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S R J - B L A D E T 

Ärgäng 50 Nr 3 

1997-04-28 

NM i rävjakt 1997! Tävlingarna arrangeras av FRA (Flens Radioama
törer) under helgen 26-27 juli. se separat info 
längre bak i bladet. 

SM i rävjakt 1997! Tävlingarna arrangeras av BRA (Borås RadioAma
törer) under helgen 27-28 september. se separat 
info längre bak i bladet. 

Detta innebär att vi nu definitivt kan spika jakterna i september 
månad enl följande: 

Onsdag 10. 9: Lennart Berg (denna jakt är redan bestämd). 

Onsdag 17. 9: Clas T. 

Tisdag 23. 9: AKF/Bosses sedvanliga sista träningsjakt före SM på 
tisdagskvällen vid Stockby motionsgård/Lidingö. 

Lördag 27-
söndag 28. 9: SM! 

Onsdag 1.10: Ingen jakt enär första onsdagen efter SM är fri. 

Söndag 12.10: BGU/PA (denna jakt är redan bestämd). 

skriv in dessa datum i kalendrarna!! 

Innan vi går över till kallelserna till kommande jakter kan du här 
läsa om vinterns och vårens jakter: 

97Q222lSundby 
l) Bo s 1.54.18 17 st 5) Kalle s 1.55.55 15 st 
2) Magnus H 1.54.56 6) Sven c 2.01.20 
3) KON/Olle 1.49.40 15 Il 7) Gunnar F 2.12.00 13 Il 

4) BGU/PA 1.49.41 8) OY/Lasse 1.40.00 12 Il 

Den traditionella nattskidrävjakten, som inte blev någon skidjakt 
eftersom det var flera grader varmt och vattnet rann överallt, ge
nomfördes vid Sundby friluftsgård med 10 st fasta o-kontroller och 
7 st rävar. O-kontrollerna låg alla inne på den svart-vita uppför
storade Sundbykartan med obestämbar skala. Rävarna låg sedan på 
den vanliga 15.000-delskartan väster om Sundby. Total banlängd ca 
10 km. 

Efter jakten var det dusch, bastu och fika hemma hos banläggaren 
Gunnar s. 
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~70J02lÄngsjö 
l) Gunnar s 1.05.59 7 st 6) Gunnar F 1.4J.40 6 st 
2) Kalle s 1.07.00 7) Tomas R 1.5J.OO 5 Il 

J) OY/Lasse 1.22.55 8) AKF/Bosse 0.45.00 4 Il 

4) Clas T 1.27.00 9) Kurt B O.J5.00 l u 

5) Sven c l.J9.JO 

En ganska kort bana, ca 4 km, lagd i en halvcirkel runt frilufts
gården. Mycket varmt för årstiden ( +7°C) , mulet men inget regn 
förrän rävarna skulle tas in. Snön är nu helt borta. Vilken tur 
att inte Vasaloppet skulle köras i denna terräng! 

Efter jakten, och sedan rävarna tagits in, förrättades den prisut
delning vi skulle ha haft på årsmötet inne i cafeterian. 

970Jl6lNäsbrnark 
l) Gunnar s 0.37.40 7 st 8) sven c 1.05.JO 
2) KON/Olle 0.38.00 9) Clas T 1.07.55 
J) AKF/Bosse 0.46.00 10) WAV/S-E 1.10.00 J st 
4) BGU/PA 0.50.40 11) VY I/Hans 1.10.00 2 Il 

5) OY/Lasse 0.51.11 11) Gunilla 1.10.00 
6) Kalle 0.52.40 lJ) Kurt B 2.12.00 2 Il 

7) Tomas R l.OJ.lJ 

Johans traditionella semmeljakt i Näsbypark samlade ett rekordstort 
antal jägare, varav J st nybörjare. Dessa hade lockats att ställa 
upp av IQ/Affe, som också instruerade dem i denna svåra men ädla 
sport. 

Det var mycket soligt med hög och klar luft, ingen snö men med en 
vind från NV, som var ganska kall när vi sprang över de öppna ytor
na. Banan var kort, men det har sina sidor att springa i och runt 
ett villaområde; ibland blir bäringarna lite konstiga! 

