
SRJ-BLADET

Årgång 48 Nr 5

1995—10—05

Det har varit en rejält varm sommar och även våra första jakter i
höst har genomförts i detta varma väder. Nu är klimatet mer höst—
normalt men vi har i alla fall tills vidare sluppit springa i häll
regn. Hur poäng—serielistan ser ut ser du längre fram.

De stora tävlingarna under hösten (SM i Kilsbergen och NM i Oslo-
trakten) finns också redovisade längre fram.

Med detta går vi över till RESULTATEN från de avverkade jakterna
och vi börjar med:

950808/Rösiön

1) RGH/Johan 1.23.20
2) BGU/PA 1.33.45
3) OY/Lasse 1.38.00
4) Gunnar S 2.12.00

Räv 1 fungerade bara under passen 3—4 och under denna tid lyckades
Johan, som kom sent till starten, hinna fram till den där den låg
i närheten av startplatsen. Vi andra hade sprungit alltför långt
bort och hann därför inte tillbaka. Ibland kan det vara bra att
komma sent!

950815/Stockby

1) SVM/Hans 1.27.20 7 st 6) KON/Olle 1.51.00 6 st
2) Gunnar S 1.37.10 7) Lennart B 1.53.10
3) Clas T 1.48.38 8) Gunnar F 1.23.40 4 “

4) OY/Lasse 1.50.50 9) BGU/PA 1.57.00
5) SvenC 15615

Sista jakten före SM och därför åkte pannlamporna på. Det var dock
så ljust att de knappast behövde användas.

En av rävarna låg bara ca 150 m från startplatsen, försedd med
någon meter lång antenn och var därför så svag, att den kunde ha
legat i ytterkanten av kartan. Lurigt. En annan låg i sluttningen
på skidbacken och blev svårpejlad från vissa riktningar. Det tog
mig en timme och flera extra km att finna den eftersom riktningen
hela tiden pekade från skidbacken.

950906/Ensta

1) RGH/Johan 1.15.11 7 st 4) Clas T 1.45.08
2) Gunnar S 1.22.30 5) Sven C 2.03.00 6 st
3) Gunnar F 1.39.40 6) OY/Lasse 0.58.00 3 “

Det ständiga regnandet dagarna före tävlingen utbyttes mot ett
strålande vackert och varmt väder tävlingsdagen. Olle och PA delade

1.58.19 7 st 5) Sven C
1.15.10 6 “ 6) AKF/Bosse
1.15.30 7) SVM/Hans
1.22.50 8) Ludmila



på arrangörskapet, eftersom ordinarie banläggare blivit sjuk.

Johan kom smattrande på tjänstemopeden under ettans första pass och
var iväg ett par minuter senare. Trots detta handikapp vann han
jakten.

950927/Johannelund

1) KON/Olle 0.48.33 7 st 4) Gunnar F 1.13.30
2) BGU/PA 0.53.58 5) Sven C 1.22.30 5 st
3) Gunnar S 0.58.09

Clas T hade lagt en ganska kort bana runt Johannelundstoppen, som
ligger mellan Vällingby och Hässelby. Start och gemensamt mål utan
för Clas’ arbetsplats, där också dusch kunde utnyttjas.

Det var fem rävar i 2—minuterspass och två fasta o—kontroller. Upp
och ned över branterna fick vi springa och lutningen är på vissa
håll betydande.

Varmt, vackert väder under dagen och kvällen kom med ett fint norr—
sken, som böljade fram och tillbaka på himlen. Mycket vackert!

Vänd på bladet så ser du poängserieresultatlistan. Den är ännu inte
korrigerad att gälla endast 25 jakter.

Därmed över till senhöstens/vinterns KOMMMTDE JAKTER:

Söndag 15.10: Arrangör saknas - vem kan lägga denna jakt?

Söndag 22.10: Samling kl 1000 i Älta.
Kör Erstaviksvägen fram till P-platsen vid Strål
sjövägen. Se telekarta 46/A4
Arr. Sten 5

Lördag/ söndag
27—28.10: KM/SRJ OPEN!

Tävlingarna börjar lördag middag kl 1200 med 2m—
jakten, fortsätter lördag kväll kl 1900 med 80m—
nattetappen och avslutas söndag morgon kl 0900 med
8 Om-dagetappen.

Förläggning i barack 32 på F2/Hägernäs. Anmälan till
redaktören SENAST måndagen 23.10!

