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Äntligen har våren och den ljusa årstiden kommit och vi kan lägga
undan panniamporna vid kvällsjakterna nu. Det är endast arrangören
som fortfarande måste leta i mörkret efter rävarna.

Vi börjar med resultaten från årets första jakter:

830205/Lovö

1) Gunnar S 5) —CZI/Klas
2) -CTU/Clas-Göran 6) -KON/Olle
3) Sven C 7) -ACU/Uno
4) —AKF/Bosse

Årets första jakt och dessutom utlyst som skidjakt. Ett par föredrog
dock att endast lita till skorna och för Svens del gick det ju rik
tigt bra trots sviterna av en kraftig förkylning. Fint väder med
mycket folk och skidspår i alla riktningar underlättade inte letan
det.

83031 2/Ågesta

1) -EJY/Anders 4) -CTU/Clas—Göran
2) Sven C 5) —KON/Olle
3) —AKF/Bosse 6) -EJM/Christer

Skidjakt med strålande väder och lagom lång bana, om man sprang rätt
väg. Kämpigt för den som inte hade skidorna med sig.

830327/Lovö (igen)

1) -EJY/Anders 5) —AKF/Bosse 9) Gunnar 5
2) -BGU/PA 6) -CTU/Clas-Göran 10) Jeppe L.
3) —KON/Olle 7) —CZI/Klas
4) 7OY/Lasse 8) 4GGR/Lasse

Ytterligare en jakt i snö men denna gången var skidorna bara i väg
en. Kallt om fingrar och kinder (om man inte stod i solen förståss)
Vi hade två långväga gäster; Lasse/—OY från Växjö och Lasse/—GGR
från örebro. En tyckte att det var lite häftigt att börja rävjakts—
säsongen med att springa 1 mil men tog ialla fall alla rävarna. Vi
hoppas få se båda här i Sthlm vid ett varmare tillfälle men vem vå
gar lova en kortare bana?

83041 3/östertälje

1) Gunnar 5 5) -ACU/Uno 8) —FAG/
2) —KON/Olle 6) -CTU/Clas-Göran 8) -coP/
3) Sven C 7) —AKF/Bosse 11) —CZI/Klas
4) -EGU/PA 8) —DQ/

Kvällsjakt med pannlampa. Start precis i ena hörnet på kartan och
rävarna sedan långsträckt placerade inom en ganska smal sektor. Om
man sprang fel (som jag gjorde) fick man springa över samma nyplöj
da åker TVÅ gånger med flera kilo lera som ballast på dojorna. Nyt
tigt för konditionen En av rävarna var lurigt placerad på en ängs
snutt mellan två skogspartier.



830427/Viksjö

1) Gunnar 5 5) —KPN/Olle 9) -EJM/Christer
2) —BGU/PA 6) -AKF/Bosse 10) Göran Grundfeldt
3) —CTU/Clas-Göran 7) Clas Thorén 11) —ESD/Olle
4) —EJY/Anders 8) -ACU/Uno 12) —BTS/Rune

Kvällsjakt men utan .pannlampa. Vädret, som varit väldigt disigt
dagarna föie jakten, klarnade upp och blev en fantastiskt fin
vårkväll. Banlängd ca 7 km i ganskå lättsprungen térräng med ~n
hård slutspurt mellan de tre första mot två olika rävar. Det skiljde
23 sek mellan 1:anoch 2:an samt 27 sek mellan 2:an och 3:an!
En av rävarna startades med en turring vairje gång det var dess tur
men det var inte tur för den som startade i den riktningen.
Dusch och bastu avslutade en bra jakt.

Därmed över till KOMMANDE JAKTER

Lördag 7.5: NATIONELL JAKT iVästerås-trakten.
Se kopia av RÄV-INFO nr 1 - 1983.
Kontakta red, för samåkning!

Onsdag 18.5:

Onsdag 25.5:

Lördag 28.5:

Lördag 4.6:

Samling kl 1850 på P—platsen vid Granskog på Järva
fältet
Arr. -BGU/PA

Samling kl 1850 på P-platsen vid Breviksbadet, östra
änden av Kotlasjön.
Arr. -AKF/Bosse

NATIONELL JAKT i Örebro-trakten.
Se kopia av RÄV—INFOnr 1 - 1983.
Kontakta red. för samåkning!

