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Långfredag och äntligen har det fina vädret kommit, även om tempe
raturen skulle kunna vara lite högre. Efter den 6.e snöfattiga vin
tern i följd ser vi fram mot de ljusa vår— och försommarkvällarna
med sina rävjakter och också mot de nationella jakterna, som blir
uttagningsj akterna för EM—laget i den Tjeckiska republiken senare
i höst. Mer om denna och andra tävlingar längre fram - först börjar
vi med RESULTATEN av de första jakterna:

930220/Sundby

Med skidor
1) —AKF/Bosse
2) Gunnar F

Till fots
1) Bengt E 1.45.40
2) Kalle 1.45.45
3) —KON/Olle 1.48.20

Gunnars traditionella lördagskvälls(skid) jakt i Sundby lockade 8
st tappra jägare i vinterkylan men endast två hade tagit med sig
skidorna. Resten av oss sprang. Gunnar hade lagt 6 st fasta o—
kontroller inom Sundbys område och rävarna utmed stränderna av
Flemingsbergs—viken så att de lätt skulle kunna nås per skidor.
Isen var ganska tjock men nog knakade det i den ibland! Bastu och
fika hemma hos Gunnar efteråt.

9303 07/Näsbypark
1) Bo S 1.07.40
2) Clas T 1.17.10
3) —OY/Lasse 1.17.47
4) Gunnar 1.18.00

En snabb jakt i villområdet i Näsbypark med start utanför den på
skatteförvaltningsinnehåll tömda skatteförvaltningsbyggnaden. Gott
om snö med spår åt olika håll vid rävarna och några grader kallt.
Johan bjöd på härliga hemlagade semlor och varm choklad efteråt.

930321/Skavlöten
1) —AKF/Bosse 0.59.54 5 st 6) Clas T 1.07.55
2) —BGU/PA 1.01.40 7) Sven C 1.27.50
3) Gunnar 1.02.50 8) Gunnar F 1.41.00
4) Kalle 1.03.00 9) —UGT/Marcel(nyb)2.12.00 0 st
5) —OY/Lasse 1.06.26 9) Kent “ 2.12.00

Här ryckte -KON/Olle snabbt in och räddade jakten sedan ordinarie
banläggaren blivit sjuk. Pga batteriproblem i två rävar blev det
bara fem att leta reda på men det var ganska lagom så här i början
av säsongen. Vackert väder med lite kylig vind ute på de öppna fäl
ten men solen sken och värmde oss.

2.29.00 13 st
3.10.00 11 “

1.42.10 13 st 4) —OY/Lasse
2.08.00 5) —BGU/PA
1.29.30 11 “ 6) —RGH/Johan

0.56.20 7 st 5) —KON/Olle
0.57.30 6) Sven C
0.57.33 7) —AICF/Bosse
0.59.00 8) —BGU/PA



930401 /Haaanarken
1) —KON/olle 1.08.00 7 st 6) —BGU/PA 1.15.00 6 st
2) —OY/Lasse 1.15.00 7) Luda 1.35.00
3) Sven C 1.15.10 8) Gunnar F 2.12.00 5 “

4) —AKF/Bosse 1.26.00 9) Kalle 2.12.00 4 “

5) Gunnar 5 2.00.00

Den traditionella 1.a apriljakten, arrangerad av -RGH/Johan och Bo
S, förlades iår till Hagaparken. Kartan var en kopia, något otydlig
men såg OK ut. Efter en stund upptäckte vi att den inte stämde
överens med verkligheten och det visade sig att den var spegelvänt
kopierad. Höll man den över huvudet stämde den men det är inte så
lätt att springa med en karta över skallen!

Den första räven startade i laga ordning men när den tystnade,
efter två minuter, utbröt rena kalabaliken med åtminstonde två
rävar igång samtidigt och inte nog med det - rävarna sände inte i
ordningsföljd utan lite huller-om-buller. Till yttermera visso var
de sju rävarna hoptryckta på ca 8 min vilket gjorde det helt tyst
en liten stund innan allt började om igen.

Efter detta över till KOMMANDE jakter:

Onsdag 21.4: Samling kl 1900 vid Ängbybadet (blad 28, ruta C2).
Arr. Sven C

Lördag 24.4: NATIONELL JAKT i samband med SSA’s årsmöte i västerås
i Wenströmska skolan och tillika den första kvalifice
ringsjakten för EM-laget.

Samling kl 0900 vid Wenströmska skolans omklädningsrum
och start kl 1000. Efter jakten kan man gå och titta
på utställningen samt fika eller äta lunch i matsalen.

