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God Fortsättning på det nya året, det nådens år då de svenska räv—
jägarna skall arrangera VM i Rävj akt med förläggning på f n okänd
ort. Mer om detta evenemang kommer i senare blad.

******************************************************************

Vi börjar med att gratulera våra rävjaktsvänner Carola och Jens
Stein i Tyskland, som den 26.11 1993 fick en dotter Corinna. Får
vi se er alla tre på VM:et i september?
******************************************************************

Kallelse till:

irsmötet onsdagen 19.1 kl 1900 i Turebergs IF:s klubbstuga, som
ligger i slutet av Gammelvägen i Törnsko
gen, telekarta 17, Cl. De som vill kan ju
börja lite tidigare med ett bastubad.

Ring —OY/Lasse senast måndagen den 17.1 på
telefon 08—754 76 47 och tala om att du
kommer, så att han kan köpa in tillräckligt
med fika och tilltugg.

Nu över till RESULTATEN av jakterna under september - december med
poängserietabellen och slutligen kallelserna till de första jakter—
na för 1994.

930929/Grimsta

1) Bo S 0.56.45 7 st 4) Gunnar 5 1.14.59
2) —OY/Lasse 1.07.48 5) Clas T 1.36.45
3) —KON/Olle 1.14.45

Detta var den sista ordinarie poängseriekvällsjakten för hösten och
det var därför ordentligt mörkt vid starten eftersom vi gått över
till vintertid. —CLE/Lennart hade tagit över som banläggare efter
som jag var på tjänsteresa i Finland. Försökte lyssna efter rävarna
på en landsväg ca 100 km söder om Joensuu i östra delen av landet,
hörde inget men såg istället ett ganska fint norrsken.

93l010/Söderby

1) Clas T 1.25.45 7 st 5) —AKF/Bosse 1.47.30
2) Gunnar 5 1.25.46 6) —BGU/PA 1.57.00
3) —KON/Olle 1.27.40 7) Sven C 1.58.30
4) —OY/Lasse 1.39.10

Ett häftigt regn föll under natten och det skulle enligt väderut—
sikterna fortsätta även under dagen. Lyckligtvis slog dessa spå
domar inte in, det blev istället en varm och skön dag även om solen
lyste med sin frånvaro. -CZI/Klas kom med en karta i storleken A3,
dvs dubbla bredden av detta papper och i skala 1:10.000, men det



gick så småningom att begränsa jaktområdet till en liggande A4.
Ändock blev det en ganska lång bana och det framgår av segrartiden.
Notera sekundstriden mellan Clas och Gunnar!

931017/Järna

1) Bo S 1.35.17 7 st 5) —KON/olle 1.46.20
2) —RGH/Johan 1.36.02 6) —AKF/Bosse 2.06.00
3) —BGU/PA 1.36.56 7) Clas T 1.56.10 6 st
4) Gunnar 5 1.41.04 8) Gunnar F 1.35.00 2 “

Hösträvjaktssäsongens första snö föll över oss idag. Det var ganska
kallt och därmed dags för handskar och mössor. Jaktområdet delades
i två halvor av E4:an med endast två möjligheter att korsa på lag
lig väg; men regler är ju inte alltid till för att följas varför
någon passade på när trafiken glesnade och kortade ned banlängden
för att tjäna några minuter. Efter jakten dusch och fika hemma hos
arrangören Anders. Tack för det - det var verkligen skönt!

931024/Lovö

1) —BGU/PA 1.20.10 6 st 5) —AKF/Bosse 1.42.54
2) —OY/Lasse 1.27.04 6) Sven C 1.48.30
3) Gunnar 5 1.27.42 7) Gunnar F 2.06.00 5 st
4) —KON/Olle 1.28.35

En mycket fin höstdag, ett par grader varmt och strålande solsken.
Räv 7 vägrade fortsätta efter några sekunders sändning och förblev
tyst resten av jakten. Lättsprungen terräng men de plöjda åkrarna
med sin mjuka lera tyngde skorna ordentligt. Massor av rådjur på
ängarna och i skogsbrynen, en scoutpatrull letade sig fram till sin
stuga och det knäppte i saxen när man kom nära elstängslen för
hästarna.