Johan tog med sig dottern Anna, född i september förra året, som 
med stora ögon tittade på oss när vi lät oss väl smaka av de hem
bakade semlorna, som vi sköljde ned med te, kaffe eller cider. 

5!7Q4QllÄggsta 
l) KON/Olle 1.59.00 8 st 5) Eva l d (ny b) 2.12.00 J st 
2) Clas T 1.59.58 5) Est (nyb) 2.12.00 
3) AKF/Bosse 2.02.00 7) sven c 0.55.00 2 u 

4) Gunnar F 2.11.00 6 u 8) Thomas R 2.12.00 l n 

1:a apriljakten med Gunnar och Kalle som banläggare. Totalt fanns 
det 12 st rävar, som delvis sände i varandra. Här gällde det att 
välja räv - och rätt räv. Kartan var ovanlig i det att spridda 
bitar av den vanliga kartan var kopierad och däremellan var det 
tomt. se en förminskad kopia på sidan 4. 

~70409lSandvik 
l) Gunnar s 1.18. J o 7 st 6) Gunnar F 1.58.40 
2) Kalle s l.J5.JO 7) KON/Olle 1.16.00 4 st 
J) Clas T 1.41.04 8) Thomas R 1.14.00 J n 

4) AKF/Bosse 1.46.J5 9) Kurt B 1.10.00 2 Il 

5) OY/Lasse 1 . 54 . 40 
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Banläggarens rapport: "Bra" väder på förmiddagen. Regnet började 
ungefär vid starttiden. sedan mera regn! 5-6 föranmälda deltagare 
kom inte! 

~70416lUrsvik 
l) BGU/PA 1.13. 55 7 st 5) AKF/Bosse 1.32.30 6 st 
2) Clas T 1.23.49 6) Gunnar s 2.12.00 4 n 

3) Gunnar F l. 31.50 6) Kalle s 2.12.00 
4) sven c l. 4 7. 00 8) OY/Lasse 1.12.00 2 u 

Härligt varmt väder på såväl dagen som tidiga kvällen. Det är på 
gränsen nu att pannlyset behövs. En buss med en jättestor sko på 
taket gjorde reklam för ett skomärke i samband med Marabou-loppet 
och i terrängen rörde sig många hundar från SBK i sökövningar. 

Lasse jagade räv i lågskor och slips! 

970423lJudarn 
l) Gunnar s 1.02.00 7 st 5) Sven c 1.35.05 
2) Gunnar F 1.05.40 6) Kurt B 1.34.25 5 st 
3) Clas T 1.10.30 7) Gunnar w 2.12.00 3 u 

4) OY/Lasse 1.34.25 8) Kalle 2.12.00 l " 

En kort jakt runt Judarn med en banlängd på bara ett par km men med 
rävarna placerade så, att det inte skulle vara så lätt att ta fler 
än två i samma pass. För säkerhets skull sprang Gunnar F två varv 
runt sjön. 

solig eftermiddag och kväll, inget behov av pannlyse utom för ban
läggaren när han skulle ta in rävarna. Månen var stor och rund med 
kraftigt sken, som gav skuggor på marken. Kometen Hale-Bopp sken 
som en strålkastare på himlen. En mycket fin kväll. 

Efter dessa jakter kallas härmed till KOMMANDE JAKTER: 

Onsdag 7.5: Samling kl 1900 vid Lida friluftsgård 
Arr. Kalle s 

Onsdag 14.5: Samling kl 1900 vid Knalleborg men kontrollera på 
föregående jakt att inte banläggaren Clas T är på 
tjänsteresa 

Onsdag 21.5: Samling kl 1900 vid Stockby motionsgård på Lidingö 
Arr. AKF/Bosse 

24/25.5: Nationell jakt i VRK. Denna jakt är också uttagnings
jakt nr 1 till VM-laget. Kontakta red för detaljer om 
dag och plats 

Onsdag 28.5: Samling kl 1900 vid Bögs gård 
Arr. OY/Lasse 

Onsdag 4.6: Samling kl 1900 vid Altorps station i Djursholm för 
den sedvanliga HBV-jakten 
Arr. HBV/Bengt 
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7/8.6: 

onsdag 11.6: 