Söndag 12.11: Samling kl 1000 på P—platsen vid Lovö Golf bana.
Arr. Clas T

Söndag 19.11: Samling kl 1000 vid Skavlötens motionsgård.
Arr. RGH/Johan och Bosse 5

Söndag 26.11: Ring Gunnar Fagerberg på tel 08-654 71 01 om plats.
Tid som vanligt kl 1000.

Söndag 10.12: Samling kl 1000 vid Bögs gård/Järvafältet. Glögg och
pepparkakor kommer förmodligen att serveras.



Finns det gott om snö gäller skidjakt.
Arr. BGU/PA

Söndag 31.12: Samling kl 1000 hos Gunnar 5 på Älgskyttevägen 27 i
Stuvsta för den sedvanliga nyårsaftonsjakten.
Arr. Gunnar och Kalle

Med detta är årets jakter tillända. Den totala resultatlistan pub
liceras som vanligt i samband med kallelsen till årsmötet, som vi
skall ha någon gång under andra halvan av januari.

TREVLIG HÖSTJVINTER och vi ses ± skogen!

Red. PA Nordwaeger/-BGU, Grävlingsvägen 59, 161 37 BROMMA
tel. 08—26 02 27 (8) , 08—621 36 79 (A) , 010—212 59 95 (A)
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RÄVJAKTS-SM 1995

Årets Svenska Mästerskap i rävjakt arrangerades i helgen 19—20 augus
ti av ÖSA (Örebro Sändar~iuatörer) med förläggning i Blankhults skola
i Kilsbergen ett par mil MV om Örebro, samma plats som vid 1992 års
SM. Det fina sommarvädret skulle bestå över helgen varför detta borde
bli en svettig tävling.

Som vanligt består tävlingen av två jakter, den ena på lördagskvällen
med start kl 21.00 och den andra på söndagsförmiddagen med start kl
09.00.

De flesta av oss inkvarterades i ett stort rum med plats för 16 per
soner i knarrande, vingliga tvåvåningssängar. Gunnar Svensson lycka
des dock med hjälp av ett par skiftnycklar avhjälpa det värsta “ving
let” men knarrandet var kvar.

Sedan vi klarat av den formella delen med anmälan och utdelning av
nummerlappar samt hittat lämpliga sängar, undfägnades vi med kaffe,
the och bullar innan vi drog oss tillbaka för kontemplation eller
andra förberedelser före kvällens dust i den stundtals branta Kils—
bergsterrängen. Vi har ju viss erfarenhet sedan tidigar&

Kl 20.00 samlade tävlingsledaren Christer/SM4ETE ihop oss för utdel
ning av startkort och kartor och därefter gick vi till fots till
startplatsen ca 500 m bort. ~å kartan fanns, förutom startplatsen,
också tre väskekontroller inritade, förhoppningsvis på strategiska
platser, och deras placeringar gav oss en hel del att fundera över
hur banan skulle kunna se ut.

När klockan visade 20.58, dvs två minuter innan första räv skulle
börja sända, skickade Christer iväg oss genom att spela en liten
trudelutt på blockflöjt. En viss förvirring uppstod dock, eftersom
vi inte visste om det var början eller slutet av trudelutten som
markerade startsignalen men snart var alla iväg och i takt med att
vi avverkade räv efter räv sänkte mörkret sig över oss.

Q Terrängen var stundtals mycket besvärlig med svårforcerade hyggen,tät undervegetation och ännu tätare skogspartier, på kartan markera
de med ljusgrön färg men som rätterligen borde vara mörkgröna dvs
nästan ogenomträngliga. Den som i mörkret kunde hitta några stigar
klarade sig ganska bra, men de som gick tvärs genom terrängen fick

Q ett riktigt elände ibland. Tävlingstiden var begränsad till två timmar, resulterande i att endast 7 av 16 jägare hann banan runt.

Efter dusch och bastu väntade nattmålet och det obligatoriska efter—
snacket om banval, missade pass och hur illa en del av bäringarna och
kryssen låg jämfört med rävarnas verkliga placeringar men snart tog
tröttheten ut sin rätt och vi gick till sängs. Av sängknarret hörde
vi inte mycket!

