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Nu har sommaren kommit även om det är kallt och regnigt. Alla våra
poängj akter med undantag för en har genomförts och nu kan vi njuta
av den sol och värme som förhoppningsvis kommer i juli. Samla nya
krafter nu inför höstsäsongen!

Därmed över till RESULTATEN av några sprungna jakter:

910303 /Domarudden

1) —RZC/Theo 1.15.20 7 räv 6) —AEF/Bosse 1.37.00 6 räv
2) Gunnar 1.22.50 7) —KON/Olle 1.44.30
3) —RGH/Johan 1.42.57 8) Clas T 2.08.20
4) Sven 1.44.30 9) —BGU/PA 1.58.20 4 räv
5) —OY/Lasse 1.53.00

Spårsnön underlättade betydligt letandet efter rävarna. Tyvärr
slutade 7:an sända efter en stund, startades ett par gånger och kom
då att sända tillsammans med 6:an men tystnade sedan definitivt.
4:an kom igång först efter en timme och det drabbade dem som
startade i den riktningen och var sedan helt fel när räven
startades. Vi bör nog införa regeln, att om räven inte går igång
inom ett par pass, skall den inte startas alls.

9103 lO/Enebyberci

1) -KON/Olle 1.02.50 7 räv 6) Gunnar 1.30.00
2) —AKF/Bosse 1.22.30 7) —OY/Lasse 1.31.20
3) Lennart 1.26.18 8) Kalle 1.31.40
4) Bo S 1.26.36 9) —BGU/PA 1.56.00
5) —RGH/Johan 1.26.41

Disigt väder med regn i luften. Vi delade skogen med Rotebros
orienterare, som hade en träningstävling i området.

Någon gång under jakten inträffade det ovanliga, och det som
egentligen inte får inträffa, att en antenn ramlade ner från
trädet, vilket innebar att det blev praktiskt taget omöjligt att
pejla räven. Det måste vara arrangörens plikt att se till att
antennen får en sådan förankring i trädet, att den inte kan lossna.
Dessutom är det ju lämpligt, att den jägare som lyckas hitta räven
kastar upp antennen igen med hjälp av en pinne eller dylikt. Aven
en kort antenn är bättre än ingen antenn alls. Denna malör kostade
några jägare 20—30 min i ett onödigt letande.

910324/Täby

1) —RZC/Theo 1.03.30 7 räv 6) —MCF/Bosse 1.37.02
2) Bo 5 1.03.32 7) Sven 1.40.30
3) Gunnar 1.03.45 8) Clas T 1.49.25
4) —BGU/PA 1.03.50 9) —AUL/Stig 1.58.00
5) —OY/Lasse 1.24.26 10) Stefan U 1.56.07 3 räv



Johan hade samlat till start mitt i Täby C och det var med viss
undran hur det skulle vara möjligt att hitta lämpliga platser i
detta tätbebyggda område. Men det fanns det! Bl a låg en av rävarna
i Olles trädgård! Banlängden ca 5 km enl Johan.

En av jägarna korsade motorvägen eftersom han inte kunde hitta
tunneln under E3 - då vill det till att trafiken inte är tät! Efter
tävlingen samlades vi hemma hos Frasse’s föräldrar (Frasse är en
kompis till Theo och Johan) och avslutade med våfflor, sylt och
grädde samt kaffe. Ett föredömligt initiativ! Kanske skulle alla
våra jakter avslutas med en gemensam fikaavslutning?

910401/Skavlöten

1) —KON/olle 1.01.30 7 räv 6) —RZC/Theo 1.12.55
2) Clas T 1.01.35 7) Sven C 1.16.20
3) Kalle 1.02.37 8) —BGU/PA 1.32.00
4) —OY/Lasse 1.07.47 9) —AKF/Bosse 2.12.00 4 räv
5) Gunnar 1.12.00 10) —AUL/Stig 2.12.00 3 “

Årets traditionella 1:a April-jakt vid Skavlöten hade Johan som
ensamarrangör, eftersom Bo 5 dagen innan dragit iväg till
Tjeckoslovakien tillsammans med Bengt E/ÖSA. Vi var mycket spända
på att se vad Johan hade kokat ihop denna 1:a April och gissade på
fotmobila rävar, rävar ute på Rönningesjön, rävar i träd mm. En räv
låg mycket riktigt i ett träd flera meter över marken och för att
få sluttid måste vi klättra upp för att se displayen och också för
att nå klämman. Blött i skogen men det blev ganska varmt i luften.