Nationell jakt + landskamp mot norrmännen i Morakulien 
BOm-jakten arrangeras på lördagen den 7.e med start 
kl 1500. 
På kvällen korvgrillning, transformatorkastning mm 
tillsammans med våra glada norska vänner. 
2m-jakten arrangeras på söndagsförmiddagen den a.e, 
starttid meddelas på lördagen. 
Båda jakterna genomförs på de internationella reglerna 
och är uttagningsjakt nr 2 till VM-laget. 

samling kl 1900 vid P-platsen norr om 90°-svängen på 
Fiskartorpsvägen (n i Tennisstadion, telekarta 32Cl). 
Omklädnad på Östermalms IP. 
Arr. Patrik N 

Onsdag 18.6: Gunnars mara!! Samling kl 1900 vid Hellasgården. Tag 
med pannlyse och långstövlarna! 
Arr. Gunnar s 

Med detta är vårens j akter klara och nu återstår sommaren, förhopp
ningsvis en varm sådan. Nästa jakt blir NM i slutet av juli men 
qlöm inte Morokulien!! 

Trevlig sommar och vi ses i 

Välkomna till l :a apriljakten l 

Jakttid är 2 tim 12 min med start 2 min fön: 
1:a pass som startar 19.10 
S ryssfemmor + 7 SRJ -Vllnliga rllvar. 
Frekvensen som vanligt. 
Mål = sista tagna rllv. 
Kartan fAr ni på köpet = inga andr.:t kartor 
anvllndas. 

Vi pä l :a aprilavdelningen önskar er en 
lyckad jakt! 

,l v-= + ~- c;;;;:.__ 

skogen! 

2 3 4 5 6 
IRl R2 R3 R4 R 
S 4 rrv ~~/?#~~..-? 
4-n./2'.."?:! ~v&~ v r..-..~ ke>,.-rC F .k' J· 

Red. PA Nordwaeger/-BGU, Grävlingsvägen 59, 167 56 BROMMA 
tel. 08-26 02 27 (B), 08-62136 76 (A), 0708-21 38 35 (Mobil) 
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NORDISKA MÄSTERSKAPEN i RPO 

Flens Radioamatörer har härmed nöjet inbjuda de skandinaviska räv
jägarna till NM i RPO lördagen den 26 och söndagen den 27 juli. TC 
blir i utkanten av Flen. 

Anmälan skall vara oss tillhanda senast den l juli och sker genom att 
sätta in 100,- på postgiro 11 10 94-9, Flens Radioamatörer. Ange 
namn, ev signal, adress, födelseår samt klubb. Anmälningsavgiften 
återbetalas ej om du uteblir. 

Totalkostnaden är ännu ej klar. Mellanskillnaden betalar du vid in
checkningen. Detaljerad info om färdväg, totalkostnad mm får du en 
vecka före tävlingen. 

Frågor besvaras av Göran Blumenthal/SM5HIH på tel 0157-513 55 eller 
av PA/SMOBGU på tel 08-26 02 27. 

================================================================== 

SVENSKA MÄSTERSKAPEN i RPO 

Borås Radioamatörer har härmed nöjet inbjuda alla svenska rävjägare 
till SM i RPO lördagen den 27 och söndagen den 28 september. TC blir 
i utkanten av Borås. 

Anmälan skall vara oss tillhanda senast den l september och sker 
genom att sätta in 1000,- på postgiro 87 78 17-7, Borås Radioamatör
er. Ange namn, ev signal, adress, födelseår samt klubb. Anmälnings
avgiften återbetalas ej om du uteblir. 

Totalkostnaden är ännu ej klar. Mellanskillnaden betalar du vid in
checkningen. Detaljerad info om färdväg, totalkostnad mm får du en 
vecka före tävlingen. 

Frågor besvaras av Gunnar Toresson/SM6CYX på tel 033-24 05 77 eller 
av PA/SMOBGU på tel 08-26 02 27. 

VÄLKOMNA ÖNSKAR ARRANGÖRERNA AV DESSA TÄVLINGAR! 