931ll4/Ensta

1) Gunnar S 1.22.00 7 st 4) —AKF/Bosse 1.54.00 5 st
2) Bo 5 1.33.07 5) Sven C 2.00.50
3) —KON/Olle 1.46.00 6) —BGU/PA 2.00.55

En gråmulen, blåsig och kall dag. Lennart B hade lagt ut fem rävar,
väl dolda utan att vara nedgrävda, och frågade oss vid starten om
vi ville ha en lång bana, ty då skulle han starta de två resterande
rävarna som målrävar - och det var klart vi ville kuta lite! så det
blev upp genom området och sedan ned igen och gissa om det kändes
långt!

931126—27 /Träninpsläger

Det var en liten men naggande god 3—mannagrupp som gav sig iväg på
fredagskvällen för att i nattnörkret hitta de fem 2m-rävarna Gunnar
hade gömt i trakterna av Ågesta. Att det var tufft framgår av
tiderna: segrartiden 3.45.00 delades av Bengt E och Bosse 5 och de
hittade bara fyra rävar. Kalle gav upp efter en räv och tiden
2.05.00. Långt efter midnatt kom de tillbaka till Älgskyttevägen!



Lördagen bjöd på en mer normal 7—rävarsj akt med Bengt E som segrare
på 1.44.00, följd av Bosse S på 2.04.00 och Kalle på 2.16.00.

Detta träningsläger följdes på söndagen av en vanlig poängserie
jakt.

931128 /Åkersber~a

1) Gunnar S 1.23.00 7 st 5) Sven C 2.10.00
2) Bengt E 1.37.20 6) Kalle 2.04.00 6 st
3) —KON/Olle 1.38.50 7) —BGU/PA 2.08.50
4) Clas T 1.43.00

En snörik jakt på 1.a Advent med glögg och pepparkakor och med
start vid Hackstaskolan i en temperatur strax under 0—graders—
strecket. Eftersom 4.ans räv är mycket opålitlig när det gäller
signalstyrkan, lurade den fler av oss att leta mycket närmare den
stora skidbacken än dess verkliga placering. Dessutom låg den
ganska nära en högspänningsledning och blev därför svårpejlad.

Om detta väder fortsätter i januari/februari blir det nog många
skid—jakter under vintersäsongen —94!

931121/Kärsö

1) Gunnar S 1.24.35 7 st 4) —KON/Olle 1.41.10
2) Kalle 1.27.00 5) Clas T 1.41.26
3) Bo S 1.33.00 6) Gunnar F 1.48.00 5 st

Glögg och pepparkakor inledde denna jakt på 2.a Advent, en ganska
“spårrik” jakt eftersom det hade fallit lite blötsnö under lördagen
och de tidiga morgontimmarna på söndagen. Den vanliga kartan hade
kompletterats med en ritad del över den västra delen av ön, som av
någon anledning inte finns på våra orienteringskartor. Den ritade
delen togs från “grönsaksbladet” från 1951 i skala 1:50.000 och
förstorades så att den passade något sånär med den vanliga i skala
1:10.000.

931231/Huddinge

1) Bengt E 1.22.00 4) Magnus H 1.36.00
2) —KON/Olle 1.25.00 5) —AKF/Bosse 1.44.00
3) —OY/Lasse 1.30.00 6) —BGU/PA 1.44.30

Som nyårsjakten hos Gunnar traditionsenligt bjuder började vi med
att leta reda på 7 st fasta o-kontroller, upphängda i stolpar och
stag på olika ställen i villaområdet, eftersom de sju rävarnas
start var fördröjd 20 min, och därefter började jakten. Och som
alltid är det knepigt att pejla inne i området med alla el- och
telefonkablar. Efter jakten bjöds det på dusch och bastu och täv
lingsåret avslutades med att Lisen bjöd på hembakade bullar och
kakor och annat smågodis. Ni som inte var med gick verkligen miste
om något!!

Med detta är årets alla jakter avslutade och på nästa blad ser du
resultaten i poängserien och vi kan gratulera vinnaren.
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SRJ Poängjakt 1993