1) -RGH/Johan
2) -KON/Olle
3) B0S
4) Sven C

1.23.28 7 räv 5)
1.23.50 6)
1.52.58 7)
2.01.00 8)

-BZR/Tobba
Göran G
Lennart B
A Wamstad

1.07.15 4 räv
1.07.20
1. 46. 50
2.12.00 1 “

910418 /Judarn

1) BoS
2) -RGH/Johan
3) —RZC/Theo

0.46.24 7 räv 4)
0.51.20 5)
0.51.56 6)

-BGU/PA
—AKF/Bosse
—OY/Lasse

1.00.50
1.12.20
1.08.00 4 “

En kort och snabb bana i Judarnskogen med lite spårsnö på backen.
Eftersom det var en så kort bana sattes max—tiden till 1 tim 50
min. Det fina vädret gjorde panniamporna onödiga.

910424 /Rinkeby

1) B0S
2) —OY/Lasse
3) -BGU/PA

1.07.00 7 räv 4) Clas T
1.28.32 5) -RGH/Johan
1.35.10 6) —AUL/Stig

1.45.15
1.48.00
2.12.00 5 räv

Bra väder och ganska lättsprungen terräng mellan Kista/Husby/Akalla
på ena sidan och Rinkeby/Hjulsta på den andra med två stora
kraftledningar som går diagonalt genom området. Den ena ledningen

910410 /Knalleborg



måste denna speciella kväll ha matats någonstans med väldigt “rå”
ström, ty den störde ovanligt mycket i hela området.

910427/Nationell i västerås

2 st jakter arrangerades och resultaten finns längre fram

910508 /Rösiöbadet

1) —KON/Olle 1.23.30 7 räv 6) Sven C 1.47.45
2) —RGH/Johan 1.24.03 7) —CPA/Lasse 2.01.45 4 räv
3) —AKF/Bosse 1.25.10 8) Kalle 2.12.00 2
4) —OY/Lasse 1.26.12 9) Gunnar 2.12.00 1
5) Clas T 1.36.00

910515/Ensta

1) —RZC/Theo 1.00.20 4 räv 4) —KON/Olle 1.10.00
2) —AKF/Bosse 1.00.25 5) —RGH/Johan 1.47.30
3) —OY/Lasse 1.02.00 6) Bo S 0.36.28 3 räv

Enligt startlistan startade Johan 43 min för sent och sprang dess
utom utan kort. Det är ju tur att vi är flexibla och accepterar
kartstämplingar.

910522 /vallentuna

1) —AICF/Bosse 1.19.50 7 räv

Nu är nog botten nådd med endast ~ jägare! Någon myntade en gång
uttrycket “Allvädersjägare” - vart tog de vägen?

910525 /Kvarnberget

1) —OY/Lasse 1.38.40 7 räv 3) —Ful/Holger 2.12.00
2) Clas T 2.08.15 5) Gunnar 2.12.00 0 räv
3) Eva 2.12.00 1 “

Jakten i samband med TSA’s field—day samlade ovanligt få jägare och
ännu färre gick banan runt.

910525/Lidingö

1) —KON/Olle 1.16.40 7 räv 6) vivianne 1.27.00 4 räv
2) —RZC/Theo 1.27.16 8) Lennart B 1.33.01 3 “

2) Hans 1 1.27.16 9) —GOS/Ulf 1.33.10
4) —RGH/Johan 1.37.23 10) Peter B 1.50.00 1 “

5) Clas T 1.38.25 11) A Wamstad 2.12.00
6) Sven C 1.27.00



910605/Altorp

1) —KON/olle
2) —RZC/Theo
3) —AXF/Bosse
4) —OY/Lasse
5) Clas T

910612

1.06.08 7 räv 6)
1.06.11 7)
1.07.10 8)
1.12.30 9)
1.20.00 10)

Sven C
Lennart B
Ulf S
Gunnar
Kalle

1 • 25 • 50
1.38.16
1.55.19 6 räv

— 0 “

Denna jakt blev inställd eftersom det inte fanns någon arrangör
samt det faktum att helgen innan var det den traditionella Moro
kulienjakten och helgen efter den nationella jakten ± Stockholm.
Mer om dessa jakter längre fram.

