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Påsken har just avklinqat och det är dags att aöra sig av med
alla extra kalorier/kilon den goda maten har givit oss. Det
finns fortfarande en hel del snö och is i moticnsspårens skug
giga delar men i trädgården sticker vintergäcken och andra vår—
blommor upp gencm lövtäcket.

Resultat av tidiga~e jakter:

870202/Lovö

1) —CZI/Klas 1.36.00 7 rävar 6) —AKF/Bosse 2.00.00
2) —EJY/Anders 1.40.00 7) Sven 2.10.50
3) Gunnar 1.43.00 8) —RGH/Johan 1.51.50 4 rävar
4) —KON/Olle 1.43.30 9) Lennart B 1.40.30 3
5) Clas T 1.59.40

Det blev en tävling i ett utmärkt vackert vinterväder med en tem(3 peratur på ca -5°c. Dock blåste det upp under tävlingens gång så•
det blev ganska kärvt att skida mot vinden över de öoona fälten
runt Lovö Golfbana och Kyrka. Det var också stundtals ganska svårt
att hålla ordning på skidorna på det hårda isliknande underlaget
men fort gick det med vinden i ryggen och utnyttjande av skridsko—
tekniken.

870308/Näsbypark

1) —CZI/Klas 1.30.17 8 rävar 7) Lennart B 2.10.11
2) -AKF/Bosse 1.49.30 8) —BGU/PA 2.12.00 6 rävar
3) —KON/Olle 1.50.00 9) —IWH/Gösta 1.34.00 5
4) Gunnar 1.57.00 lO) Bo S 2.12.00
5) Clas T 2.06.15 il) Kalle 2.12.00
6) Sven 1.22.00 7

Utanför kronofogdens lokaler i Näsbypark hade Johan/—RGH samlat
oss och stack en pytteliten karta i skala 1:5000 i händerna på
oss. Det mesta av kartan var täckt med bebyggelse så vi började
lite försiktigt undra om det fanns någon plats att lägga rävar
på. Lite tidigare än vanligt fick vi gå och det gav Gunnar och
mig möjligheten att hitta en räv var innan första pass började.

En av rävarna gav oss verkligen hi’vuctry med väldigt mystiska
bäringar. Std man nedanför en liten höjd pekade sidobestämningen
uppför och sedan nedför på andra sidan. Plötsligt vände minimum
tillbaka upp på höjden igen och ned på andra sidan, vände uppåt
igen och så sprang vi fram ocF tillbaka, upp och ned utan att
förstå något. Till slut kom en dam ut ur ett av husen och skrek
att “det ligger inget här. Här finns ingentinq!” Vad vi letade
efter hade hon nog ingen aning om, såg bara en hög konstigt ut
rustade orienterare som sprang av och an utanför tomten. Det är
tur att det inte var på natten! Johan, det är nog lämoligt att
besöka tanten med en tårta under armen och förklara!

Det fanns även en nionde räv men pga ett misstag i arla morgon—
stunden byttes den ut mot en annan med felaktig frekvens, så där
satt Theo i två timmar utan något besök.

Var låg då räven vi förgäves letade efter? Jo, hemma hos Johan,
som hade anslutit den till sin dipolantenn och klämman hängde
i ett snöre och dinglade utanför fönstret. Det är nog dags att
ge Johan en specia1pre~arerad jakt eller vad säger du Gunnar?



S70315/Tveta

1) Clas T 1.55.00 7 rävar 6) —BGU/PA 2.24.06
2) —CZI/Klas 2.01.00 7) —RC~H/Johan 2.13.55 6 rävar
3) Gunnar 2.01.50 8) Lennart B 1.29.25 3 “

4) Theo 2.07.50 9) Kalle 1.24.00 2
5) Sven 2.10.20

Den 15. mars arrangerade —EJY/Anders en jakt i Tveta
söder om Södertälje. Läs här vinnaren Clas Thoréns
berättelse och notera speciellt hans klädsamt blyg
samma sammanfattning om vad som utmärker en god räv—
jägare.