Poäng anta! rävar tid i skogen min/räv
KON 214 KON 175 KON 2186.61 — BengtE 868
GUNNAR 212 — GUNNAR 167 GUNNAft 21281 — Magnus 8.71
BGU 198 0’? 150 SVEN 2022,2 BOSSE 1241
BOSSE ~ii~ — OGU 144 0’? 1886.8 — KON 12.49
0’? ‘iii? CLAS 127 BGU 1886 — 0’? 12,58
CLAS 161 AKF 118 CLAS 1778,9 — GUNNAF 12.74
SVEN 141 — SVEN 116 AKF 1618 — EJ’? 12.93
AKF BOSSE 109 GunnarF 1492.3 BGU 13,10
RGH 86 Gunnar F 67 BOSSE 1352.8 RGH 13,62
CARL 75 — CARL 63 CARL 1001,9 — 0>~J 13.68
GunnarF i~i “ RGH 52 CLE 907,4 — AKF 13,71
CLE 50 CLE 44 RGH 708,3 — CLAS 14,01
Bengt E 5~i Bengt E 41 AUL 396 ~ CARL 15,90
EJ’? 36 EJ’? 28 EJ’? 362 EJM 1633
OXW “T~’ Magnus 21 BengtE 355.7 SVEN 17,43
AUL 15 O»Q 14 AOZ 264 — ACU 17,48
Magnus J4 BZR 10 BZR 236.6 — CLE 20,62
AOZ 10 — AUL 9 Ludmilla 227 Gunnar F 22,27
BZR 10 — LudmiHa 9 OXW 191,5 — CGR 22,50
UZI 10 — AOZ 6 Magnus 183 CPA 23,30
LennartB 10 ACU 5 UMV 138 — BZR 23.66
Ludmilla 10 — Fredrik 5 Fredrik 132 — 25,13
UMV 10 — ,~XT 4 FUl/Eva 132 — Ludmdla 25.22
ACU 5 FUl/Eva 4 100,5 Fredrik 26.40
~XT ~ — UMV 4 ACU 87Å — FUl/Eva 33.00
CGR ~ — CPA 3 CPA 69,9 UMV 34,50
CPA 5 — EJM 3 EJM 49 — AOZ 44.00
EJM ~ ~‘ CGR 2 CGR 45 AUL 44,00
Fredrik 5 UGT÷Ken 0 —

FUl/Eva 5 —

UGTi-Ken 5 —



KOMMAtIDE JAKTER:

Som traditionen bjuder kallas du härmed till de första jakterna för
året:

Söndag 16.1: Samling kl 1000 utanför bastun på Hellasgården. Finns
det snö blir det en skidjakt. Tag med ett stort kart
underlägg! Dusch, bastu och dopp i sjön för de modiga
efteråt.
Arr. -BGU/PA

Onsdag 19.1: ÅRSMÖTET! Se kallelsen på sid 1

Söndag 13.1: Samling kl 1000 på Järvafältet vid Tensta/Rinkeby.
Kör ned Krällingegränd från Spånga Kyrkväg och sedan
under E18 till P—platsen. Telekarta 23, Hl
Arr. Sven C

Lördag 26.1: Samling kl 1700 vid Sundby Friluftsgård (telekarta
50, D5) för årets första, traditionella NATTSKIDJAKT
(om vädret tillåter förståss). Sedan bastu och fika
hemma hos arrangören Gunnar

Vi ses i skogen!

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)



RPO-EM 1993

1 september arrangerades EN i Tjeckien och denna berättelse är för
fattad av Bosse Söderquist, SRJ och Bengt Evertsson, ÖSA.

Vi börjar med Bosse och 2m—jakten:

“Den nya nationen Tjeckien återupptog 1993 Europamästerskapen på det
internationella tävlingsprogrammet, en tävling som legat i träda
sedan VM infördes 1980. Från Sverige deltog en liten grupp bestående
av en dam, tre seniorer och tre oldtimers.

Tävlingscentrum var förlagt till den lilla byn Nilovy i Noravien, ca
15 mil 50 Prag. Hela 15 nationer hade anmält lag till detta EN, men
endast 13 lag deltog till slut.

De regler som tillämpas på internationella mästerskap och i de flesta
andra länder skiljer sig, som bekant, från de svenska. För det första
tävlas det på två frekvenser, dels på 3,5 MHz, som vi är vana vid här
i Sverige, och dels på 144 MHz, som än så länge bedrivs i mindre
skala på hemmaplan. Fyra kategorier är representerade på de bägge
tävlingarna — juniorer, seniorer, oldtimers och damer. Varje nation
får ställa upp med tre deltagare i varje klass. Det tävlas dels indi
viduellt och dels i lag, där laget utgörs av de två bästa löparna
från varje land.

För det andra är rävarnas antal fem och de sänder enligt ett fem—
minuters schema, en minut var femte minut. Sluttid tages vid ett på
kartan angivet mål, där det också finns en sändare, som sänder kon
tinuerligt på en annan frekvens.