Kl 1400 anordnas en jakt i samband med TSA5 field-
day ute på Pomarudden. Kom gärna ut på morgonen/för
middagen och titta på vad som finns i amatör—radio—
pryl-väg.
Se kopia av QUATSA nr 3 — 1983.

Därmed återstår 4 st jakter under våren, nämligen onsdagarna den
8.6(CZI); 15.6(BZR); 22.6(CTU) samt 29.6(CLE). Dessa ombedes att
FÖRE 15.5 kontakta red, med uppgifter om startplats.

Slutligen en påminnelse om SM5ACQ/Donalds “Egna små funderingar”
på sista bladet.

Va MÖTT 1 BUSKARNA OCH PÅ FÄLTEN

PS. Glöm inte jakten i Täby nu på onsdagen den 4.5! DS.,,

Red. PA Nordwaeger/—BGU, Grävlingsvägen 59, 161 37 BROMMA
Tel. 08—26 02 27 (bost) , 08—29 02 45 (arb)
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It -INFO

Nr 1 — 1983
Sid 1

HEJ t

Nu är den här — den nya RÄVJAKTSSÄSONGEN 1 Ja, det vill säga Stockholmare

och andra “tidiga” har t.o.m. börjat redan. Annars börjas det ?å de flesta

håll under april/maj och vi ska i årets första RÄV INFO redovisa en JAKT—

KALENDER fram till sommaruppehållet, inbjudningar till de två första

NATIONELLA Jakterna samt saxat stoff från klubbtidningar o andra källor.

NATIONELL JAKT nr 1 — Ni (rävfrekvens 3535 kHz).

Västerås Radioklubb inbjuder till årets första Nationella Rävjakt

lördagen den 7 maj. Jakten kommer att hållas ca tre mil norr om Västerås

vid Sätrabrunn.

Vi kommer att använda omklädningsrum och duscha inom brunnsanläggningen.

Rävjakten startar kl 13.00. Startplatsen är belägen ca 4 km från samlings

platsen.

Vi disponerar goda lokaler för övernattning och hoppas att många tar med

sig guinmimadrass och sovsäck. På lördag eftermiddag och kväll blir det

gemytlig samvaro med korvgrillning, radiokörande, sång och “ljug”. Vi vill

gärna i förväg veta vilka som stannar över för att ev. ordna gemensam

skaffning på kvällen.

Vägbesiccivning: Åk väg 67 mellan Sala — Västerås. Tag väg 255 mot Sätrabrunn.

Avfarten väg 255 ligger ca 15 1~ från Sala eller 22 km från Västerås. 1

Sätrabrunn finns VEKs räv-skyltar.

För vidare upplysningar kontakta Urban Eugenius, SM5BTX tfn 021 — 14 65 67
eller Gunnar Ahl, S?’I5CWV tfn 021 — 244 96.

Välkomna önskar MX o CWV



ÄVN

Nr 1 — 1983

Sid 2

BFJ 1

Nu är den här — den nya RÄVJAICTSSÄSONGEN 1 Ja, det vill säga Stockholmare

och andra “tidiga” har t.o.m. börjat redan. Annars börjas det på de flesta

håll under april/maj och vi ska i årets första RÄV INFO redovisa en JAKT—

KALENDER fram till sommaruppehållet, inbjudningar till de två första

NATIONELLA Jakterna samt sant stoff från klubbtidningar o andra källor.

NATIONELL JAKT nr 2

Örebro Sändaramatörer, SK4BX, rävfrekvens 3580 kRz

Nästa Räv—Info kommer att innehålla inbjudan till LM4DSKAKP SVERIGE —

NORGE, tillika Nationell jakt nr 2, lördag den 28 maj kl 13, men det är

bäst att redan nu nämna några detaljer. Tävlingen går i kuperad terräng

några mil utanför Örebro på en ganska färsk karta (1981). Startplatsen

förläggs till en gammal skola, som nu är ombyggd för scoutverksamhet.

Bär finns storstuga med öppen spis, sängar, ett fullt utrustat kök, dusch

och bastu. Vi hoppas att även långväga rävjägare hedrar oss med sin närvaro

(inbjudan har gått till Norge, och LA2RR, Ole, Norges egen —JCQ tror, att

det finns intresse från norsk sida att deltaga), därför finns det möjlig

het att övernatta såväl fredag kväll som lördag kväll för 10:— kr/natt/säng,

medtag sovsäck. Övernattande anmäler sitt intresse till mig senast 21 maj

på tfn 019 — 20 25 20 bostaden.