Skolan ligger strax norr om E18 vid vallbymotet i den
västra utkanten av västerås.
Arr. -DEE/Martin

Onsdag 28.4: Samling kl 1900 vid Sandviks Motionsgård i Viksjö
(Sandviksskolan, blad 15, ruta BS)
Arr. Sven

Onsdag 5.5: Samling kl 1900 vid ?. Ring arrangören Sven på telefon
08—87 24 49 om platsen

Söndag 9.5: NATIONELL JAKT arrangerad av ÖSA och den andra uttag—
ningsjakten till EM. Kontakta red för närmare detaljer
om plats samt samåkning

Onsdag 12.5: Samling kl 1900 vid Domaruddens Friluftsgård i
Åkersberga
Arr. Bo 5

Onsdag 26.5: Samling kl 1900 vid Grönsta/Lidingö (blad 26, ruta C2)
Arr. —AKF/Bosse

Onsdag 2.6: Samling kl 1900 vid Altorps station i Djursholm (blad
18, ruta DS)
Arr. -HBv/Bengt



Lördag 5.6: Nationell 2m—jakt vid Ängsjö Friluftsgård vid Stäket
och tillika den tredje och sista uttagningsjakten för
EM.
Samling kl 1000 vid bastun — start kl 10301
Arr. SRJ genom -BGU/PA

Onsdag 9.6: Samling kl 1900 vid Turebergs IF:s klubbstuga i Törn—
skogen vid slutet av Gammelvägen (blad 17, ruta Gi)
Arr. -OV/Lasse

Fredag 11.6

Sönd~g 13.6: Landskamp mot norrmännen i Morokulien!
Kontakta red för närmare info

Onsdag 16.6: Samling kl 1900 vid P—platsen utanför Brostugans ser
vering på Kärsö (blad 28, ruta C3).

Den som är intresserad av gamla bilar och motorcyklar
rekommenderas att komma lite tidigare och beundra åk—
donen ty onsdagarna är samlingsdagen för veteranerna
och deras ägare.
Arr. —BGU/PA

Onsdag 23.6: Gunnars mara! Samling kl 1900 vid Sundby friluftsgård
vid Flemingsbergsviken (blad 50, ruta DS) för det
traditionella avslutningslångskubbet (?).
Arr. Kalle

Med detta är det slut för vårsäsongens klubbjakter och alla önskas
en Glad och Varm Sommar.

Vi ses igen den 30.7 - 1.8 för NORDISKA MÄSTERSKAPEN, som arrange
ras iår av öSA som en från SM separat tävling. Se bifogad kallelse!
Kontakta red för gemensam anmälan och samåkning!

Internationella tävlingar

Luxembourcr
Årets tävling arrangeras den 11. juli i Eisenborn strax utanför hu
vudstaden. Se separat info längre fram! Den som är intresserad om—
bedes kontakta redaktören senast den 15. juni för en gemensam anmä
lan och diskussion om ev samåkning.

EM
1 Milovy i den Tjeckiska republiken arrangeras under tiden 7. - 12.
september årets EM. Se separat info!

Eftersom anmälan skall vara inne senast den 1. maj är det bråttom
att bestämma sig och sedan slåss för en plats i laget på de natio
nella jakterna!

Flygbi ldtävlingen

1 förra bladet fanns det också en liten bild av ett flygplan och
frågan vad det var för ett plan. Ett, säger ett svar kom in och det
var från -IWH/Gösta. Svaret är Douglas A-26 Invader, ett lätt och



mycket snabbt bombplan med två motorer och byggt 1941. Det har
tjänstgjort i både 2.a världskriget, Korea- och Vietnam-krigen.

Ett exemplar är fortfarande flygande här i Skandinavien och ägs nu
av SIIF (Scandinavian Historic Flight) med säte i Norge. Nog har vi
många veteraner i SRJ men ingen har väl varit aktiv hela tiden se
dan 1941?

Vinnaren Gösta utses härmed till SRJ:s flygplansexpert med inrikt
ning på gamla plan!

TREVLIG SOMMAR!

Red. PA Nordwaeger/-BGU, Grävlingsvägen 59, 161 37 BROMMA
tel. 08—26 02 27 (B) , 08—621 36 79 (A) , 010—212 59 95 (A)



Nordiska Mästerskapen ± RPO 1993

Örebro Sändarainatörer (ÖSA) har härmed nöjet att inbjuda till årets
Nordiska Mästerskap i Rävjakt under tiden fredagen den 30.7 — sön
dagen den 1.8 1993. Tävlingen är iår separerad från SH. -

Tävlingen skall genomföras ± Klockhammar i Kilsbergen, som ligger ca
15 km väster om Örebro, och består av två deltävlingar, båda dagtäv
lingar på 80m resp 2m.