910619/Sägs gård

1) —RZC/Theo
2) —KON/Olle
3) Kalle
4) —AICF/Bosse

1.54.20 7 räv
1.57.50
2.02.00
2.02.06

5) Sven C
6) Gunnar
6) —BGU/PA
8) -Allt/Stig

2.08.15
1.27.34 4 räv
1.27.34
0.11.00 1 “

På nästa sida finns banläggarens berättelse. Nu återstår bara
Kalles Ågestajakt av vårsäsongens jakter.

Därmed över till KOMMANDE JAKTER

Lördag 20.7: NI! i Finland. Se sep kallelse

Onsdag 7.8:

Tisdag 13.8:

Lärdag-sön—
dag 17—18.8:

Onsdag 28.8:

Onsdag 4.9:

Onsdag 11.9:

Onsdag 18.9:

Samling kl 1900 vid Rösjöbadet på Täbysidan fär en
mjukstart (?) på hästens jakter
Arr. -KON/Olle

Samling kl 2000 (OBS. tiden!) vid Stockby motions
gård/Lidingä fär sista träningsjakten färe SI!
Arr. —AICF/Bosse

SI! i Eskilstuna! Se sep kallelse.

Samling kl 1900 vid Granskog/Järvafältet
Arr. —BGU/PA

Ring -Efl/Anders på tel 0755—716 58 om startplats

Ring —CZI/Klas på tel 0753—551 96 om startplats

Samling kl 1900 vid P-platsen ca 800 fl MV om Norrby
på Lovä
Arr. —BGU/PA

Onsdag 25.9: Ring -RZC/Theo på tel 08—768 55 05 om startplats

Red. PA Nordwaeger/—BGU, Grävlingsvägen 59, 161 37 BROMMA
tel. 08—26 02 27 (B), 08—621 36 79 (A), 010—12 59 95 (A)



Rapport från Rävjakten vid Bögs Gård den 1$) juni 1991

Banläggare: SMOOY / Lars

Det var med bävan jag på onsdagsefterrniddagen samlade ihop alla grejorna och åkte iväg
för att lägga ut rävarna. Vädret hade varit mer än dåligt dagarna innan och regnmätaren
svämmade över. Skulle det hålla upp under min jakt?

Ryggsäcken rymmer bara lyra rävar. Därför startade jag med att lägga ut de lyra nordligaste.
När jag skulle gå från den tredje till den tjärde blev jag tvungen att korsa ett dike, eller
snarare en & Den var bred och djupet gick inte att avgöra. Fortfarande var jag ganska torr i
skorna Jag hitta några stockar som lå9 som en spång och försökte balansera över. Då tog
det torra i mina skor slut Det var inte sa att jag halkade, nej dL Stockarna bara sjönk Men da
tänkte jag i mitt elaka banläggarsinne: He he, här måste de över!

Sjätte räven, längst ned i söder, hade fått en mycket bra “köksbordsplacering” hemma på
kartan. Väl framme vid den utsedda platsen lade jag märke till att träden var prydda med gula
skyltar. “VARNING BUNDGÅNGARE!” stod det Jo jag vet att Järvafältet har varit militärt
skjutfält men att det var ~ranater kvar i marken, dettrodde jag inte. Jag placerade räven
utanför det skyltade omradet Inte vill jag riskera de få rävjägare vi har kvar!

