meter
till en P—plats, där en bom sätter stopp för vidare
framfart.
Arr. Sven Carlsson

Ballongprojektet BECAT inom SRA (Stockholms Radioamatörer)

Den 2. febr sände bl.a. —EPX/Michael och -IKR/Göran upp en ballong
från Fjärdhundra, ett par mil N Enköping. Ballongen medförde två
spårsändare, en på BOm—bandet (HIHI kontinuerligt på 3530) och en
på 2m—bandet med telemetrisändare för temperatur och höjd mm.

Ett antal pejigrupper (mobila) med bl.a. medlemmar i SRJ och TSA
var ute för att finna utrustningen, som i en fallskärm skulle
återvända till moder jord efter ca 30 min färd. Tyvärr fungerade
inte utlösningsmekanismen pga den låga temperaturen — ca 50 minus—
grader — utan ballongen med sin last försvann österut över Ålands
hav och in i Finland.

Däremot fungerade pejlningen mycket bra, så bra att ON utlösnings
mekanismen fungerat nedslagsplatsen hade kunnat bestämmas med en
noggrannhet på 1,5 km när efter flera mils färd.

Nu avser -EPX/-IKR att sända upp en ny ballong under någon av
följande lördagar: 26.4 eller 10.5 eller 17.5. Det behövs m a o
nya pejlgrupper där det i varje grupp skall ingå åtminstonde EN
erfaren rävjägare. Det visade erfarenheterna från förra övningen.
Intresserade bör SNARAST kontakta red. så att vi, tillsammans
med de ballongansvariga, kan sätta upp nya grupper.

Sambandet mellan grupperna och HQ sker på 2m—bandet över någon
repeater, tillfällig eller stationär beroende på ballongens färd
väg. Den delen överlåter vi dock till —EPX—IKR.

Därmed är det dags att vända blad och se var DU har hamnat i poäng—
listan. Vi har räknat 15 st tävlingar av 19 som vi sprungit förra
året. De som inte räknas är överstrukna, de som är understrukna
är arrangörs— eller rävpoäng.

Slutligen bifogas ett inbetalningskort för innevarande år att snarast
användas, klubben till fromma och kassören till glädje. Postgiro—
nummer 40 96 39—2, Föreningen Stockholms Rävjägare.

Red. PA Nordwaeger/-BGU, Grävlingsvägen 59, 161 37 BROMMA
tel. 08—26 02 27





Veckodag Datum Arrangör

söndag 23.3 -BGU/PA

° 13.4 —AKF/Bosse

lördag 26.4 Nationell jakt i örebro

söndag 27.4 Rävjaktsintroduktion i TSA

tisdag 29.4 Sven Carlsson

torsdag 8.5 —KON/Olle

onsdag 21.5 -IWH/Gösta

lördag 7.6 TSA field-day på Domarudden

torsdag 12.6 -E~JY/Anders t~ H k~u0 s

onsdag 25.6 —EGU/PA

Sominaruppehåll

torsdag 14.8 -AiE~,Lae~e Sv-e41 CaJ~.&<,,~

onsdag 20.8 —BF/Calle

tisdag 26.8 -ACU/Uno

söndag 14.9 -CTU/Clas-Göran

~ IWH/Gösta~J4L
tisdag ‘30

onsdag 8.10 -CCT/Bengt

söndag 19.10 avej~-zQr~so~ _AK(t

fredag 31.10

lördag 1.11 KM, arrangör ännu ej utsedd

söndag 9.11 -BZR/Tobba

Till dessa jakter skall läggas SM/NM, som iår arrangeras av SRJ
och förlägges till helgen 30/31 aug någonstans i Stockholmsområ
det.

Som synes är det gott om nattjakter, hela 10 st utöver KM och SM.
Om någon får en obetvinglig lust att arrangera någon jakt förutom
de redan planerade är det bara att ringa red., som med glädje
plockar in DIN jakt i listan.



SToCi~!OINS RÄVJÄG ARE

Bokslut per den 31/12 1979.

Inkomster

Medlerasavgifter ordinarie 1230,00

Medlernsavgifter familj 50,00

överskott från startkassa 210,00

Inkomst från försäljning av 3 rävsaxar ?. 200 krJst 600,00

Itänta ~ kapitalsamlingskonto 175,5

2245,33

Utgifter

Prispengar 4rsmöte 1979 147,00

Porto, distribution av SRJ—blad in ni 551,70

Seripta—set 104,35

Ersättning för örfon Cc H Walde) 54,00

Komponenter till automatnyckel (Olle Nilsson) 167,95

Inköp av 6 rävsaxar å 2D0 kr/st 1200,00

Ainatörradiotillstånd 1979 och 1980 140,00

Utanordningsavgift postgiro l,~0

2346,40

Underskott 103,07

2243,35

Ingående saldo

post~irokonto 1734,90

Kapitalsami ingskonto

pitom~trävkonto 794,45

SRJ övriga tillg&ngar 797,16 1591,61 5526,51

Underskott 103,07

Utg~end~ sqldo

Post~ikonto 458,50

pZ~9~2

An boinaträvkonto 794,45

SRJ övriga ti11g~ngar 1970,49 2764,94

5 ~.nga 80—03—11

Kassör 8
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S11J13 ARSMOTE 1979

TORSDAG 28.2.1980 kl. 1900

Härmed kallas alla medlemmar till årsmötet för det gångna
verksamhetsåret 1979.

Mötet hålles på red:s arbetsplats mitt i Sundbybergs centrum.
Där finns gott om plats för alla deltagare; ett pentry, där
vi kan “svänga ihop” något att äta; radio och TV, ifall någon
världshändelse skulle dyka upp som är viktigare än årsmötet
(om nu detta är möjligt); dusch och bastu att avsluta kvällen
med.

Som vanligt skall vi redogöra för det gångna årets verksam
het och ekonomi, poängserietabellen med tillhörande prisut—
delning samt planering av 1980 års jakter.

Plats: ASSAB Medicin
Sturegatan 22
Sundbyberg

Nedan finner Du en
senast dagen innan
införskaffandet av

c
VD
I~Ic
jø

0.

karta så Du hittar rätt. Ring 26 02 27
och tala om att Du kommer, med tanke på
mat och dryck.

Red. P-A Nordwaeger, Grävlingsvägen 59,
tel. 08—26 02 27

161 37 BROMMA

VÄLKOMMEN!
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