Fredagen är ankomstdag med möjligheter att testa utrustningarna. För
läggningen/sekreteriatet är öppet från kl 1200

Lördagen är första tävlingsdagen med en Bom-jakt

Söndagen är andra tävlingsdagen med en 2m-jakt samt prisutdelning

Q Starttiden för de två deltävlingarna meddelas vid incheckningen.
Goda möjligheter finns för trivsam samvaro i sann nordisk anda.

Kostnad: Sj älvkostnad

Vägbeskrivning: Lämna motorvägen E18/E20 vid Örebro mot Närkes Kil.
Efter ca 12 km, vid Närkes Kils kyrka, sväng till
vänster mot Klockhammar och följ RPO-skyltningen ±
ca 6 km

Inlotsning: R2 resp 144.450 MHz

Anmälan: Skriftlig anmälan senast 15.juni till

Sven-Ove Nilsson/SM4CGR
Utflyktsvägen 2

5—705 92 ÖREBRO

Frågor: Besvaras av Sven på tel +46 (0)19 280 280

Tävlingen är öppen, dvs deltagare från nationer utanför Norden är
också mycket välkomna!

Välkomna och 73 de Sven/-CGR



RÉSEAU LUXEMBQURGEOIS
DES AMATEURS DQNDES COURTES o.s.bJ.

SECTION LUXEMBOURGEOISE DE LI. A. R. U.

SECRÉTARIAT: Josy KIRSCH - 23, route de Noertzange - L -3530 DUDELANGE

ARDF: Jacquot Junk LX1JX,maison 35, L-9768 REULER tel.: +352 92434

9th INTERNATIONAL AMATEUR RADIO DIRECTION FINDING
COMPETITION

LUXEMBOURG 1993

The “Réseau Luxembourgeois des Amateurs d’Ondes Courtes ( R.L) “ has the pleasure
to invite you to take part in the

9th International ARDF -COMPETITION in Luxembourg 1993

to take place in EISENBORN, Luxembourg on July 1 ith, 1993

Elsenborn is a small village near Walferdange just 10km outside Luxembourg-City. The
SNJ-Youth-Center in Eisenborn will be our accomodation for the competition-weekend.
Arrival is possible on Saturday, lOth July. There will be a welcome-party on Saturday
evening. The clubstation LXORL is on 145.500 and LXOLU-repeater R4 to guide you to
the place of event.

54OFlux 16$
23OFlux 7$

We expect your reservation before June 25th 1993 by letter.

Program:

Saturday, lOth July : afternoon Arrival of the participants

2000 : Dinner and welcome-party

Sunday, 1 lth July : 0730 : Breakfast

0900 : Registration 80m-competition

1000 : First start 80m-competition

1300 : Registration 2m-competition

1400 First start 2m-competition

1700 : Results and prices

1 800 : Departure of the participants

Remarks:
The 2 competitions will be single-class only. Groups of 5 competitors will start each 5
minutes. Find 5 TX including the TX, placed at the entrance to the finishing corridor.
This TX will transmit the characters MOE continuously. All frequencies will be
announced at the start.

Payments bed + breakfast
dinner

We hope to see you in our 9th International ARDF- Competition.



EUROPEA ARDF CHAMPIONSHIPS 1993

e

CZECH REPU LIC
ILOVY

7. - 12. Sep ember 1993

PRELIMINARY INFORMATION



Preliminary information Technical data a(fhe kansm,fte,s:
3.5 MHz Iiansrn,itogs1. Accomodotion

The Championships centre will be at the ‘9 skor hotel ol the MIlavy vfloge. The Olganizer hos ple
lirnlnory secured ihe whole copaclty of Ihe hotel (abl. 250 guests fl 2 ond 3 bed rooms) and so
me accomodation lacihtles ln tho next nelghborhoad. Total accomodalian copaclly wIl be mo-
le thon 600 beds of vollous level occording ta your requesls.
For Ihase, who like la trovel with Iheir corovons. place fot tenls and coravans will be eslablished.

2. Travel

Regular connection lo lhe rollwoy slotlon ZciÖt nod S6zavou. The orgonizet will provide ha shul
Ile tronsparlalion between the roitwoy station 2dÖt nad S.Szovou and the Chomplonships site at
Milo~r. You will lind more delat filormation fl the next bulietin.