Startep gåi’. Ettan hörs. Tvåan, inte ett ljud. Trean och de följande hörs bra. Jag kastar mig
upp pa cykeln och aker till tvaan. Jag hinner lagom fram till andra passet och handnycklar.
Jag startar om klockanpch inväntar nästa pass. Inget hörs. Jag förstår ingenting men låter
automatikens klocka ga. Precis när jag ldmnar platsen startar lyran. JATTESTARK. Jag
springer åter tillbaka till sändarlådan och tittar på min “tvåa”. Joho, det står 4 på den! Ridk

Jag ilar vidare till den räv som var markerad lyra på min karta. På den lådan står det mycket
riktigt 2. Där är det antennfel, dvs avstämningen står snett Tvåans instrument är trasigt men
jag trodde mig ha sett ett litet max vid avstämningen när jag lade ut räven. Det var inget max
jag hade sett Jag försöker stämma av den igen, denna gång med en sax som medhöming.

När de tävlande sent omsider återkommer till startplatsen säger Theo/RZC:
- Så konstigt det var idag. Först hördes inte tvåan. Sen hördes den starkt och i den här
bäringen. Sen hördes den inte igen. Sen hördes den svagt och nu i den här riktningen!
Banläggaren försöker då låta bli att rodna,. men det är inte helt lätt!

Som avslutning skall jag meddela, att följande jägare efter jakten erhöll GULDSTJÄRNOR.
visserligen virtuella men ändock, för att de på ett synnerligen förtjänstfullt sätt hjälpte
banläggaren genom att plocka in avlägsna rävar SM5AKF / Bosse samt Sven Carlsson.



Nationell jakt i Stockholm

Lördagen den 15.6 arrangerades årets andra nationella jakt, denna
gång i Stockholm vid Sundby Friluftsgård och med Gunnar som
arrangör. Och när Gunnar lägger en bana brukar man få springa
långt, så ock i denna tävling. Banlängden blev drygt 8 km, beroende
på vilket banval man gjorde, och inte blev det bättre av den
stundtals mycket besvärliga terrängen. Startplats mitt på bron över
Flemingsbergsviken!

Vädret var hyggligt i början men strax efter starten kom en häftig
skur som varade ca 20 min. Därefter klarnade det upp och ef ter—
middagen blev riktigt vacker och varm.

Tyvärr blev deltagarantalet lågt och endast två klubbar (SRJ resp
ÖSA) fanns på plats när startlistan gjordes upp. Dock fanns det
ett glädjande inslag i de fyra nybörjare, som gav sig i kast med
Gunnars bana. En verkligt tuff introduktion i rävjaktens konst!

Efter tävlingen bjöd Gunnars familj på grillad korv och dricka.

RESULTAT

1) Bengt E/ÖSA
2) —RZC/Theo
3) -KON/Olle
4) Kalle S
5) —MCF/Bosse
6) Magnus H/ÖSA
7) Clas T

2.08.12 7 räv
2.13.45
2.18.45
2.21.10
2.52.05
2.18.53 6 “

2.19.00

Sven C
—FUl/Holger

Eva
—BMD/Rolf och
-CZY/Bengt

12) -DDJ/Hans
12) -BGU/PA

1.35.00 4 räv
3.12.00 3
3.12.00

2.00.00
0. 56. 10
0.56.10

8)
9)
9)

11)
2

1
II

II



Stockholm Rävjägare 19 mars 1991

S-’rer±g-ef3rem±~r far 145 frfl~ r~’~rj alct

Söndagen den 17 mars 1991 hände det. Stockholms Rävjägare
arrangerade den första tvåmetersjakten i modern tid i Sverige.
Visserligen lär det ha förekommit en tvåmeters jakt vid LM i
rävjakt som gick i Sverige 1961, men den jakten kan vi nu
konstatera att den blev en engångsföreteelse. Men nu hoppas
Rävjägarna i SRJ att denna jakt skall följas av många fler.

Olle/SMOKON har byggt fyra små lågeffektssändare. Effekten
är ett par hundra milliwatt. Sändarna är kristallstyrda på
den internationella tvåmeters rävfrekvensen 144,810 MHz.
Antennerna var dels HALO, dels dipol. Någon egentlig skill
nad mellan de två antenntyperna kunde inte förmärkas. Den
låga effekten i kombination med en antennhöjd på cirka 1 m
över marken var inget problem. Rävarna hördes med mycket god
styrka på omkring två kilometers avstånd. Sändaren är byggd
i en vanlig liten ELFA-box, llx6x2 cm.

