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Det är Annandag Påsk, det är varmt och det är ljust och vi behöver
inga pannlampor på kvällsjakterna nu om man inte är arrangör för—
ståss!

Pga påsken har ett par av arrangörerna inte kunnat nås per tele
fon utan vi får terrorisera dem senare om platsen för deras jakter.
Mer om detta längre fram.

RESULTAT av tidigare jakter.

840325/Lovö

1) Gunnar S 9) Lennart B
2) —IWH/Gösta ~ —KON/Olle 10) —ORV/Anders
3) —EJM/Christer 6) Theo 11) Clas T
4) —EJY/Anders 8) Johans 12) Sten S

Bara två rävar hittades på denna jakt. Arrangören hade nämligen lagt
ut rävarna dagen innan pga kyla och tidspress och batterierna räckte
inte till. Fyra stycken hördes svagt vid starten men en dog så små
ningom, en sände kontinuerligt (och stängdes därför av) och kvar
blev bara två. Påminner lite om Tio små negerpojkar, eller hur?

840404/Tveta

1) -OY/Lasse 4) —CTIJ/Clas-Göran 7) Sven C
2) Gunnar 5 5) —KON/Olle
3) -IWH/Gösta 6) -BGU/PA

Årets första kvällsjakt med pannlampa och vantar. Smältvattnet hade
frusit till svallis här och där så benen for som trumpinnar ibland.
Anders hade vänligen meddelat att det var fortfarande mycket snö i
skogen så “håll er på vägarna.” Själv fick jag några av mina kryss
mellan vägarna och var därför ute i 1/2—meterdjup snö och pulsade.
Inte låg det några rävar där, inte. Inte vann jag heller utan det
gjorde Lasse från Växjö som var på fransysk visit i Kongl. Huvud
staden.

Duschen och bastun efteråt var skön, Anders.

840418/Lidingö

1) Gunnar 5 7) Clas T 13) —KON/Olle
2) Theo 8) Sven C 14) —FDA/Lasse
3) -CTU/Clas-Göran 9) Göran W 15) Sten 5
4) -IWH/Gösta 10) —IDV/Ronald 16) —AOZ/Sven
5) -EJY/Anders 11) -BGU/PA
6) Göran G 12) —ACU/Uno

Rekorddeltagande för iår! Fint väder med ljus kväll så pannlampan
fick ligga kvar hemma. En av rävarna låg bara några hundra meter
från starten och fick besök under sitt första pass av det stora
flertalet jägare (dock inte av mig). Därefter synes det ha gått som
på räls för de flesta, i synnerhet för Gunnar, som vann på 47.50,
8 min före tvåan!

Efter jakten var det öppet hus hemma hos Bosse, som bjöd på dusch
och te. Tyvärr var vi bara två (2) som tog tillfället i akt att
värma upp oss efter jakten, eftersom kylan kom smygande på kvällen.
Vart tog alla andra vägen?



KOMMANDE JAKTER:

Onsdag 2.5: Samling kl 1900 vid Viksjö Motionsgård. Se telekartan
blad 3. Kör Viksjöleden - Hun,melmoravägen — Viksjö
Motionsgård.

Sven skall fixa fint väder.

Arr. Sven C

Onsdag 9.5: Ring -CTU/Clas-Göran på telefon 0753-524 91 om platsen.

Söndag 13.5: Nationell jakt i Sthlm.
Starten kl 1100 på Ängsjö Friluftsgård. Dusch, bastu,
cafeteria och fin terräng kan vi lova — fint väder
kan vi bara hoppas på.

Vägbeskrivning: Åk E18 till avf arten Stäket/Rotebro
och kör till Stäket. Sväng höger vid
järnvägsstationen (skyltat Xngsjö Fri
luftsgård) och kör så långt Du kan.
Gå sedan tvärs över den stora gräs
mattan till det gula huset och fort—
sätt upp till bastun därbakom.

Skyltat från jvg—stationen.

Välkomna önskar SRJ genom —IWH/Gösta, tel 08—761 52 96
—BGU/PA, 08— 26 02 27

Onsdag 23.5: Ring -CLE/Lennart på tel 08—760 46 72 om platsen.