3. Poyments

Sed (in the ‘9 skar hotel). tull boord per petson ond day DEM .10.— Including the expences for the
(lee day progtamm and tor Ihe ceremanies ond banquel.
This paymeni is expected ond will be confirmed in the nexi builelin (in June). There wil be olso
more information abaut the exoct payrnents, if you would lt<e to stay fl onother accomodotion
laciltty.

4. Opportunities tar the visitors

A speciol bulietin will be published daily duiing the whoie Charnpianships, in this buUetin you wit
lind all Information yau con wish for. A shutlie tlonsportotion will be provlded between the
Championships site ond the finish area of the cornpetitions. The Organizet will ptovtde sufficient
space for speciators ln the finisJ~ alec and during the opening ond owording ceremontes os weil.
On the free day between the competilions an open competilion tor all comers wil be organlzed.

5. Preliminary program of the Europeon ARDF Chompionships 1993

September 7lh — Tuesdoy
Atrlvol of participonts at the .9 skar hotel. accomodotlon and regbiration

Seplembet Cth — Wednesday
Tidning wilhin both bands ned the hotel

Eurapean ARDF Charnpionships opening cerernony

Seplember 9th — Thursdoy
First official competition of the LAC
Awarding ceremony of the ist Competition

September loth — Fliday
Fiee day
Open cornpelitian far camers on lhe EAC map

September l Ith — Soturday
Second official competilion of lhe EAC
Awording ond clasing celemony. banquet

Septembet I2th — Sunday
Clasing day. departure of the barns

6. lnforrnotive technical data of the EAC compehilions

Cornpelifton a,eo:
ietioin of conhinentol type. altilude abf. 60Cm obave sea level.

90% wooded. partialiy with rich undergiowih.

Coitler (iequency 3510 ... 3600 kl-Is
Output power 3W Inta 50 ohm bad
Modulolian type AlA (keyed unmoduloted castle,)
Aeiiol wire 8 m long

144 MHz iiansrniite,s

Caider Iteguency (144.5 ... 4485 MHZ (lxx). (145.2 ... 145.4 MHZ (beacan)
Effective ,adioied pawer 0.5W
Modulatloj, ype A2A (keyed coisier ampiltude madulaled by the 024 Hz tone)
Modulatlan degree 75%
The output signal contains no FM components.

7. Delinitions of some discussed points al ARDF Rules

(according to the IARU PI APOF WO agendo)
In each national team nol more than three campetilars ln eoch category lot eoch cornpetiiion
(it means max, six total) are otiowed. The categorles are detined as (ollows:
— SENIORS - men. w6ase age sholi ed be taken Inta accounl.
— JUNIORS — men barn in 1974 as bIer.
— OLD TIMERS — men barn in 1952 or eailier.
- WOMEN. whose age shall not be taken inta account.
Nale: This derinllion is used ln order ta psevent any misunderstandings.
Ihe total distance between start and linish. tok’s-.g Inta accaunt tho lacotian af all ttansmiite,s,
shait lie beiween FIVE ond TEN kilometers.
A competitbon rnaps wil be the orienteering type with map scale af 1:15 000 (see the enciased
sample). The stciling paint and the locafian af the beacan wm be marked an the map.

8. Other information

We would like to invite you ta some events at great impatiance which will precede the
Champlonships:

— tntetnalionai Training Camp
whlch will lake place fiarn July 2 thraugh II. 1993 in the Masavian Kast (obaut 30km barn Brno).
A lot at campetitions in ARDF and anenteering wif be otganized there and many other sport
events as weil. Accomodatlan. boord and other foctilies accardw,g layout requests wit be pta
vided. Mae detail information will be senl by the end of March 1993.

- Brno ARDF Spring Cup
Ihis compelitian. which Itaditianaty storis the APDF seaSon. wiU lake ptoce from AptI 2 thtough 4.
1993 near Sina. We invite cordially the competitols of all categoiles.

- Hanåcké Cup
This popular campetitian. well-known even obraad, will take place fiom Apsil 30 thraugh May 2.
1993 neol Kiomén2.

— 2eieznobladsks ko,åIek
This campelitian. which will take place ln a beaubiful scenery of the Cesk9 rå) (Czech Patadise)
from June 4 thlougl-i 6, 1993. is very paputat amang the campetitass of af categoties.

We will be happy to provide you wiih any additionol firarmation.

9. Address of the Organising Commiltee (information)

RADIOSPORT Ltd., P.O.Sax 50.63800 Bino. Czech Republic
TEL/FAX (+425)592041 (Ml. Matec’Ök)
TrJJFAX (.42 5)5221 26 (Mr. Vosotko)
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