Endast seniorerna måste besöka alla rävar. Övriga klasser tar fyra
rävar vilket innebär att juniorerna ej tar räv nr 3, damerna ej nr
4 och oldtimers ej nr 5. Individuell start tillämpas inom varje klass
med ett startintervall om fem minuter. Detta medför att alla deltaga
re före första sändningspass transporteras med buss till ett inhägnat
startområde, som ej får lämnas. För att pejling ej skall kunna ske
före start, samlas alla mottagare in för att sedan lämnas ut till

Q deltagarna 10 minuter före respektive starttid. Banans utsträckning
är reglerad inom vissa grundramar, så att ingen räv får befinna sig
närmare start än 750 m eller närmare mål än 400 m samt att minsta
inbördes avstånd mellan rävarna måste vara 400 m. Banlängden får vara
mellan 5 och 10 km.

Reflektioner över 144 MHZ—tävlingen:

Till skillnad mot förra årets VM i Ungern hade arrangörerna i år valt
ut ett tävlingsområde värdigt ett internationellt mästerskap. Start—
platsen var gemensam för de bägge tävlingarna och för 2m-tävlingen
var målet beläget utanför hotellet, vilket i och för sig var ganska
praktiskt, men ändå inte helt lyckat - ett par dagar innan tävlingar
na skulle börja var åtminstonde en av de 13 landslagstrupperna
väldigt nära att komma in och träna i tävlingsområdet, nämligen den
svenska! Av en ren slump blev vi förhindrade att begå detta misstag
eftersom vi inte hade fått någon som helst information om att täv
lingen skulle gå i området ifråga.

Detta års EN-bana på 144 MHz visade sig vara både tekniskt svår och
fysiskt krävande. Fyra av de fem rävarna var placerade i sluttningar
och därmed mycket svårpej lade i närstriden. Olyckligtvis drabbades



räv fyra av batteriproblem, som inte upptäcktes förrän efter fyra
pass. Detta gav troligtvis relativt stora omkastningar i resultat—
listan. (Spaltreds. ann: fyra protester lämnades in från det ungerska
laget men godkändes ej).

Ett annat hett diskussionsämne var segraren i juniorklassen, som
efter saxhaveri “hängde på” en viss herr Gouliev (spaltreds ann:
flerfaldig rysk mästare, oldtimer men springer i seniorklassen) och
på så vis tog hem segern. Det svenska laget lyckades tyvärr ej så bra
som förväntat på 2m—jakten, men med 80m-jakten inräknat så måste väl
på det hela taget detta räknas som den bästa insatsen sedan Gunnar
Svensson vann EM i Stockholm 1961”.

Därmed över till Bengt och Bom-jakten:

Q “Starten går och jag följer fållan till startpunkten. Utan att stanna
fortsätter jag rakt fram, lyssnar och pejlar i farten. Har bestämt
mig för att börja rakt norrut, om där finns en räv. 3.an startar
mycket riktigt uppe i nordöstra hörnet på kartan. Tar den i fjärde
passet —— bra början. Fortsätter snett tillbaka mot 2.an, inga stigar

Q utan plöjer rakt genom skogen, som bitvis är aningen tät i detta
område (i övrigt mycket lättsprunget). Hinner nästan fram i sjätte
passet, tar den strax efter. Börjar springa mot 4.an men tvekar några
sekunder, då 5.an är väldigt stark. Velar ytterligare sekunder men
vänder 90 grader och hinner till 5.an med lite tur i passet efter.
Springer sen i riktning mot 1.an och 4.an, bestämmer mig för 4.an
först, tar den i nionde passet. Rusar sen mot 1.an i hopp om att ta
den i passet efter, för långt hmm... För första gången efter start
får jag ett stopp på några minuter, letar men hittar den ej. Tar l.an
först strax efter elfte passet, längre bort än jag trodde. Med vet
skap om att det gäller att vara snabb från sista räv till mål sätter
jag högsta fart. Väl framme efter målgång får jag veta av Göran och
Bosse att jag ligger tvåa. Stunden senare dyker Vitek från Tjeckien
upp och petar ner mig till tredje plats. En nervös väntan börjar då
jag vet att många bra namn återstår. En halvtimme senare är plågan
över. Medaljen är säker och jag kan pusta ut, J1IP1I! Skriver sedan

Q autografer till skolungar och försöker tugga i mig en skosula (bröd)till lunch. Återvänder till hotellet för bad och bastu före kvällens
prisceremoni.”