Vi i ÖSA tänker göra lördagkvällen till en liten festk-väll och stanna kvar

till söndag, ha knytkalas och förhoppningsvis finns det även utsocknes som

stannar en stannar en stund efter tävlingen. Det är roligt att träffas,

eller hur?

Får jag påminna om Norrhultslöftet i augusti 1982 där vi lovade varann att

deltaga flitigt i varandras större arrangemang.

Vi ses i Västerås den 7 maj.

Ryktet förtäljer att Norrköpings rävgäng nu färdigställt sina nya

automater (3579 knz) och i samarbete med närboende något mer rutinerade

jägare (LRA?) påbörjar en livlig säsong.

T’IOS TIOS

skriver ÖSAs nye rävjaktsledare SM4ETE, Christer.
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Nu slår vi till igen! Non int~ runt klubbstugans gräs tuvor utan på traditionsrika
DOMARUDDEN nordoet om Åkersberga. Vi var dar 1979 och 1980 och räknar med att nu
ska gräsmatta, tegelpannor och flagglina vara reparerade sedan antennuppsättningar
på den tiden.

Vi har bokat övernattningsplatser med självhushåll och nu vill det till att många
nattar över, annars får programicommitten betala själva. Sist kostade det 15 kr per
natt, nu är det väl lite dyrare. Ta med sovsäok eller sänglinne — förläggningen är
av logernentstyp (Domarudden är ett vandrarhem) med något halvdussin folk i varje,
med ett eller annat familjerum också. FÖRANMALAN till övernattning, se nedan.

Vill du absolut inte sova där i ödemarken kan du avlägga dagbesök, gratis förstås.
Vill du absolut inte laga din mat i självhushållsköket så har serveringen kaffe,
te, mackor, glass och någon enklare korv. Vill du absolut inte bada bastu eller i
Drängsjöns klara, ljumma vatten eller vandra bland skogens växter och djur så kan
du låta bli — det finns annat att göra. T ex:

Vi börjar på fredag kväll med att duka upp stationer, antenner och annat som hör
till. Kanske får vi låna de där 24—metersmasterna vi hade tidigare.

~
riktig rävjakt i SRJ regi (kl 1400) — även för mindre erfarna, lånesaxar finns —

flnstat:. lotterier, naturspår för ännu icke radiofrälsta,

På lordagskvkllen blir det sedvanlig TSA—knytsupé med medhavd onatsack eller —korg,
innehållande t ex grillade revbensspjäll. Eftersom somliga inte är lämpliga som
bilförare efter att ha ätit revbensspjäll finns här ännu ett skäl att övernatta.
Föranmälan i så fall, se nedan. — Smaklig måltid i glatt lagt
Vågar vi hoppas på Maltes TSA—svänggäng (batteridrivet for safe!)?

På söndag kör vi ungefär samma saker, dock inte någon riktig rävjakt. 1 stället
blir det precisionstävling i kastlodskastning.

MV— och 111<—stationer har vi. Non programkonmitten vill gärna låna mast, rotor,
KV—beam, UK—beam, maströr, koaxkablar m m. MV— och UK—funktionärerna göre sig be
redda, och övriga må tala om för gamla och nya programkommitteerna (HBV, GZT, MRS
och NFD) vad som finns tillgängligt i form av materiel och idéer.

PÖRANNÄLAN TILl. LOGI GÖRS SENAST 17 MAJ TILL SMØHBV, BENGT, 08—758 65 91.

VÄLKOMMEN
F.S. Skriv grna nidvisor o. vänner och bekanta att färedrca vid knytsup6n.