Lasse/SMOOy har byggt nycklingsenheterna. De består av två
räknarkedjor. Den ena räknar till 32 och bitarna grindas ut
till de olika teckenföljderna MOE, MOT, MOT resp MO. Den andra
räknaren släpper ut signalerna under en minut och håller sig
sedan tyst under fyra minuter för att då återkomma under en
minut osv tills någon bryter kraften. Storlek som sändaren.

Rävsaxar som användes var dels den tyska modellen enligt
DF6NL med HB9CV-antenn, dels den bulgariska med tre elements
yagi. Inom SRJ har vi dessutom en rysk sax med yagi samt en
hembyggd modell med HB9CV. Totalt har vi idag cirka tio saxar
inom SRJ. Nu är det hög tid att bygga flera!

1 premiärjakten startade Theo/SMORZC, Johan/SMORGH samt Bosse
Söderqvist. Olle/KON och Lasse/CY var banläggare och fick nöja
sig med att leta rätt på de två av den andre’ utlagda rävarna.
Vi hade gemensam start och bestämt mål. Inte vid “sista räv”
som vi har på 80 meter. Resultat: (TSA håller sig väl framme!)

1. Bosse Söderqvist 4 rävar 43.10
2. Johan/SMORGH 4 rävar 49.42
3. Theo /SMORZC 4 rävar 49.43
4. Olle /SMOKON 2 rävar
4. Lasse/5J,400y 2 rävar -

Nästa och förhoppningsvis större tvåmetersjakt kommer att gå
i samband med VRK:s nationella jakt i Surahammarstrakten den
28 april. Banläggare SMOOY. Flera jakter kommer att följa!

SMOOY Lars R Nordgren 08 - 754 7647



Nationella Rävjakten 80 m
27 april 1991
FISKKRAXEN (Surahammar)

Banläggarrapport 80 m:

Av SM5EOS, Kent Halling.

Lördagen började bra. Lagom med sol, torrt och ingen hetta. När
de tävlande började samlas vid Västerås’ Vandrarrings stuga
strax norr om Surahammar, började det även samlas gråa gubbar
uppe i skyn. Tjugo minuter innan start började det smådugga.Tio
minuter innan start vräkte det ned. Fem minuter innan start
haglade det ärtstora vita iskulor. När starten gick höll det
upp men plötsligt dundrade det till uppe ovanför våra huvuden.
Åskan small både två och tre gånger. Som tur var blev det
ingen mer nederbörd. Det var tillräckligt blött på marken ändå.

Vid starten var det vissa löpare som gav sig iväg västerut,
andra norrut, några söderut. Fin spridning tyckte banläggaren,
som hoppades just på detta. “Publik-räven” (7) på andra sidan
sjön besöktes snabbt av första jägaren. Därpå var det jämn
ström av löpare där. Synd att det inte var större publik vid
starten som fick njuta av detta skådespel på andra sidan sjön!

Efterhand som klockan gick började passerrapporterna strömma in
från rävarna. När 77 minuter hade gått kom första målgång. Det
var Svenske Mästaren, VRK Klubbmästare mm Christer Eriksson som
hade stämplat alla sina sju rävar på dagens snabbaste tid.
Efter honom dröjde det elva minuter till nästa rapport. Det var
Bosse CJW med sin nybyggda supersax som var klar. Därpå tog det
nästan tio minuter innan Bosse Södergvist från Täby och SRJ
rapporterades som tredje man. Sedan kom “klungan”.

Banlängden blev vid vänstervarv 6400 m och vid högervarv 7400.
Sjön mitt på kartan måste rundas. Ändå blev banvariationerna
ganska många och löparna verkade nöjda. Efter prisutdelningen
bjöds det på middag för de som stannade kvar. Vissa låg över
till söndagen, då det skulle springas jakt på två meter.