RESULTAT på Bom-jakten

Seniorer
1) Pospisil, Vitek CZE 0.55.43
2) Erstratov, Alexei RUS 0.59.52
3) Evertsson, Bengt SWE 1.00.24

14) Söderqvist, Bosse SWE 1.12.15
22) —HQO/Göran SWE 1.24.04

Oldtimers
1) Gouliev Tchermen RUS 0.55.37
2) Sukenik Nojmir CZE 1.04.44
9) —CGR/Sven SWE 1.23.21

15) Svensson Gunnar SWE 1.27.25
23) —KON/Olle SWE 1.55.22



Damer
1) Simackovå Jitka CHE 1.08.12
2) Zarnoczay Klara HUN 1.10.20

26) —OWY/Birgitta SWE 1.47.04

RESULTAT på 2m—ialcten

Seniorer
1) Kulikov Alexander RUS 1.09.04
2) Hanåk Martin CZE 1.10.47
9) Söderqvist Bosse SWE 1.24.35

14) Evertsson Bengt SWE 1.29.26
30) —HQO/Göran SWE 1.59.34

Oldtimers

Q 1) Velikanov Nikolay UKR 0.56.33
2) Gouliev Tchermen RUS 1.06.52

15) Svensson Gunnar SWE 1.48.49
19) —KON/olle SWE 1.39.44 3 rävar

—CGR/Sven SWE 2.12.21 “övertid”



UR MORsv.c~

Blod og svette i Stockholm.....

Fredag 29. oktober satte tre håpefulle menn seg 1 bilen
med kurs for Stockholm. De skulle vise svenskene at
nordmenn kan mer enn å stå på sid og sparke fotball. De
håpefulle var LAS OBA. LA SOM og LAG KCA.

Det kunne fort blitt en tur på bokmessa på Sjelyst istedet for. En personbil prevde å
komme inn 1 enveiskjørt veibane. Steinar var lite interessert i litteratur denne
fredagen og begynte idrettshelgen med å leke Espen Bredesen. Over
fortauskanten fiøy en hvit Mitsubishi kassevogn med englevinger....

Turen videre fil Stockholm foretok vi på bakken.

1 Taby ble det påfyll av matvarer i vommen. Siden det hare var tre timer tU nattløpet
skulle starte, ble pasta den rette n~ringen. Her i Taby senter traif vi forresten
amatører med stand om amaterradio.

Vel fremme tok Bosse (Søderquist) oss imot på Domarudden. Et perfekt og koselig
sted for friluftsliv. Vi var de første ankomne.

Kvart over syv var det samling ved flaggstanga. Vi skulle gå fil start herfra. Gjennom
en tildels sølete sh kom vi frem tu startpunktet. Kart ble delt ut og vi gjorde oss i
stand. V~ret var perfekt med fullmåne og noen minusgrader.

Reglene 1 SRJ Open er enkle. Det er fellesstart og så blir detsom det blir. Og det ble
det

Staden gikk. Bengt og Magnus bp oppover veien. Tok inn samme stien som jeg
hadde tenkt. Steinar og Arne fuigte tett etter. Lengre inn tok svenskene sørover,
rnens vi norske bp videre østover.

Det tok ikke mange minuttene før vi med desperate stemmer spurte hverandre om
man hørte noe. Negativt. Alle trodde at det var mottaker feil.

Plutselig post nr.7. 90 grader på. Vi spurtet opp. Ble svart overrasket at posten barn
lå 50 meter unna. Og jeg som ikke engang brukte dempeleddet....? Løp videre 1
mørket og funderte på det Siden vi ikke hørte F,oe måtte de andre postene ligge
nordover, tenkte jeg.

Det ble med tanken. Cellene fungerer dårlig 1 kulde tydeligvis. Traff ingen videre 1
løypa. Poster ble det også lite av. Kun to klipp ble det i startkortet før jeg ga opp. Var
lel av å lete i blinde etter poster jeg knapt hørte. Nattorienterings debuten bleen pinlig
aff~re.

1 mål kunne jeg hvertfall skryte av å få beste tid. Bosse frøs ute og var deprimert. Da



kom forklaringen. Alle poster utenom MCI hadde en motstand mellom uttaket for
jord og antenne. Vi hadde løpt rundt i et par timer og letet etter sendere med dummy
bad! Gratis hint tu deg, Nicolal

Etter hvert som løperne kom i mål var det mer og mer tydelig at det var tilfeldigheter
som avgjorde hvor mange poster deltakeren hadde. To svensker imponerte med å
ha samtlige 7 poster. De ble da også best sammenlagt selvfølgelig. For løpet ble
tell ende.