Det artar sig till en vacker marsvinterdag, när vi ger oss av från
startplatsen, IFK Södertäljes friluftsgård vid sjön Måsnaren. Innan
jag for hemifrån har jag i bestämda ordalag tillhållits av hustrun
att se till att jag vinner en rävjakt nån gång. Jag kom då att
tänka på Artur Häggblad, som vid målet efter en Vasaloppsseger
tillfrågades av landshövdingen om det varit jobbigt, och svarade:
Åk själv, gubbjävel! Alltnog,jag väljer att börja pejla ute på
isen, för arrangören Anders har säkert lagt någon räv vid sjön. Jag
får ian, 2an och 3an långt bort i V, 4an i NV längs stranden, San
nära i V, 6an i SV och 7an i NO. Tar ian i andra passet, sen iväg
över sjön till 1lan, som bedöms ligga vid stranden mittemot Granön.
Fattar posto vid en udde. ~4an startar, stark, men — NEJ! Inte nu
igen! Jag stod precis här i fjol också, och även då låg räven uppe
på berget. Bara att ta skidorna i ena handen och stavarna i den
andra och starta den mödosamma klättringen 40 m upp. Förra gången
lämnade jag kvar skidor och stavar på isen, men det misstaget gör
jag inte om nu. Hinner upp i god tid och tar Uan, sen iväg mot 2an.
Missbedömer avståndet, den ligger en km längre bort än jag trodde.
Full fart i det fina milspåret, måste hålla igen i nerförsbackarna
eftersom jag kör mot åkriktningen. Tar 2an och sen ian. Hittar 3an
direkt mellan passen, tack för det. Nu två km tillbaka till San
nära starten. Under närstriden hittar jag några skidspår rätt in i
ett tätt buskage. Endast rävjägare kan ha anledning att åka så
dumt. Mycket riktigt, där är den. Nu återstår 6an, som jag har ett
fint kryss på ute på en holme på ett stort gärde. Jag hittar den
mellan passen, tar sluttid och beger mig tillbaka till starten.
Till min stora häpnad är jag den förste tillbaka som gått runt. När
de andra kamraterna en efter en kommer invacklande står det klart:
jag har vunnit mitt livs första rävjaktsseger! Och det på en bana,
som — det inser jag nu — är verkligt utslagsgivande och kräver
pejlskicklighet, väl utvecklad skidteknik, styrka, intelligens, mod
och gott omdöme. Heders, Anders! Så skall en rävjaktsbana se ut!

?.S. Hustrun blev nöjd.

Se kartan p& nästa sida.

Denna berättelse kommer också i QTC nr 5/—87. Det gäller
ju för oss att sprida kunskapen om vår exklusiva sport,
eller hur?
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Grsjndmaterial:
Flygbilder:
Rekognosering:

Sven Bohlin, Inger Lundqvist
3000 m/ 1974 (färg)
Kjell Nilsson
Jan Forsell
Andreas Oxenstierna
Anders Friberg
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8704 Ol/Ängbybadet

1) -RGH/Johan 1.14.39 7 rävar 5) —KON/Olle 1.47.00
2) —EJY/Anders 1.14.51 6) Gunnar 1.55.15
3) Clas T 1.25.40 7) Kalle 1.00.00 1 räv
4) -OY/Lasse 1.37.15 8) Thomas T 1.00.00 nybörjare

På den här jakten kom arrangören Sven med ett nytt grepp — alla
udda sändare startade först och efter 20 (eller var det 25) min
startade de resterande sändarna. Det innebär att man måste springa
den lilla banan i Judarnskogen nästan två varv om man är för snabb.

Kalle tog med sig en nybörjare och för det får han åtråvärda 8
poäng i vår serie som instruktör. Vem blir nästa man?

KOMMANDE JAKTER

Onsdag 29.4: Ring Bo 5 på tel. 08—758 97 78 om startplats. Sam—
lingstid som vanligt kl 19.00

Onsdag 6.5: Samling kl 19.00 vid Harbro-stugan mellan Tumba
och Tullinge.
Vi får hopoas det finns dusch och bastu den här
gången också.

Arr. -CTU/C-G

Onsdag 13.5: Samling kl 19.00 vid Altorps hol i Djursholm

Arr. -HBV/Bengt

Lördag 16. 5:~
Se separat kallelse längre fram i SRJ-bladet. Glöm
inte föranmälan!

Lördag 23.5: TSA5 field—day på Kvarnberget.
Samling kl 11.00

Arr. -KON/Olle

Onsdag 3.6: Samling kl 19.00 vid Enebyberg lP

Arr. -KON/Olle

Onsdag 10.6: Samling kl 19.00 på Ekerö.
Vägbeskrivning: Kör över Tappströmsbron ut på Ekerö
till Träkvista Centrum. Sväng där vänster mot Lund
hagen/Gällstaö. Efter ca 3 km, vid busshållplats
Rödstensvägen, finns en liten öppen plats till väns
ter om vägen, där vi samlas.
På hemvägen kan du göra en avstickare ned till Lund
hagsbadet och blaska av dig.

Arr. Clas T

Lördag 13.6:

Se separat kallelse längre fram i SRJ—bladet.
Föranmälan ej nödvändig men önskvärd.

Onsdag 17.6: Samling kl 19.00 vid Brosjö-badet, norr om Vårsta.
Kör väg 226 ca 3 km från Tumba mot Vårsta. Skylt
Brosjö—badet till höger (eller är det vänster?)

Arr. —CZI/Klas



Onsdag 24.6: Samling kl 19.00 för vårsäsongens sista jakt i
Gunnars regi.
Samlingsplatsen är utmed Ågestavägen. Se telekartan
sid 34, ruta B2 (—87 års modell). Parkeringen vid
Å ~ Ågestavägen.