Söndag morgon väcktes vi kl. 06.30 efter alldeles för få timmars
sömn, åt en mer eller mindre stadig frukost och stod klara för avfärd
kl. 08.00 med nytt startkort och ny karta. Startplatsen låg ett par
km bort i sluttningen ned till Närkeslätten. Blockflöjtstrudelutten
markerade starten som igår, två minuter före första räv kl. 09.00.
Nu gällde det att springa uppåt för att ta den eller de rävar som låg
högt upp och sedan långsamt sjunka ned höjdledes för att sluta på
räven längst ned.



Dagjaktens terräng var något snällare än nattjaktens, eller också
tyckte vi det eftersom det är lättare att överblicka den på dagen,
men det fanns en rejäl, lång brant som vi på ett eller annat ställe
skulle nedför (eller uppför för den som hade oturen att komma för
långt ned i början av jakten). Även idag fanns det tre vätskekontrol
ler i jaktområdet. Jakttid tre timmar och därmed kunde de flesta
hinna banan runt.

Dusch och bastu följdes av lunch och sedan startade det sedvanliga
SH-mötet, där vi bestämde datum för nästa års större jakter. De na
tionella jakterna bestämdes till 20—21.4 i Västerås (detta blir också
nästa års Skåpjakt); 11—12.5 i Stockholm samt 8—9.6 i Örebro. Nästa
års SH—arrangör blir SRJ (om ingen annan klubb kan övertalas att
ställa upp) och Danmark har lovat att arrangera 1996 års Nordiska
Mästerskap.

På SM—mötet valdes också för första gången en styrelse i SSA’s RPO—
sektion, bestående av PA/SHOBGU som ordförande, Hans/SM5SVM som sek
reterare, Clas Thorén som kassör och Bengt/SH4VHU som tävlingssamord—
nare. Styrelsens huvuduppgift blir att arbeta på att få tag i fler
rävjägare men också att titta över de nuvarande reglerna, såväl de
svenska för SH och andra nationella jakter som de nordiska. Vi har
ju börjat springa ganska många 2m—jakter och hur skall dessa kunna
länkas in i t ex SH?

Vi måste också försöka lägga våra större jakter så att de inte kolli—
derar med andra evenemang, t ex SSA’s årsmöte och större oriente—
ringstävlingar såväl inom som utom landet.

Innan SH—mötet avslutades hurrades det för Lennart/SM5CLE, som med
detta SH avslutade sitt 30.e SH i oavbruten följd (1). Det kan finns
de som sprungit fler SH men finns det någon annan som gjort detta i
en så lång obruten svit?

Sedan tackade vi ÖSA för ytterligare ett utmärkt genomfört SH med de
tuffa banorna, den mycket goda förplägnaden och det fina vädret,
packade ihop och åkte hem för att sova.

“We’ll meet again, don’t know where, but when”.

RESULTAT

1) Bengt/SM4VMU ÖSA Bäste senior 14 rävar 2.32.16
2) Bo Söderguist SRJ 2.42.12
3) Gunnar Svensson SRJ 3.07.04
4) Magnus Holmberg ÖSA 3.07.18
5) Sven/SM4CGR ÖSA 3.17.44
6) Leif/SM5EZM VRK Bäste veteran 3.23.20
7) Hans/SH5SVM VRK 3.38.33
8) Bosse/SH5CJw VRK 13 “ 3.28.17
9) PA/SHOBGU SRJ 4.21.31

10) Olle/SMOICON SRJ 11 “ 3.47.50
11) Birgitta/SM4OWY ÖSA Bästa dam 4.07.05
12) Lennart/CLE SRJ 4.16.45
13) Sven Carlsson SRJ 4.35.50
14) Clas Thorén SRJ 9 “ 3.09.37
15) Torbjörn/SM5BZR SRJ 4.47.05
16) Marianne/SM4MST ÖSA 8 “ 4.51.42



LAGTÄVLING

1) ÖSA med Bengt/SM4VMU; Magnus H; Sven/SM4CGR
42 st rävar, tid 8.57.18

2) SRJ med Bo S; Gunnar S; PA/SMOBGU
41 st rävar, tid 10.10.47

3) VRK med Leif/SN5EZM; Hans/SM5SVM; Bosse/SM5CJw
41 st rävar, tid 10.30.10

tVoMA F1995
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Det var Norges tur att arrangera årets Nordiska Mästerskap i “räv—
jakt” med HQ/förläggning i LO—skolans fina kursgård i Sörmarka, ca
15 km SO om Oslo. Tävlingen avgjordes under helgen 2—3 september
under ledning av LA2QDA/Oddvar. Denne sympatiske man springer inte
på några jakter utan föredrar att arrangera — och det märktes på
valet av terräng!