Resultat:

1 Christer Eriksson VRK 7 1.16.25
2 Bo Lenander CJW VRK 7 1.27.30
3 Bo Söderqvist SRJ 7 1.36.20
4 Leif Zetterwall EZM VRK 7 1.37.20
5 Bengt Evertsson OSA 7 1.38.00
6 Hans Sundgren SyN VRK 7 1.39.10
7 Lars Nordgren OY SRJ 7 1.47.00
8 PA Nordwaeger BGU SRJ 7 1.49.00
9 Göran Arvidsson HQO ÖSA 7 2.00.45
10 Birgitta Asklund OWY ÖSA 7 2.00.46
11 Olle Nilsson KON SRJ 7 2.00.50
12 Benny Hermansson VRK 6 1.37.00
12 Joachim Åkerlund ETB VRK 6 1.37.00
14 Jan Palmqvist FUG VRK 6 1.40.30
15 Ingvar Anngård DAT VRK 6 1.57.40
16 Rolf Svensson DIY VRK 6 1.57.45
17 Marianne Arvidsson MST OSA 5 1.39.03
18 Donald Olofsson ACQ VRK 5 2.02.47
19 Stig Asklund OWV ÖSA 2 0.38.40
20 Kjell LA5FGA Sura 1 -



Nationella Rävjakten 2 in

28 april 1991
FISI(KRflCEN (Surahammar)

Banläggarrapport 2 in:

Av Lars Nordgren SMØOY

Premiär för nationell tvåmetersjakt. Första tvåmetersjakten i
VRKs regi. Fem rävar. Flera jägare än rävar. “Riktiga saxar”,
Både banläggaren och de tävlande var nog ganska spända på hur
detta skulle utfalla,

Tävlingen skulle springas enligt de internationella reglerna
med undantaget att vi hade gemensam start. Rävarna sänder en
minut var och återkommer var femte minut, Sluttiden tas vid ett
fördefinierat mål, i vårt fall vid starten.

Vädret var kalas tidigt på söndagsmorgonen när jag stack ut
med rävarna i ryggsäcken. Jag satte upp dem i tur och ordning.
Det är så lätt att lägga ut på två meter! Inga linor som trass
lar sig, inga kastlod etc. Bara en enkel HALO-antenn. Till och
med en dipol mellan två träd duger gott.

När starten gick startade de flesta mot räv ett. Leif EZM
började dock mot femman. 1 och med det gemensamma målet
blir banlängden densamma oavsett vilket varv man tar,
nämligen 4200 m. Terrängen var relativt torr (dock inte i
alla de kärr som måste passeras!) så löparna hade inga stora
problem med de falska reflexer som annars lätt ställer till
förtret.

Efter målgång kunde jag uppsnappa dessa kommentarer bl.a.:
FUG: — Detta var jättekul. Detta måste det bli mer av!
SyN: - Kult Trots att jag körde med portabel FM-apparat

hittade jag alla fem. Nästa gång måste jag prova med
proffs-sax.(= Special—sax med tre element)

EOS: — Jag provade på detta för 17 år sedan. Men i dag var det
ännu roligare!

B.E: - Det var som nere på kontinenten. Synd att inte flera
är med och provar på detta roliga!

så alla ni som undrar hur det går till och hur det låter. Hör
av er! SRJ och VRK kommer att anordna många flera jakter på
två meter. Saxar skall byggas och innovationer skall uppfinnas,
både vad beträffar sändare och mottagare. Glöm inte att
tvåmeters-rävj akt är ett viktigt delmoment vid VM i BY-land
nästa år. Vill ni åka med? Träna även på 144,810 NHZ!

Resultat:

1 Bengt Evertsson ÖSA 5 1.11.50
2 Leif Zetterwall EZM VRK 5 1.22.50
3 Bo Södergvist SRJ 5 1.25.16
4 Jan Palmqvist FUG VRK 5 1.46.25 ~

5 Hans Sundgren SVM VRK 5 2.10.00 ~
6 Kent Halling EOS VRK 4 1.26.50 ****(x)
7 Rolf Svensson DIY VRK 3 ****

**** betyder: Första gången på två meter. (x) nästan



Morokulien-jakten den 8-9 juni

Vår årliga kraftmätning utkämpades på bägge “rävbanden” 2m och 80m.
Från Sverige ställde Stockholm och Gävle upp med manskap på
löparsidan.