Lørdag var det nye gevinster. Et flott v~r fortsatt, men kaldt. Det var fellesstart som
gikk to minutter før senderne ble saft igang i kjerit svensk stil. Jeg ble stående igjen
på start, da vi startet midt på kartet og målet var i syd. Nå hørte vi alle poster
bortsett fra MOH. Den viste vi var svak. Den hadde visst ikke fungert på fire år....

Tok veien ned tu MOt. 1 nye orienteringssko tU kr. 28,- (overskuddslager) løp jeg
over våte områder. Det skulle gå fort opp for meg hvorfor Sverige solgte disse tu 28
kroner tU nordmennene. Det var som å løpe med bena ned i to bøtter med isvann.

Tok igjen Steinar og vi dro sammen mot MOl. Deretter stakk jeg fra mot MOD (7).
Rakk ikke helt frem og måtte vente til neste pass. Steinar dukket opp igjen. 1 iveren
for å ta posten prøver jeg å hoppe opp på en stein. Det gikk ikke. Tupper de
forfryste t~rne i steinen og vips så har jeg blitt drøvtygger med hode igresset og
bena rett opp. Ikke videre godt...

MOE står for tur. Jeg har mistet hvor jeg er på kartet og lzper det jeg kan. Det viser
seg at jeg er for godt trent. Løper dobbel avstand og får peilingen tilbake. Stemmer
det da? Tar den først på neste pass igjen. Stelnat er der igjen.

Post nr. 6 er neste. Denne gang kommer jeg til rett kolle men finner ikke riktig tre.
Nok et pass å vente. Også så festlige disse svenske 10 minutters passene er
Arne og Steinar dukker opp. Mine føtter har det svsrt kaldt nå.

Følger “skisporet” mot M05. Men 1 ettertid visor det seg at det er feil skispor. Burde
tatt et annet veivalg. Løper mot den, men rekker ikke frem nå heller. Nok et pass å
vente. Steinar gir seg ikke og vi tar posten sammen. Skal jeg aldri bli kvitt ham....?

På post MOS treffer jeg ham ikke. For første gang løper jeg rett på. Så ned på
veien, inn tU mål. Har igjen post MOH men har mistet klokken min og føler at tiden
renner ut. Er også redd for føttene som er så kalde at smertene er 1 ford med å avta.
Faretegn på forfrysning? Post MOH har jeg fått peiling på nordøst for mål. Tar
lysløypa opp og stopper for å peile. Svak. Veldigsvak. Velger å snu inn mot mål og
bastu. Spurt oppgjør med Sven, men han har 7 poster.

Så glad for å få av meg skoene har jeg ikke vErt siden jeg knuste foten under en
~ordbrukstulhenger 11980. Tankene begynner med Iøpet 1 morgen, med en vond tå
etter at jeg tuppet på MON.

Etter lunsj går jeg ut sammen med Gunnar og henter MCI og MON. Etter en koselig



kveld på Domarudden går vi tu sengs med tunge ben.

Klokken ringer. Skulle hatt en klubbel Eller haft Steinars sovehjerte. Han bryr seg
ikke og snorker like tungt. Men i dag har jeg noe å hevne. Arne har mobbet meg
hele tiden. ujuniorløpere skal jo ikke ta alle postene”. Bena settes ned på gulvet
mens øynene prever å fokusere inn det ekle lyset. De andre våkner og står opp de
også. Rusler over gårdsplassen og får i meg lift grøt.

Starten i dag er også på samme Rart og det er et 2m bp. Får meg et nytt, fordi mitt
kart har flere hull enn heydekurver. Vi må gå i 30 minutter nordover for å komme til
starten. Vi treffer Bosse’s far som har lagt ut noen poster.

Starten går. Fem veier ut fra start. Det er som å vinne i Lottol Blir stående i
n~rheten av start for å peile lift. MOH får jeg østover. Den må jeg ta først. Kommer
ikke helt frem på neste pass, men leter i området der jeg tror den er. Må vente tu
neste pass, men da tar jeg den raskt. Steinar og Bengt stempler rett bak meg. Bengt
tar en raskere vei ned på velen og løper raskt. Vi tar forskjellig veivalg mot M05.
Han har nok tatt den fer meg. Ser han ikke da jeg stempler. Steinar derimot
skjønner atjeg har funnet den og leper mot posten.