Från Sverige deltog tyvärr bara fyra man men två av dessa bildade det
vinnande laget och en av dem blev tillika nordisk mästare. Den lilla
gruppen till trots blev det ett bra resultat! Från Danmark kom en
man (förra årets nordiska mästare), från Finland kom två och resten
(12 pers) kom från värdlandet.

Båda tävlingarna (80 m på lördagen och 2m på söndagen) genomfördes
i mycket kuperad och svårforcerad terräng, fulla av höjder med brant—
fötter en masse, kalhyggen med djupa lager av grenar och kvistar, som
drog ned farten till snigelns, samt tät undervegetation, som inte

• heller gick att komma igenom med någon nämnvärd fart. På söndagen
kryddades dessutom jakten av ett åskväder med ganska kraftigt regn.

1 samband med prisutdelningen på söndagen framkom det, att detta var
40-årsjubileet av det första NN-et i “rävjakt”, arrangerat i Trond

Q heim den 26.6 1955. Då fanns det bara en(!) räv men det tog ändå vin
naren SM5AKF/Bosse drygt en timme att hitta den på en ca 4 km lång
bana. En kopia av en artikel om denna tävling finns längre fram.

Som framgår av resultatlistorna från detta års NM blev Bengt Evert
son/SM4VMU överlägsen segrare med 16 minuters marginal på 80m—jakten
och hela 40 minuters (!) marginal på 2m—jakten. 1 båda fallen blev
tvåan förra årets mästare Allan Asmussen/OZ1FSM.

Innan vi tackade Oddvar med medhjälpare för detta välarrangerade och
mycket hårda NN och lämnade Sörmarka, lovade Allan att undersöka om
nästa års NM kan förläggas till Danmark. Problemet är tillgången på
skogar i kombination med lämpliga förläggningsplatser. En liten för
smak av detta fick vi i somras, då Allan under en vecka arrangerade
ett antal jakter i samband med de danska amatörernas årliga field-
day i norra Jylland. Vid ett tillfälle fick vi vara i skogen under
~ timmar, sedan skulle vi ut! Mer info om detta kommer förhopp
ningsvis i början av nästa år.



Resultatliste fra Nordisk Mesterskap i RPO 2-39.95

Klasse Kvinoer 80 m:

ru-M Hege Andersen N 1.49,41 ~
LA8(JW Karin Garpestad N 2,21,54 5
LA6VEA Laila Ring 11 2,52,40 4

Klasse Oldtimer Som:

2 ____________

3
4
5
6
7
8
9

lo

Klasse Senlor 80 m:

2
3
4

Klass. veteran 80 m:

1 LA4ND Stein Barlaug N 1,42,17 5
2 L,A3QG Ole Holthe N 2,03,15 5

Klasse Kvinner 2 m:

LA-M Hege Andersen 2,07,13 3
LASUW Karin Garpestad 2,16.33
LA6VEA Laila Ring 2,23,25

Klasse Oldtimer 2 at

LA5OBA Arne Christensen 1,30,09 5
SM4CGR Sven Ove Nilsson 1.40,06 5
LASOQ Christian Dons 1,50,44 5
LAIK? øivindSolli 1,55,40 5
OH2MI) Juhani Lehtosaari 1,55,42 5

Gunnar Svensson 2,06,05 5
OH2NWM Hannu Launto 2,19,00 3
SMOBGU PA Nordwaeger 2,26,27 3
LA6XI Knut E. Heimdal 2,38,40 5

Klasse Senlor 2 m:

Klass. Veteran 2 m:

1 1.,A3QG Ole Holthe 2,21,09 4
2 LA4ND Stein Barlaug 2,27,40 4

2 LA
3 OH

2,41,48
2,53,12
3,34,24

2

LA5OQ Christian Dons N 1,20,08 5
Gunnar Svensson 5 1,32,58 5

LA5OBA Arne Christensen PI 1,33,04 5
LA6XT Knut 8. Heitndal PI 1,38,57 5
SM4CGR SvenOveNilsson S 1.41,44 5
OH2NWT,4 Hannu L,aunto F 1,44,56 5
SMOBGU PA Nordwaeger 5 1,49,22 5
Ol-I2MD Juhani Lehlosaari F 1,49,30 5
LAIKP øivindSolli N 2,08,04 5
LA5OM SteinarMoen N 2,28,00