RPO Terminli~te LA ARDF GROUP 1997 c.w>F·-bli• Diroalonf....., AJOUR 08 .OJ. 97 
RadioPeileOrientering Sporten i Norge 

L or 1/3 1300 "NM-SKJ" RPO Råsllld!Vestfold 80m LA6VEA 
Son 2/3 1100 l"onsberg,ESsoskogen 2m LA6KCA 

Tirs 15/4 1800 Bygdey/Huk P-plnss Sesongåpning! 80m LA2PJA o c 
Tirs 22/4 1800 Slemmestad/Torvbråten Skole 80m LA50M oc 
On s 30/4 1800 Brerumsmarka 2m LA3QG c fc7l4A.t11FJ 
Tirs 615 1800 0stmarka 80m LA3ST OCNM 
T ors 15/5 1830 V estmarka 2m LA1KP c 
T ors 22/5 1830 T ensberg 80m LA6KCA o c 
T ors 29/5 1830 Nittedal 2m LA4PGA c 
Tirs 3/6 1830 Rrelingen 80m LA4ND OCNM 

o 
Lord 7/6 1300 Morakulien 80m SSA(SMOBGU) OCNM 
Sond 8/6 1030 Morakulien 2m LA1KF CNM b~QOq t a" 
T ors 12/6 1830 Langhus 2m LA2QDA CNM 

o Tirs 17/6 1830 Songsvann 80m LA8FCA OCNM 
Ler d 517 1300 Sommer1op?! Barnie 80m Hege!LA50Q -
uke28 xxxx 5 Iep i Danmark ! 80/2m OZ1FSM+? 

Ler d 2/8 1400? Nordisk i Sverige/Goteborg? 2m? SSA Nordisk 
Sen d 3/8 0900? Nordisk i Sverige/Goteborg? 80m? SSA Nordisk 
Fred 15/8 1500? Norgesmesterskap, Fefor 80m NRRL Gudbr-gr. NM 

Ons 20/8 1830 0stmarka 2m LASCH c 
Tirs 26/8 1800 Vestby 80m LA2RR o c 

tirs.2- ler.6 september VM i Bayern/Tyskland 80/2m IARU/DARC 
T ors 11/9 1730 Linnerudkollen/Kringlevnnn 80m LA50Q o c 
T ors 18/9 1700 T0nsberg 2m LA5UGA c 

o T ors 25/9 1700 R0yken/Villingstadåsen 80m LA6XI o c 
uke40 1700 Oslo 2m H e ge c 
Lmd 11/10 1300 Sandefjord 80m LA50BA o c 
T ors 16/10 1915 ? *)Nattlopr 80m ? o c 

o Lord JS.I JO JOTA! 

Lord 25/10 1300 ? 80m ? o c 
Ler d 25/10 1830 Sesongavslutningsfest ? 

Lord 1111 1830 Stocklwlm Open 80 m natt SRJ 
Sond 2111 0900 Stocklwlm Open 80m tlagSRJ 

*)nattlop! Ftoyte og lwde/ykt obligatorisk. 

OC= OsloCup (80m) C- Cup (LA ARDF 2m Cup) Vl\I• Vl\1-uttak 

Bekreftelse på tider og startsterler for RPO lep på 0stlandlandet kan fås fra 
LA50Q Christian Dons tel. Priv. 22 22 27 16, eller Knut Heimdal telf. arb 
66 84 17 99, priv. 31 28 27 03 eller mobil 942 10000. Termliste også på internett l 
Knut E. Heimdai!LA6XI Led~r LAARDFGROUP file:C:RPO/Jermli97.doc 



o 

o 

o 

o 

RÄVKALENDER 1997 

Nr Dagidatum Startplats l Banläggare 

l ti 15apr Krokslätts idrottsplats (Safjället) 
Erik Sandwall SM6RXZ 031-188817 

2 må5maj Årekärr/ Billdals kyrkogård 
Bengt Lindberg SM6BLT 031-911418 

3 on2lmaj Stretereds idrottsplats (Tulebosjön) 
Lars Larsson SM6ANC 031-991173 

4 to 29maj Oxejöns P-plats 
Lars Quiding SM6BCD 031455906 

5 to 12Jun Buddalens motionscentral 
Martin Björkman SM6EHL 031-296564 

6 on20aug Lexby mader. Lexbydalsv. (5 km N Kåhög) 
Ingvar Nilsson SM6FHI 033-230405 

7 må lsep Tuve motionscentral 
Torgil Larsson SM6ESH 031-573629 

DAG-DM Smoling kl15:30 
8 s614sep Bertilssons stuga, P-platsen söder om 

Ingvar Andersson SM6ERS 031-214445 

N!!tt-jakt Samling kl 19:00 
9 ti23sep Kallebäck/Delsjömotet, SIK P-plats 

Lars Renberg 031-270230 

Natt-DM samlin({ kl 18:00 
lO lO okt Finnsjögårdens P-plats, (reservlampa obligatorisk) 