I~r £3 norrut, ta v9 276 sol ~~rsb.r~a; of ler 61 ko t.v. not Den ru’Men: efter några ka (dir du undvikit awäflr
till Centrum, S~Ly, t.tl~r~kcrs h:a och, Cssoby) t.v. mot~efter crtsskylt ‘~vttsltn~by’
svrsedd liten väjvfsarc Doo:rwir~n ln t.v.; soåv3g några Lo och scdan ~r du framne. —

LoIsning ~.å 145.525. TSA—tkylbr fihnO ocks uppsatta.
0

Nästa QIJATSÅ — organ för Täby Sändaramatörer utkommer ca 6 september. Icke renskrivet material måste vara red tillhanda
senast torsdag 18 augusti. Renskrivet på 113 eller 130 mm spaltbredd mottas t o m tisdag 23 augusti. Avisera större bidrag
1 förväg så att plats kan reserveras. Red:s adress är SM5IQ Alf Lindgren, Rigavägen 10 A, 183 38 Täby, tfn 08—758 3923.
Meddela SM5ASE om tidningen uteblir eller om du ändrar adress. — QUATSA—distrjbutör är Sf45058.



Den har artikeln ur ryska “Radio” nr 7 1962 har
skrivits av Anatolij Grechikhin. UA3TZ. Han var
omkring 1961 en av Sovjets bästa rävjägare och
deltog bl a i Europamästerskapen detta år, då
tvåmeterstävlingen gick på Lidingö och åttiome—
terstävlingen i Täby.
Dessutom såg man ofta artiklar om rävjaktsteknik
och —taktik, skrivna av honom, i “Radio”, Efter
en lång paus dök det ånyo upp en sådan, och tack
vare att Anders, SMØOZL, har översatt den kan
den härmed presenteras för svenskspråkig publik.
Innan vi sätter igång kommer här ett självport
rätt av författaren, kopierat ur vår gästbok och
ritat då det sovjetiska laget med Sovjetunionens
hjälte Ernst Krenkel i spetsen tittade in på
kaffe och tårta efter Dl 1961. SM~I

sax.
1 t ex Gorkij har man provat olika varianter. Det
här är den mest framgångsrika:
Stafetten genomförs i tre etapper (tremannalag)
och i varje etapp jagar man två rävar. Inom täv—~
lingsområdet utplaceras 6 rävar, en “fyr” samt en
hjälp—mig—hem—sändare vid start/mål. Samtliga sex
rävar måste ligga på olika frekvenser och sända
samtidigt under en minut, t ex MO, MOE ... M05 och

dan fyra minuters paus.
.anligen låter man sändarna ha “aktiva pauser” på
så sätt att de sänder med reducerad effekt på
samma eller en annan frekvens med max hörbarhets—
avstånd femtio meter under pausen. “Fyren” sänder
kontinuerligt.

ren placeras ca 1.5 km från starten, så att det
~a ta minst fem minuter att ta sig dit medan man

pejlar. Det behöver inte finnas någon självklar
väg mellan start och fyr. Rävarna utpiaceras så
att det kortaste avståndet fyr—räv—räv—mål blir li
ka långt för de olika varianterna. Exempel på pla
cering finns i figuren överst i högra spalten,
Fyren och rävarna måste ha tydliga skärmar för att
undvika stockning av deltagare under pauserna.
Startnännen ställer upp till start tre minuter in
nan rävarna börjar sända, man får en rävsax och
framför var och en placeras ett kort med framsidan
neråt, på vilket det framgår vilka två rävar som

r’~2IHGk’3
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ska tas. Det är önskvärt att samtliga deltagare
har olika varianter. Då starten går tar deltagarna
korten och börjar med att springa till fyren och
sedan till de två rävar som anges på vars och ens
kort. Medan de springer till fyren kan de pejla
sina rävar.
Varje deltagare i de följande etapperna får överta
rävsaxen och får ett nytt kort då hans lagkamrat
går i mål. På andra och tredje etappen jagas de
övriga rävarna, så att laget totalt tar alla sex.
Om rävjägaren på första etappen fått en mindre -
gynnsam variant (som t ex fyr — räv 4 — räv 3 —

mål) så kompenseras detta genom att nästa man i
laget får springa fyr — räv 6 — räv 1 — mål, så
att varje lags totala sträcka blir nära nog lika.
Vanligen är etapperna max 4 km för män och 3 km
för kvinnor ooh ungdomar.
Har man längre etapper drar tävlingen ut på tiden,
dynamiken går förlorad och åskådarintresset falnar.
Varje stafett bör inte ta längre tid än ij timme.
Max tillåten tid för första etLppen är 45 minuter
och för hela tävlingen ij — 2 timmar.
1 en tävling som denna är infornationsutbyte mel
lan lagmedlemmar praktiskt taget uteslutet, efter
som enbart den tävlande själv känner till sina rä—
vars position. Därför finns knappt något behov av
förbudsbestämmelser mot hjälp åt sina egna lagkam—
rater, på det sätt som man har i individuella lag—
tävlingar med gemensam start. Kompisletande efter
rävar av tävlande från olika lag är meningslös då
ju varje rävjägare har sin egen ordning att upp
täcka sändarna.
Vi tror att den här stafetten kommer att bli en
populär form av lagtävling i rävjakt.