SM4VMU Bengt Evertsson S 1,08,50 5
OZIFSM Allan Asmussen 0 1,24,30 5
LA6KCA Svein Olsen PI 1,33,22 5
LA5UGA Per Jane Likeland N 1.41,24 5

Nordisk mester

2
3

2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4

SM4VMU’ Bengt Evertsson 1,24,26 5
OZIFSM Allan Asmussen 2,05,17 5
L,A6KCA Svein Olsen 2,22,19 4
LASUGA Per Jane Eikeland 2,10,25 3

Notdlsk mester

Lagkonkun’anse:



Det tok tid fØr radiopeile-sporten — revejakt
som den popuitert kalles i amatørkretser — vant
innpass her i LA, atskillig lengre tid enn 1 nabo
landene våre, men nå ser det ut tu å bli fart
i sakene. 1 nolnmer kunne således den fØrste
landskonkurransen 1 revejakt avvikles, og sam
tidig bio den fØrste Norgesmesteren kåret i den
ne eksklusive grenen av vår hobby. Påmel
dingsfristen måtte denne gangen settes ganske
kort, og så vidstrakt som landet vårt er, gjorde
dette sikkert sitt tu at deltakelsen ikke bin så
stor som en gjerne hadde Ønsket. Likevel meidte
det seg 19 lag, &ivorav 18 startet 1 konkurran
sen, og det er siett ingen dårlig begynnelse.

Det var 1 grunnen ingen tilfeldighet at Trond
heimsgruppen kom tu ~ stå for arrangementet
denne gangen. Allerede for tre år siden hadde
Trondheimsamatørene besøk av en gruppe sven
ske revejegore med SM5IQ — svensk primus
motor på dette feltet — i spissen. Revejakten
den gangen ga •mersmak, flere bygde seg peile
mottakere (‘trevesakser)) og de lokale konkur
ransene Me stadig mer popultere. Det er nå
engang slik med denne grenen av radio-hoh

byen at har en fØrst fått basillen 1 seg, er det
vanskelig å slutte med denl Da så SM5APF
erkirerte seg villig tu å sette opp en stor van
drepokal tu beste norske revejeger, og SM5IQ
byte å sørge for mannsterkt svensk amatØr
besøk om gruppen fikk i stand en konkurranse,
var det klart at et krafttak måtte tas. Det Me
skaffet tu veie flere premier, sØrget for for
håndsvarsel gjennom QST-LA og Bullen, ord
net med innkvartering, etc., og sØndag 26. juni
gikk konkurransen av stabelen.

De ‘svenske deltakerne ankom i fire biler og
pr. tog allerede lØrdag formiddag. Dagen gikk
med tu sight-seeing, hamprat og trimming av
utstyr, og om kvelden var alle mann i teatret,
.hvor Henki Kolstad i «Sommer 1 Tyrol) drev
humøret på topp.

Søndag formiddag mØttes deltakerne på Fos
sestua, et av Trondheims mest popuitere ut
fartssteder, ‘som tjente som sentrunt for ar
rangementet, og snart var jakten i full gang.
LØy’pa var ca. 4 ‘km i luitlinje, men da ter
renget var ganske kupert og siett ikke alltid
så lett å ta seg fram 1, fikk deltakerne god an-

Fra premleutdelingen. lii venstre beste nordmann LA9MB. Egil Steen, med sin Ilotte pokal—skienket av SM5APF. 1 midten: Bene
deltaker SMSAKF, Bo Lindell, som tok co premier. Tu heyre overrekker StlSlQ en morsom presang tu Trondheimsgruppen pi
vegne av de svenske deltakerne.

Norgesmesterskapel og landskampen 1 ,,revejakt” 1955 ___________

Trondheim 26. juni

Trondheimsgruppen av NRRL tok i sommer initiativet tu avviklingen av den første lands
konkurranse i ,,revejakt” her i landet. Arrangementet var kombiaert NM og landskamp
SM LA, og en rekke svenske og norske amatører deltok, tu tross for at opplegget av fler’
grunner måtte bli forholdsvis improvisert denne første gnngen. Hovedsaken er imidlertid
at det hele er kommet i sving, og tu neste år vii deltakertallet sikkert bli langt større. Den
flotte vandrepokalen — en gave fra SM5APF kan sannelig friste noen hverl

0
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øverst: Noen sv gjestene med sine sakser. Fra venstre: SMSCA,
SM5AYL, 5M5CR0. (Redaktoren av den svenske Bulien). SM5BLX
og SMSIQ.