Nå står M02 for tur. Tar sjansen på å lepe rett over terrenget istedet for rundt på
velen. Det går greit. Men jeg stopper aft for tidlig. Venter på posten. Nei, den ligger
videre sør-vest over. Leper videre og stopper igjen. Neste pass er det bare å irinse
at den er svakere igjen, men peilingen er i samme retning. På neste må jeg da ta
den? Neida, men jeg er nrn. På neste pass får jeg den tilbake. Leper ned skrenten
igjen. Peilingen bråsnur. Jeg har stått reft over den. Posten ligger inntil fjellveggen.
Sniker meg nedover mot lysleypa, men Bengt kommer en annen vel og har sett
meg. Får gratis veivisning til posten. Vet ikke hvor jeg er før jeg kommer ned til
lysløypa. Er lenger est enn jeg tror.

Tar post MOE, men bommer der også grunnet kartfeilen min. Post MOS vet jeg må
ligge inn mot mål. Er heldig. Den starter da jeg er innenfor rekkevidde. Den er svak,
og hadde nok lept forbi hvis jeg ikke hadde nådd den. Nå er det kun noen få hundre
meter til mål.

Snyter Gunnar for andreplassen. Jeg kommer rundt
hytta der målet er. Gunnar ser meg for sent tu å få gjort
noe. Hurra. Sølvmedalje. Det skal få formannen i LA
ARDF GROUP ned på gulvet igjen. “Juniorlepere” kan
de også, når de vill

Stockholm turen avsluttes med en god middag på
restaurant sammen med Bengt og Bosse. Viser Arne
hvordan en sølvmedalje ser ut fer vi setter oss i bilen.
Jeg tar frem skolebøkene mine og suger tu meg lmrdom
inntil det blir mørkt...

De LA 6 KCA, Svein



DAGORDNING VID SRJ’S ÅRSMÖTE 1994-01-19

Mötet öppnas

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Val av två justeringsmän

Frågan om dagordningens godkännande

Föregående mötesprotokol 1

Rapporter från funktionärerna

Frågan om ansvarsfrihet för funktionärerna

Val av funktionärer för 1994

Fastställande av 1994 års medlemsavgifter

FIKA

1994 års jakter

övriga frågor
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STOCKHOLMS RÄVJÄGARE
BOKSLUT PER DEN 31/12 1993

Inkomster
Medlemsavgifter 57 st x 50 kr = 2850,- 2850,-
Anmälningsavgifter till SM 1 8 st x 1 00 kr = 1 800,- 1 800,-
Startavgifter SM 4525,-
Bonus + ränta på postgirokapitalsamlingskonto 299,18

Summa 9474,18

Utgifter
Portokostnader för 2 SRJ-blad 41 9,70

Q Priser till poängserien 1 992 400,-Barrackhyra, Viggbyholms IK 8 50,-
ldrottsförsäkring 525,-
Räkn Olle/KON, blyackar m m 1 395,50
Utlägg SM, Sven Carlsson 451 5,-
Hyra Knarrbacken, SM 2040,-
Återbetalning av del av anm. avg till SM 70,-
Postgirot utlandsavgift 28,-
Postgirot avgift utbetalningskort 1 0,-

Summa 10253,20

Underskott 779,02

BALANSRÄKNING PER DEN 31/12 1993

Ingående saldo
Postgirokonto 1 666,03
Postgirokapitalsamlingskonto 6908,13 8574,16

Underskott 779,02

Utgående saldo
Postgirokonto 587,83
Postgirokapitalsamlingskonto 7207,31 7795,14

Spånga 1994-01-13

Gösta Bergman
Kassör



STOCKHOLMS RÄVJÄGARE

KASSÖRENS KOMMENTAR TILL 1993 ÅRS BOKSLUT

Det finns anledning att kommentera bokslutet på en rad punkter:
1. Underskottet
2. Portokostnaderna
3. Avgift för amatörradiotillstånd
4. SM-resultatet
5. Förslag till medlemsavgift.

O 1. Underskottet som helhet är som synes 779 kronor vilket är enminskning gentemot föregående år då underskottet var 211 5 kronor.
Föreningen är fortfarande stadd vid god kassa och solid nog att
klara av sina utgifter. Utgående saldot är 7795 kronor vilket får
betraktas som mycket.

2. Portokostnaderna för SRJ-bladet har belastat årets räkenskaper
mycket lite. Orsaken till detta är förra årets höga kostnader, för
vilka vi då ej direkt fick ut vår föreningsrabatt av Postverket.
Detta har dock skett under året varför PA har kunnat betala med
krediterade pengar.

3. Avgift för amatörradiotillstånd, som saknas i bokslutet tas av
Telia inte ut förrän under första kvartalet 1 994 enligt ett
meddelande från dem.

