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Det har varit sommarpaus i rävjagandet, vilket minsann märks på den magra av
delningen “Resultat sen sist”. Man hade ju i det längsta hoppats att några som—
marjaktsarrangörer skulle anmäla sig före förra numrets stenoi.il~iggning, men så
skedde icke. Ingen vill heller ordna septemt’erjakter utom —BNJ, som nedan utly
ser höstens poängjakter. Det är väl knappast lönt att påpeka det, men om någon
vill ordna jakter f.o.m. 14/10 och fram mot jul, meddela då —IQ detta senast den
i4o, så kommer det in i nästa rävjaktsblad.

Sem bekant gick tre dagjakter i poängserien i våras. Nedan utlyses en dagjakt
och två nattjakter. Varje tävlande får ta med sina tre bästa dagjakter och sin
bästa nattjakt då resultatet räknas ut för hela serien. Men även deltagare “utom
serien” är hjärtligt välkomna på de enskilda jakterna. Kom inte för tävlings—
raseriets skull - kom för att ha kuJA

Resultat sen sist ... . .

Ravjakten a Beograd 10 juli blev ett arrangorsfxasko av stora
mått. Rävarna sände på fel tider ~.en m.~rut ct’ka var åttonde minut i stället för,
som uppgivet var, var tredje), på fel frekvens (på svårt militärtrafiksstörda
3515 i st.f. uppgivna 3550) och med fel text (huvudsakligen CQ — kan ni tänka er
tokigare rävtext? - i stället för som det hade sagts bara signalerna YU%c/l resp.
YU%C/2)4 Som krydda på det hela hördes ena räven inte alls och den andra il km.

Allt detta gjorde, att nedresta —IQ, —AJCF, —BZR och —2006 med —BIX och —EG med
dennes familj som supporters inte fick något tillfälle att jämföra sitt rävkun—
nande med folket fiän de andra 12 länderna. Men vi hade mycket annat kul både i
Beograd och på den pa].xnomsusade medelhavskusten. Och de 200 YU—hamsen vi träffade
var mycket trevliga och hyggliga på alla sätt.

—ARP: s och —BZR: 5 “privatjakt” på Kärsön tisdagkvällen 14/8 hade endast med—
delats till dem, som ändå i den vevan fick brev, därför att de anmält sig till
Norgelandskampen. Trots detta och trots att dagsregnet inte slutade förrän två
timmar före jakten kom det 14 man, varav i~e alldeles nya nybörjare (vilka dock
alla blev utan rävar, men de kommer igenl). Det var bara två rävar, och banans
längd var 2j km.

2 rävar: 1) SM5DB 0.50 6) J.0.Sjöström 1.241

2) SMSIQ o.sil 1 räv: 7) SM5CED 0.20

3) SM5BXP 0.54 s) SM5GR 0.42
4) SM5YD 1.12 9) OE8AK 0.511
5) SM5AIU 1.13 io) MaJ.mqvist 1.03

Pris från SM5BPB utdelades vid eftersnacket på Brostugan.
Norgelandskampen 19/8 inställdes därför att ingen norman anmält sig! Anmälda

svenskar fick brevledes besked om att den ersatts med en vanlig CBD—BUX—AJK—jakt
i Pålamalmstrakten söder om stan. Mer än hälften av de anmälda svek emellertid
arrangörerna, bnrtskrämda av ett lätt duggregn, som f.ö. slutade före eftersnacket,
som hölls kring termosar och fotogenkök i det fria under en blåfläckig himmel.
Banans längd var omkring 7 km och terrängen bitvis bergig och hal - fin SM-träning!
Sex man tog alla tre rävarna, nämligen:

i) —YD 1.41 3) —IQ 2.00~ 5) —ORD 2.08~
2) —A.IU 1.58 4) Sjöström2.03 6) —DB 2.25

~tå i Norrköping 1-2 september: anmälningstiden har utgått.
Poängjakt söndagen den 16 september. Samling vid Fagersjö hpl kl. 0950. Nynäs—

banan från Cst 0933 eller T—bana till Högdalen + fotmarsch (svårt att hitta).
Karta 10 1 Sthlm 60 el.dyl.

Nattpoängjakt söndagen den 30 september. Samling vid hpl Källtorpssjön kl. 1900.
Buss nr 3 från Borgmästargatan 1815 och 1840 ± 10 minuter (tiderna ändras något
efter 27/8, kolla dem själv!). Karta 10 1 Sthlm NO el.dyl.

Natt poängj akt söndagen den 7 oktob er. Samling vid Dj urgårdsbrunnsbron kl. 1845.
Karta 10 1 Sthlm NO el.dyl.

SM5IQ Alf Lindgren, Östervägen 23/II, Stilna, 271449.
SM5CRD Lennarth Andersson, Stureg. 6 4/III, Stockholm Ö.
SM5CBD Lennart Lerhammar, Sparbanksv. 70, Hägersten, 192271.

-IQ skrev, —ORD vevade.