Kartan är tidigare KM—kartan Huddinge—Mörtsjön, om
nu någon har den kvar. Annars finns den vid starten.

Här ges sista chansen att springa av sig ordentligt
före vårt långa sommarupoehåll. Bra tips: Mellanbada
i Mörtsjön, slutbadplats finns ej.

Välkomna önskar arrangörerna Gunnar/Kalle.

Därmed är det slut på 1.a halvårets jakter och alla önskas en
TREVLIG SOMMAR till tonerna av “Den blomstertid nu kommer...”
i samband med skolavslutningen.

MEN! Glöm inte de NATIONELLA JAKTERNA

Red. PA Nordwaeger/—BGU, Grävlingsvägen 59, 161 37 BROMMA
tel. 08—26 02 27(bost), 08—735 80 35(arb)



INBJUDAN TILL 1987 ans FÖRSTA NATIONELLA RADIOPEJLORIENTERING

LÖRDAGEN DEN 16 MAJ

Jakten ~r bppefl for alla

Ånm≥~lan g~res son ict den 11 maj 1987. genom att pa
Uppsala radiok1Uhb~ pnrstqirokoflto nr 59 os 02 — 5
s~itLa ~n anm~lniflqs~ och rtartavgift 60.00 kronor.
P~ ta]ongen anges namn, signal.~
och telefonnummer. Efteranm~)afl kan ras pä t~v
iingsdagefl klockan 0900. Da kostar det 70.00 kronor.

Ilanan ~ cirka 6.5 km och har Sju rävar. Jakttidefl
ar tre timmar. R~varna har 1.5 miriuters s4ndnings
pass. 811 regler q.fllcr.

•rt sker 1 lod an l10U. ,C~vtranspnrt t~jker gemensamt
fl rekrut~riatDt klockan 1000.

9tartanm~lafl gbre~ senast klockan 0990 dä även eventuella
nummer lappar utdel as.

Lervering finns, -fbr de t~v)ande kostnadsfritt. Fbr
~vrig~ finns majlighet att fbrhest~lla i samband med
anm~1an 11 me3) eventuellt senare per telefon.
ficic’r: u900 ~u0U b a~fu/tc och smbrgas

1330 i~3C Lunch med o1/mjo1k/l.~bk
Hetalning. tdr den som ej 4r tävlande, g~rs i samband
med g~~~tanma1ai~.

el re • .u i a te t . hel age t. J~1) 1 1 antbrukssko 1 a ¶ hal 1 s
oppet t~vl ingsd$gcer fr6n klockan 0830. lnlotsning sker
vi .) SF 5RFU (R~) och ~i5 .550 kHz

Duschar finns i anslutning till sekretariatet.

ovrig upplynfliflg.~ cch s~a~ pa tragor tar Du av:
bM5JYP lng’nr Petersson tel 018 — 30 92 7’~ eller
811500 r jc 11 1 iorjstrhm 018 — ~ 33 7~t

10 HJ.~rt1 iqt valfrnmna t~i1 en skdn dag i skogarna bster
om uppsala. EnI tc~t tidigare tradition tänker vi b~ud~
pa ett harlicjt vader.

Uppsala Radioklubb RPO Sektionen



INBJUDAN TILL 1987 ÅRS ANDRA NATIONELLA RXVJAKT 1 STOCKHOLM

SRJ har härmed nöjet inbjuda till NATIONELL RXVJAKT lördagen
den 13 juni kl 11.00

Samling senast kl 10.00 vid Götagården, ca 900 m NO om Väsjön
i Sollentuna. Se kartan! Avfarten vid Turebergs trafikplats
är skyltad SOLLENTUNA/MÄSSAN/EDSBERG

Föranmälan är ej obligatorisk men ring gärna någon vecka i för
väg så att vi kan förbereda tillräckliga mängder av kaffe/te
och smörgåsar att servera vid incheckningen, då Du också betalar
startavgiften på ca 45,-

Inlotsning via R5 (SRJg callsign SKØCK)

Sekreteriat och servering öppnar kl 08.30

Gemensam avfärd till startplatsen kl 10.20! OBS! tiden!

Jakttid 3 timmar, 7 st rävar, SM-reglerna gäller

Dusch/bastu finns i anslutning till sekreteriatet

Tyvärr har vi ingen möjlighet att servera lagad mät efter täv
lingen utan hänvisar till lokala matställen. Lämpliga sådana
meddelas tävlingsdagen.

Goda möjligheter till självhushåll finns dock för den som så
önskar

Föranmälan göres till och frågor besvaras av SMØBGU/PA oå
tel. 08—26 02 27 eller den han delegerar detta till i hän
delse av tjänsteresa

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA önskar SRJ
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