Utsedda banläggare LA.1KF/Torbjörn på BOm och Gunnar Svensson på 2m
fick tillgång till samma områden och kartor som 1990. 1 år ville
norrmännen lägga Bom—jakten själva och enligt norska regler (och
rävplaceringar). Norrmännen hade vissa synpunkter på klassisk SRJ—
standard föregående år.

Gunnar fick låna norska 2m—sändare och denna jakt lades också
enligt norska regler. Gemensam start och angivet mål med tagning
av sluttid.

Bom-jakten blev en något fuktig tillställning. Startplatsen var
vald en bit in på kartan. Vi åkte med bilarna ända fram till ängen
mitt i stora skogen. Norrmännen hade t o m lämnat kvar snöplogen
ifall regnet skulle övergå i snöfall. Rävjägarna gjorde gemensam
start, Gunnar skötte tidtagningen och Torbjörn var ensam
rävutläggare.

Det blev en hård jakt även med norska regler och längder på banan.
Det var flera deltagare som hade svårt att ta sig ur sängen dagen
efter. Hårt in i det sista, ovisst vem som skulle vinna, Knut eller
Theo, spännande med gemensamt slutmål. Sjöblöta kom de två
spurtande in för tidtagning. På hästspråk skulle man kunna snacka
om noslängd. Jag var tvungen att ge dem olika tider, klämde till
med två sekunders skillnad, kunde ej urskilja tiondelarna på min
genomblöta urtavla.

~å 2m—jakten stod åter Theo som segrare. Denna gång var det ingen
kamp, snarare utskåpning. Norrmännen tog nog 8 Om—förlusten tungt,
endast fyra vågade ställa upp. Knut stackaren föll på norska regler
och hamnade utanför prislistan. Man måste hinna i mål före maxtid;
bättre lycka till nästa gång, Knut.

2m—banan blev en verklig rysare innan start. Gunnar fick “Gävle”—
hjälp av -cia och -EMJ. Utan denna hjälp och benäget bistånd av en
norsk skogsbonde, som lånade ut vägbomsnyckeln, hade det inte
blivit mycket till 2m-bana. Tajt om tid gjorde att vi banläggare
bara rekade själva startplatsen och tog sedan för givet att det
skulle gå att åka runt i kartkanten och gå in med rävarna
“bakifrån”. Denna uppgift fick -CLA sig tilldelad.

Det blev lite svettigt när han via sin portabla 2m—station anropade
och meddelade vägbom. Han fick ge sig ut och knacka dörr och fick
till slut låna vägbomsnyckeln. Vi hade ej planerat denna
tidsspillan och han fick det svettigt med att få ut rävarna 4 och
5 men hann i alla fall få fart även på 5:an till 1:a passet.

Vi hade nu fått ordning på banan och använde stora stigen eller
skogsvägen att ta jägarna till startplatsen. Denna bana var i en
snällare terräng än Bom—banan på den nästan stiglösa norra
kartdelen. Det fanns en och annan höjdkurva som vi kunde utnyttja,
så att jägarna fick sträcka ordentligt på benen. Norsk ekvidistans
5m och lite ris här och där gjorde att vinnartiden blev nästa lika
lång som dagen innan. Via 2m portabla stationer fick vi löpande
rapporter till målområdet om hur rävjägarna betedde sig runt



rävarna. Både —CLA och -EMJ ville ligga räv på riktigt,
automaträvarna fick sköta nyckling och tidhållning, -CLA och —EMJ
fick hålla sig för skratt. Tänk att få se fumliga 2m-jägare rusa
fram och tillbaka, upp och ner, hit och dit — det ni! Det är något
speciellt med 2m-j akter, eller hur?