Tomas Svensson 031-872398 

Där annat ej anges är samling kl18:00 och start kl 18:30. 
Kolumnen "Tele" anger startplatsen enl telefonkatalogens karta. 
startavgift 10:- plus karta till självkostnadspris. 
Medtag: penna, kompass och visselpipa. Utlåningssaxar finns. 
Introduktion l Demo för nybörjare vid alla jakter, även DM. Alla välkomnat 

Tele 

26B2 

34D2 

33B4 

31G5 

25E3 

6B5 

10A3 

27Hl 

26D2 

28C5 

Jägmästare är Ingvar Nilsson SM6FHI, Källbäcksrydsgatan 11 b. 
507 31 BRÄMHULT. Tel bostad 033-230405. nalle 0705 878 462, tel arb 031-7761663, 
fax arb 031-7763757 

Väl mött l Ingvar 
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jför 50 år %tban ••• 
Sidan har ockuperats av SMSIQ 

Den här årgången av SRJ-bladet bär med all 
rätt ordningsnumret 50. Första årgången bör 
alltså ha utkommit 1948. Jag kan intyga det, för 
det var jag som producerade den. 

1948 är ju också det år, till vilket välvilliga his
torieskrivare (som t ex jag själv) hänför rävjak
tens införande i Sverige, samtidigt som de vill 
pådyvla mig skulden för att det gick därhän. 
Det ligger kanske något i detta. 

Men redan 194 7 gjordes allvarligt syftande pejl
försök på FRO:s första lägerkurs, vid Gottskär 
på Onsalahalvön. Initiativtagare till detta läger 
var SM6QL, Kalle Brusberg. Han hade tubbat 
en man från Ludvika, som jag bara känner un
der benämningen Radio-Fredrik, att bygga två 
stycken raka tvårörs mottagare, och denne 
hade samlat ihop några rör av typ A409 och 
A415, m/1928, som med viss möda hade 
bringats att fungera på 80 m. - Ramarna kom 
från annat håll, tillverkade av en praktikant på 
Götaverken. De vägde nästan ett kilo vardera. 
- Dåtidens 90 V anodbatterier gav ungefär 30 
volt per kilo. 

SM6-/004 och SM6-985 provar en 
rliYsax pd Gottskiirsliigret /947. 

Tillsammans vägde kompenentema 4 kg, och 
så tillkom lådan. Jag och en till hittade en 2" 
planka och sågade itu den på en led som man 
sällan delar en sådan planka med handsåg. Så 
byggde vi lådor av de något ojämna 1"-bräder 

Delvarande SM7GE tar i och 
lyfter Gottskarsmonstret 

som uppstått., och monterade ihop alltsam
mans, och därmed var rävsaxens matchvikt 
uppe i över 5 kg. 

En stilla sommarkväll försvann en hemlighets
full person för att som troligen förste svensk 
agera räv. Vi andra hjälptes åt att bära de två 
mottagama i bäringens riktning, och eftersom 
den pekade längs en väg mot ett fik två kilome
ter bort var ju saken klar, trodde vi. Vid fiket var 
signalerna dock betydligt svagare, så efter 
kaffe och bullar anträddes återtåget Vi samta
lade om något som påstods heta sensantenn 
och med vars hjälp man skulle kunna skilja på 
fram och bak. 

Den ena gruppen virrade runt på lägerområdet 
till 0130 och svor över att bäringarna envist 
pekade mot en parkerad lastbil. Vid den tiden 
sov den andra gruppen sin skönhetssömn, ef
ter att ha tittat under presenningen som täckte 
lastbilsflaket. 

Det var på det sättet det bö~ade. Utgångsläget 
var alltså bra för den som ville konstruera lätta
re och mera bärbara rävsaxar - värre än så här 
kunde det ju knappast bli. 

SMSGQ och jag tog fasta på det, och under 
vintern 1947-48 växte betydligt lättare saxar 
fram, samtidigt som entusiasmerande upprop 
publicerades i QTC. Jag återkommer till det! 

Affe 