Under, Beste deltaker SMSAKF og Norgesmesteren i revejakt
1955. LA9MB etter endt dyst.

ledning tu å vise hva de dugde tu. Svenskene
med sine ‘folkesakser, (.beskrevet i «Amatør
radio nr. 5/55) tok snart ledelsen, og allerede
etter 65 minutter hadde førsteniann, SM5AKF’
Bo Lindell, peilet seg fram tu reven. Siden
gikk det slag i slag, og 11 av lagene fullførte
lØpet på under to tinier. Av de 18 lagene som
startet, fullførte 13. Løpet bød på mange mor
somrne •situasjoner, og lanserte tU og med et
nytt norsk ord: mo rs eryp e som en tref~
fende betegnelse på de kvinnelige assistentene
enkeite deltakere badde med i Iøypa. Ja, i ett
tilfelle lyktes det sannelig ‘morserypa å finne
reven fØr jegeren med peileapparatet hadde fått
siktet barn inn!

Etter lØpet samlet deltakerne seg i restan
ranten, hvor Trondheimsgruppen spanderte en
bedre middag på samtlige tilstedev~rende (1)

og hvor premieutdelingen senere fant sted.
Gruppeformannen LA1VA sto for utdelingen.
Etterpå ble ordet gitt fritt, og SM5CRD, den
svenske Bull-redaktØren, rettet en takk til sr
rangørene på vegne av SSA og de svenske del
takerne. SMÖIQ hilste fra foreningen Stock
holms rävjägare, en selvstendig klubb, åpen både
for SSA-medleinmer og andre. Han overrakte
også en niorsom og original gave: Et revepar
skåret ut i tre og symboliserende samarbeidet
rnellom revejegerne i SM og LA.

LA1TB leste opp en hilsen som var kommet
fra SM5APF. Den lØd:

tDå det är för mig omöjligt att närvara vid
Edert första NM i rävjakt vill jag på detta
sätt framföra mina hälsningar till Ham-kame.
raterna i Norge.

Jag vill även uttrycka min tacksamhet för att
Ni ville acceptera mitt erbjudande om ett van
dringspris till bästa deltagare och hoppas jag
att detta skall bidraga till att ytterligare öka
intresset för denna förnämliga «sporø.

Låt oss utbringa ett leve för den goda kam
ratandan inom radioamatörkretsen och hoppas
att denna hobby skall medverka till ett fredligt
förhållande länderna, i hela världen, emellan.)

Premielisten så slik ut:
1. SM5AKF’ Bo Lindell,
2. SM5BHA Kjell Gustrin
3. SM5IQ Alf Lindgren
4. SM5BZR Torbjörn Jansson
5. SM5CRD Lenn. Andersson
6. Bertil Andersson
7. LA9MB Egil Steen

Kristian Steen
8. LA8I{]J Odd Dahl

Else Horneberg
9. LA8NC Kjell Moxness

10. LA1NC Knut Äasen
A. Skagseth

11. LA5GD Arne Bostad
F. Stuemes

12. SM5CDc Allan Johnsson
13. LA6HA K. Vestmo

Beste norske deltaker og Norgesmester i rt”~
jakt 1955 ble altå LAOMB, som dermed erobret
sin første aksje i den store vandrepokalen. For
å vinnes til odel og eie må den erobres tre gall-
ger.

SM5AKF Bo Lindell fikk som :beste deltsktt
en forkrommet revesaksmodell red gravefl”t
og tok dessuten imot landskamppOkalen SMIL4
et stort tinnkrus. Dessuten ble det delt ut en
del mindre premier. Senere vii deltakerne
et diplom med fotomontasje fra den
hetsrike dagen.

1 landskampen tellet de tre beste lagene fra
hvert land, idet lagenes tider ble addert. Sverige
seiret da hØyst fortjent med 210 poeng mot
Norges 310.

Etter premieutdelingen og en kopp kaffe gikk
ham-praten livlig. Utpå kvelden viste SM5IQ
en serie vakre fargefotografier fra siste sven
ske revejaktmesterskap. Bildene som var led
saget av autentiske lydopptak fra arrangemen
tet, vakte stor begeistring og ga et levende inn
trykk av hvilken kolossal interesse denne sports
grenen omfattes med i vårt naboland.
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