Vi tar dem igen 1992!
Vid pennan Gunnar

Resultat

Bom—jakten. Banläggare LA1KF/Torbjörn

1) SMORZC/Theo 1.19.40 5 räv 8) LA6PI{A/Erik 1.32.35 3 räv
2) LA6XI/Knut 1.19.42 9) LA7UCA/Rune 1.32.40
3) LA6KCA/Svein 1.30.30 10) SM3CLA/Karl—Olov 1.37.45
4) SMOKON/Olle 1.38.30 11) A 14 Flatöy 1.47.15
5) LA3QG/Ole 1.49.20 12) LA6RHA/Unni 1.47.45
6) LA1KP/Öivind 2.01.40 12) LB4OD/Nanna 1.47.45
7) Kalle Svensson 2.10.35 14) SN3EMJ/Mats 2.12.45

2m-jakten. Banläggare Gunnar Svensson + -CLA + -EMJ

1) SMORZC/Theo 1.22.00 5 räv
2) LA6KCA/Svein 1.45.45
3) LA6XI/Knut 2.07.10
4) Kalle Svensson 1.50.15 4 “

5) SMOKON/Olle 1.56.15
6) LA1KF/Torbjörn 1.44.45 3 “
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DEN 17—18 AUGUSTI 1 ÄRLA

SH 1 RXVJAKT

Eskilstuna Sändareamatarer hälsar härmed alla välkomna till SH i
RPO 1991 den 17-18 augusti i Ärla ca 1,5 mi). söder om Eskilstuna.
Tävlingen kommer att hållas i Xrlatrakten och som vanligt är det
en nattetapp son startar 21.00 på lördagskvällen och en dagetapp
på söndagsförmjddagen med start 09.00. 1 samband med Bil avhålles
också det årliga rävmötet.

FORLÄGGNING OCH AVGIFTER

Förläggning på eget underlag 1 gymnastiksal. Priset för
eftermiddagskaffe, nattmål, frukost, söndagslunch samt kartor och
förläggning 275 kronor.

ANMÄLAN

Anmälan göres genom insättning av 125 kronor på postgiro 571519-a.
På talongen skall Du ange signal, namn, adress, telefon,
födelseår, klubb samt om du ej vill ha kartan klistrad på kartong.
Anmälningsavgiften återbetalas inte om Du uteblir.

REGLER

Befintliga regler för SH i RPO gäller. Du kommer Satt få en
kvittens på Din anmälan ca en vecka före tävlingen samt startlista
och övrig information.

FRÅGOR BESVARAS AV:

SH5IAJ Dag Ohlsson tel 01 6-70378 -

Välkomnat

4~x.1~Lr 9o725



‘7 THE FINNISH AMATEUR RADIO LEAGUE — SRAL
Member of the International Amateur Radio Urfion

Eksperimenterende Danske Radioamatorer
Foroyskir Radi oamatorar
Islenzkir Radioamatorar
Norsk Radio Relae Liga
Sveriges Sändareamatörer

NORDISKT MXSTERSKAP t RAD LOPEJLORIENTERING 1991

NM—TXVLING 1 RPO 1 JXNSX. FINLAND
Lördagen den 20.7.91 kl 9.00

Suomen
Dig tu
pejlori

Radioamatööriliitto ry (SRAL)
1 det Nordiska Mästerskapet 1
entering.

Tävlingen anordnas på sommarlägret “Himohami”
i Jämsä lördagen 20. juli börjande från kl. 9.00.
Tävlingen pågår i 3 timmar. Sändarna fungerar
på 3,5 MHz CW område. Som tävlingschef fungerar
Seppo Venetpalo. OH6YX.

Deltagaravgift:

At utlänningar erbjuds 250.00 FIM “paket”
innehållande:
— läger— och tävlingsavgift
— logi i antingen 6 pers stuga eller i egen

från fredag till söndag eller i egen tält
hela lägret 17—21.7.91

— måltid i tältkök på fred. & lörd.
— kvällsbit på fredagen

Vid ankomsten till lägret bör man anmäla sig till
rävj akten.

Anmälningarna
— address:
— telefon:
— telefax:

senast 25.6.91
PL 44, SF—00441
—358—0—562 5973
—358—0—562 3987

till SRAL
HELS 1 NGFORS

eller 562 5974

Till Jämsä kommer man behändig med buss och tåg.

Office
Kaupinmäenpolku 9
00440 Helsinki

Mailing address
PO.Box 44
SF00441 Helsinki
FINLAND

Phone
Im. +35805625973

5625974
FAX 5623987

inbjuder
radio—

husbi 1
under
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