4. SM-resultatet räkenskapsmässigt lämnade ett litet underskott
på 230 kronor något som jag dock hoppas har gett återbetalning till
klubben i form av god PR. Dock förtjänar att påpekas att kostnaden
för SM skulle ha varit mångdubblad om inte så många frivilliga
krafter ställt upp med arbete och bl a efterskänkt egna
bilkostnader.

5. Kassören föreslår att medlemsavgiften bibehålls oförändrad,
50 kr/år.

Spånga 1994-01-13

Kassör



Bromma 1994—01—17

Revisorsutlåtande över SRJ bokslut för år 1993.

Efter granskning av räkenskaperna finner jag att kassören Gösta
fört dessa på ett utmärkt och riktigt sätt och några som helst
anmärkningar mot bokslut och balansräkning föreligger inte.

Jag föreslår att mötet godkänner 1993 års bokslut och
balansräkning och att Gösta ges full och tacksam ansvarsfrihet.

Bromma som ovan

Zsven Cärisson



INLEDNING
På RPO- mötet vid SM-93 1 Slockliolm togs organisationen för Sveriges
radiopejlotienierare upp. För att gå vidare med saken fick Bengt Evertsson OSA, Bo
Söderqvist SRJ och hans Sundgren VRK i uppgift alt ta fram ett förslag. Förslaget
skall vara klart till den 31/12-93.

SVERIGES RADI.OP EJ L FÖR I3UNI)
Syftet med en organisailon: Sprida radiopejlingen över landet, samordna resurser och
ansträngningar. stödja t!lvecidingen ~ såväl manlig som kvinlig elit— och
tImigdoIiisvwisaiiilLl ~aiut ii mntioliR och nyhörjanet ksamhet. Samordning av
niiiskiskap. nationella flkiingar samt ullagningar.
— Svara lör landslags~’erksam]iet.
— Svara lö att media hk lakta och iiffiwmation.
— Svara IZ)r framtagning av sändare och niottagare för utlåning och försäljning.
- Svara för lagar och förordningar rörande radio och teknik biten.
- Ansvara för kontakten med myndigheter ccli andra organisationer (SSA).
- Aktivt värka för sponsming av sporten.
— 1 slott förvalta rörelsens resurser ccli kapital.

STYRELSE
Leda verksamheten. Kontakt nied SSA och Oiienleiingsförbumlet. Besluta om
övergripandefrågor. Tillsätta Tillfililiga konuniltéer ccli arbetsgrupper, ex. VM
arrangem. Upprätta budget för verksamheten.

VALBEREDNING
Tillfråga och ge förslag på lämpliga fimkilonärer till organisalionen. Val på
förbundsmötet

TÄVLING
Fastställa tävlingar och mästcrskap. Tillfråga arrangörer till arrangemang. Tillse och
fastställa täivlingsregler. Skall i så stor utsträckning spiidas på många föreningar.

TRÄNING ELIT~
Ansvara och planera träningsläger. Ansvara för landslagsuttagning och föreslå regler för
detsamma.

EKONOMI PR
Få fram tillräckligt med medel för verksapiheten. Svara för att media l& fakta och
information. -

Förslag på organisation till RPO-fiirbund.



KLUI3I3 REKRYTERiNG
I-Ijilpa till vid nyslari av verksamhet. Avseende mtri. mottagare, siindare, lagar och
förordningar etc. Invenlering av RPO verksamheten i Sverige. Arrangera demo-jakter.

RADIO TEKNiK
Framtagning av byggsatser. Ansvara för förbundets radio tekniska min. Hålla sig ajour
med regler för s5nclare och mottagare.

DOMARE
Utbilda och rekryteia domare.

Idéer för organisationen har hiinitats ur orietenngsl&bumlets organisation, men
anpassats till R adioP~jlOnentcring.

Fislpancle (Icl(~ ~g vid Rirslagels 1 illkonist 27 November 1 993 i 1 lieddinge.

l3engt Evertsson 130 Södcrq~ist

Gunnar Svensson Karl Svensson

Desutom granskat utav: hans Sundgren

Tidsplan
1jan-94 utskick av förslag till klubbar, RPO-sektioner.
1 jan— 1 mars tid för remiss lehandling.
mars ulskick av remiss-svar till klubbar, sektioner.
aptil möte fö? ev. bildande av förbund.

utskiek sker till:
OSA Bengt Evertsson
SRJ PA Norciwaeger
\~RK Flatis 5 tindgren
ESA Urban Ohlsson
Öti~ga klubbar, sektioner 80(11 ~ir berörda.