Söndag 27.5: Nationell jakt i Eskilstuna.
Starten kl 1100 vid Kjula IF:s klubbstuga.

Vägbeskrivning: Åk E3 mot Eskilstuna. Ca 1 mil före
Eskilstuna ligger Kjula. Sväng till
vänster mot Flygfältet och åk ca 500
meter. Sväng nu till höger mot Kjula
IF:s klubbstuga (Tallstugan).

Dusch och ombyte.

OBS~ Kom i god tid eftersom det är en
bit till startplatsen

Välkomna önskar ESA genom -AXT/Raimo, tel 016—705 19
4J

VIKTIGT! De nationella jakterna ligger till grund för uttagningen
till VM—truppen i Oslo senare i år så de som är intresse
rade bör lägga på ett kol — och vem är inte det?

Härmed är programmet för maj månad spikat. För jakterna i juni och
augusti ombedes följande kontakta red. före den 20.5:

3.6 -IQ/TSA:s field-day 15.8 —AKF/Bosse
6.6 —CZI/Klas 22.8 —BF/Calle

13.6 —KON/Olle 29.8 —BZR/Tobba
17.6 VRK nationell jakt
20.6 Lennart Berg
27.6 -IWH/Gösta

-p

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



Efter att ha läst de nostalgiska skönmålningarna av forna tiders

rävjaktsäventyr som stått att läsa i SRJ—bladet tidigare i år

kan jag inte låta bli att själv lämna ett bidrag i samma genre.

Det ställer sig så mycket lättare som bidraget redan är skrivet

och redigerat; det är ett särtryck ur Täby Sändaramatörers

förträffliga tidning QUÅTSA nr 2 1984 (8.årg), 28 februari 1984.

73 Affe / SN5IQ

4 S HIÖJE T
1 skrivande stund p~ar vinter— . Sarajevo.
Journalister, som sannolikt har betalt per rad, nöjer
sig inte med att rapportera frår tävlingarna utan in—
terfolierar sina reportage med glsmtar från staden,
dess historia (skotten i Sarajevo 28 juni 1914:) och• idrottshistcria. Sverige har, påstår man, i denna

- d endast utmärkt sig i bordtenztissammanhang. Men
där har man fel (Se nedan:)

1958 åkte XYL Asta och jag till Jugoslavien, på bröl—
lopsresa till och med, medförancte bil, tält, VD—licens
och ett papper som visade att jag var SSA:s officielle
d~egat vid Savez Radioamatera Jugoslavijen meeting i
5 araj evo.

~dr vi korn till Zagreb visade sig att min tidigate fa—
vorittåltplats i byn ~estine hade upphört och att dem
allvetande turistbyrån Putnik var stängd p g a någon
kroatisk helgdag. Alltså uppsöktes a,oatörvännen YU2AH,
Matija Klauzer, hos vilken vi tillbringade kvällen och
som sedan överlämnade oss till föreståndaren för en
“scoutstad” (Pionirski Grad), även han sändaramatör,
och där hade vi en sovsal för 20 personer för oss
själva och blev bjudna på frukost, troligen på statens
bekostnad.

1 Beograd gästade vi en a” pamparna i SEJ:s styrelse,
en gråhårig partisanöverste med Titos egenhändigt de—
dicerade porträtt på skrivbordet. Hissen 1 det öster—
malmsliknande huset stod mellan ett par våningar, där

stannade drygt 13 år tidigare vid ett bombanfall.
ann “göra stan” med en kväll uppe i den uråldriga

borgen Kalemegdan som höjdpunkt (på en krog där a11tL~

Sedan blev det Novi Sad. YU1KO hade sin farmor i den
na den någorlunda autonoma provinsen Vojvodinac stör
sta stad. Hon nackade en höna till vår ära och sedan
fick vi i två kvällar höra hennes fantastiska skild—

ar från balerna vid det kejserliga hovet i Wien,
i hon hade varit en uppburen skönhet. Long ago and

far away:

Vid Sarajevomötet, som varade en vecka, var jag som
sagt officiell delegat. Detta innebär ert hel del för—
delar. Fri inkvartering, fri kost samt ett kuvert med
lite fickpengar Inkvarteringen var i ett av lyxhotei—
len i Ilidk en dryg halvmil utanför stadskärrian. Och
fickpengarna räckte till mat åt XYL. Notprestationen
var bara att hålla ett tal vid invigningen, som fram—

Pzetscavuik SSA, s41f Liidgren. is svan
pozdravnom gevoeu isukao le t~nu 1a
radeju jugosiovendcil. i Ivedskih amatara
1 poced nlike geo~rafske is4aljenosti ovih
dvelu zemalia. 0.. saradNa se ociedala
u medosobocj Irmeci maIie~a oko organ1.
z.dle oeduuarodoih ,Lovova ca lisicu. 1
brade pitpoccid4a za lat. Lindgren, ko~i

1 am .sfe.cvovae o iLevu ca U&ui ca
80 m. po&Ieo je cmo~o rnpeha rvim
akmilazima 1 precc~ posdeave ivedsläh
amartra »‘im ju go~Iovto~kim aoa~ima

av nyans t w’de re~ orta’ , •. tt ‘tt te rlbnsa att.
~p1Laura 5 — al ~ ki it tt avsoenco 11 k,:ar
.;gnst.avion . t. C~ -P7’ -_ 0 fl ) .Avon out,e,rttt’r::,t
r~1nt Va.~tty • tia, 0 ‘. n ~~ju:nc sin. plikt,

de purpurröca samsetsdraperierna bildade en passande
fond och sedan kunde det riktiga meetinget börja.

påj
En dag var vi cocktailparty hos Sarajevos borgmästare.
Vi fick höra en massa om stadens dittillsvarande och
tilltänkta utvecklIng och det hela var mycket offici
ellt, tyckte vi — tills vi fick borgmästarinnan avsi
des i en vrå och hon frågade vad vi tyckte om kakorna
och kaffebröden, för dem hade hon själv bakatL

Det var rävjakt också. Inofficiella £- kallade arran
görerna dessa tävlingar, som gick på 2 och 60 st resp.
Jag hade korresponderat en hel del med VD—föreningen
om rävjaktsregler o dyl sedan jag besökt cem två ar
tidigare, 1956 (härom mera i kommande nummer, om jag
orkar). Troligen av detta skäl hade partiorganet sorba
nämnt mig såsom varande världsrnästare. Darför ficK jag
vid starten på 30—ni—jakten med nig en svans av femton
beundrande tonåringar, något som var ytterst besväran
de vid närstriden. Sedan jag tagit min första ray gick
vägen till nästa över en bred men grund flod (möjligen
var det Bosna, som rinner upp ur en underjordisk kalla
i närheten). Jag klafsade i precis son jag var och när
jag försvann i bushen på andra sidan såg jag att de
modigaste hade börjat ta av sig skorna... Ja& sag dem
aldrig mer, de hade ingen karta, kanske kom Ge aldrig
till rätta. Påväl, jag tog alla de tre rävarna på den
nära 15 km långa banan — man skulle ta dem i förmåntli—
gaste (kortaste) ordning också, ccl, gjorde san inte
det fick man uoängavdrag. Den i serbokroatiska kunniga
läsaren ser i bildtexten ordon “drugo mesta” — vilket
betyder “andra plats” — och det innebar ett pesining—
pris motsvarande en jutoslavisk arnetares månadslön.
Det har jag inte taiat ort förr, me,, nu torde det vara
preskriherat ud att aac inte fr~ntan tre ~D:— ocn 0’—
ii.dcerincarsg t tro ftcr det Har tnf0llet.

visst har ~veripe 1-5jnst bra i fr:’.,, s~r 1 Sarajevn
tf .dr.. t ~11 fil ler, 1,: lo här un.a norfarra .jcu—na—

f. ir ‘n n.ssg u,,

Drugo »sexto ss ,,tcvu na Ifficil’ nu 80 m ewojio ja Svedanin Alf
bndgrea SM5IQ