Anatolij Grechikhin, UA3TZ, Gorkij
(Översättning Anders Svensson, SMØDZL)

Redigering och utskrtft fär QU4TSA (Täby Sändaramaiörer)
och SRJ—bladof (Stockl:olms Rävj~garo): .1f Undsrsn, S~5IQ

Genom de “tydliga skärmarna”, de “aktiva pauserna” och löpsträckan tillbaka till m~l
har man i mitt tycke fått ner betydelsen av intelligent pejlande till ett minimum.
Men jag sänder med det här särtrycket ur QUÅTSÅ dels för att idén kanske kan komma
till nytta vid t ex en fieldday, dels för att göra SRJ bekant med QUATSA, organ för
Täby Sändaramatörer och utkommande med 70—80 tättskrivna Å4—sidor per år.
Checka gärna in på PSA—nätet på 145.525 varje storhelgsfri söndag 2050 svensk tid

— — Bilaga till SRJ-bladot

f~ A.FPE “vÅ~ÉN TILL MASSORNA”‘DIXMH (UA3TZ;

‘JA~tZ 01J’-(
Stafettävlingar är spektakulära och dynamiska ooh
ger utövarna en känsla för kamratligt samarbete
etc. Detta gäller även rävjakt, varvid man behöver
endast en rävsax per lag, dvs flera deltagare per

73 SM5IQ



Till sist.....

några egna små funderingart

Vart är rävjakten på väg?

Vart vill vi att den ska vara på väg?

Är vi överhuvudtaget medvetna om ATT den är på väg?

På senare tid har ‘man kunnat märka tenlenser till att rävjaktsbanorna blir

längre och längre. Man frågar sig, HUR LÅNGA ska dom få bli? Tidigare hade

vi en utveckling när det gäl~de antalet rävar. Vi gick från TRE till FYRA

och från FYRA till FEM, men vad hände sedan? Jo visst har det ibland före—

kommit fler än 5 rävar men någon direkt utveckling i den riktningen kan man

knappast påstå att vi har f.n. Kanske vill vi det inte heller?

Om det nu finns jägare som tycker att jakterna av idag inte är tillräckligt

utslagsgivande, så finns det risk att man styr utvecklingen i riktning

mot längre banor. Men vill vi att jakterna ska bli sådana att den med långa

ben vinner eller är det pejlskicklighet och orienteringsförmåga som ska

vara utslagsgivande?

Jag tror att vi måste tänka över hur vi vill ha det så att utvecklingen

tar samma spår i hela landet. Varför inte passa på att diskutera den här

saken vid de två kommande nationella jakternat?

Med dagens teknik behöver vi knappast vara låsta till EN eller TVÅ minuters

längd på passen. TIO går lika bra att dela med 6 som med 5, eller hur?

De flesta rävsändare idag är ju ändå automatiska. Att ändra nycklings—

hastigheten så att man får in EN eller TVÅ ytterligare rävar i ett 10—
minuterspass borde inte vara omöjligt. Men kanske finns det bättre idéer?

Man kan också fundera på om vi ska ha rävarna svårare gömda för att på

så sätt premiera pejlskicklighet.

SM5ACQ, Donald

SSAs RPO—kontaktmän är: SM5JCQ, Lars Höglund RPO—manager
Björnfällsvägen 20, 722 42 VÄSTERÅS
Tfn 021 — 35 19 73
SM5EZN, Leif Zetterwall Bitr manager
Stångjärnsgatan 139, 724 73 VÄSTERÅS
fln 021 — 55 11 65

SM5KMU, Peter Ljungström Jaktledare
Spantgatan 3 A, 724 65 VASTERÅS
Tfn 021 — 18 68 65

SM5ACQ, Donald Olofsson Räv Info Red.
Släggkastargatan 7, 7 tr., 722 41 VÄSTERÅS
Tfn 021 — 33 08 28
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