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Om några dagar börj sr Stockholms Pävjägares tionde rävj &ctssä song. 1 vår allra
första tävling, den 6 juni 1940, deltog fyra. lag, varav SMSFA var den ende som hade
egen utrustning — till de övriga hade arrangörerna —IQ och —GQ lånat ut saxar. Till
den forsta tcvlingen 1957 kommer däremot~

Vad vi har gjort för att detta skulle hända oss vet väl ingen riktigt. Kanske
har mångårig propaganda i press, radio, TV samt demonstrationer på ungdomsgårdar och
för scouter äntligen burit frukt. Roligt är det i alla fall.

1 år ger de tre kronorna, som vår kassör sitter och

___________________ vantar på att fl an just från dig, storre utbyte an någon—

ir Li1tT~J k~l3~ ~u t sin. Den utmärkta publikationen Stockholms Bävjaictsblad
t kommer nämligen under 1957 ut med 8 nummer mot tidigare
11 PO~%i{~g~~ ~f bara 5 per år, trots f.o.m. juni höjt tryckseksporto. För

j de slantar som ev. blir över brukar det finnas hål a.tt

fylla i samband med poängj akter, priser m.m. Deltagandet

i rävj akterna är som de flesta redan vet avgiftsfritt.
Du som inte betalar får gärna delta i jakterna ändå — om du utan rävbiadot lyckas
få reda på tid och plats — men resultaten räknas inte i poängserien (det enda till
fälle när det är gott om priser), du får inte representera SRJ vid räv—SH etc. —

Vjkommen alltså med 3:— på postgiro 55 il 85, Lennart Lerhammar, Hägersten (gula
inbetalningskort finns på posten). Ange på inbetalningskortets talong namn, even
tuell anropssignal samt den adress under vilken du önskar få rävjaktsbladet. — Av
vissa skäl (utskrivande av ny omgång adresslappe.r) vöre vi tacksamma om du ville
verkställa inbetalningen senast den 30 mars. — iJedlemskortet ger dig f.ö. 20 % på
EFA:s bruttopriser. — Gratis sändes bladet till representanter för pressen och
grannstädérna. De senare ombedjas dock höra av sig för att få bladet i fortsät~
ningen; det kan ju ha utsetts ny r~vjakts1edare etc. Bifoga gärna en årsrapport!

Stockholms Rävjägares årsmöte hölls den 14 november 1956 och protokoll där
ifrån finnes att beskåda hos —CBD, —CRD och —IQ. Här bara några korta punkter:
— Hedersrävjägaren ,.rthur Andersson donerade en välskuipterad ordförandekiubba.
— Orienteringsklubbar ska kontaktas för att locka Ilövea4rigall till rävjagandet (och
därmed till amatörradion, eftersom de lär bli miljöskadade på jakterna).
— De helt radio-.okunniga nybörjarna ska få låna en rävsax av —If’ under en eller
högst två jakter, varefter de, om de omedelbart bestämmer sig, kan få en rävsax
gratis byggd av någon av de modiga och uppoffrande män, som annält sig härtill.
Nybörjarens utlägg inskränker sig alltså till vad ELFA:s folksaxbyggsats kostar.

fl — 1 år ska springandet minskas och betydelsen av pejling, kartläsning och vettig
LJ planering ökas!

— Po~ngjaRtsseriechefsarrangören —BNJ delade ut priser från Sv. Re.diobolaget och
AB Bo PaJstblad till de 11 bästa av de över 30 man, som mer eller mindre flitigt
deltagit i pongserien. Sedvanliga diplom till arrangörer och deltagare bytte äga—
re, och hedersrävjägc.ren överlämnade en gåva till —BNJ, I?SRJ:s mesta räv genom åren~.
— —IQ visade färgbilder med ljud från TV—programmet om rävjaizt i våras och från de
stockholmska rävjägarnas besök i Jugoslavien.

Resultat sen sist

_______________— 1 Judarnskogen den 21-10—56 gjordes ett intressant experi

ment av —B)2, —ADI, —AJ, —BUX och —CBD. Fem rävar hade utplacerats inom det lilla
området, och tog man dem i vetti,aste ordning var det bara 3-~- km att tillryggaläg~a
från start till sista räv. Nävarna sände en minut var tionde minut, d.v. s. sändning
fem minuter, paus fem minuter etc. — Här om någonsin gällde det att använda de två
första sändningspassen till att ta krysspejlinger och göra situationen klar för sig
i stort innan man bestmde vilken ordning man skulle ta rävarna i. Pejlende och in—
ritande måste gå fort: 5 rävar på 5 minuter. Tog man en räv per pass behövde man
dock inte springa mellan rävarna: i genomsnitt 700 m på i genomsnitt 9 minuter.
~_rx&r: i) su:iq 0.50 5) SM5AIU 1.20 3~~a’: 9) ~stedt 1.354

2) SM5ATZ 1.12 6) SM5II 1.294 2_~≥~r : 10) SM5CYC 1.06
3) J—O Sjöström 1.12* 7) Leijdstx&~ 1.30 11) H ilolin 1.15
4) SN5AICF l.2j4. 8) S15BZR 1.35 12) sF~ax 1.17

+med —YD som instruktör. — Fyra man tog en räv, och en man blev helt utan byte.



Trippelj akten siculle ha hållits den 18—11—56 för femte gången, men efter
som man samtidigt började fira Suezkanalens avstängning och bensinsvårigheterna
med söndagskörningsförbud, så fick den uppskjutas, förmodligen till ± höst.

Poängjaktsresultat 1956 (de tre bästa dagjakterna och den bästa nattjakten
räknas för varje deltagare).

1) SM5YD 12 r 4.37
2) SM5ÅTZ “ 5.16* 12) SM5ESX 6 r 6.06 22) SM5CZH 2 r
3) SMSIQ “ 5.234 13) 5115—2006 5 r 3.01 23) SM5ÅDG
4) SM5AKF “ 5.414- 1.4) SM5DB It 3.19 24) SM5CDD fl

5) SM5BZR 1~ 6.244- 15) SM5B)P 3.42 25) Liljegren
6) SMSÅIU fl 6.29-4 16) B Malmqvist ~1 6.19 26) N Gille
7) 5 Holmgren 11 r 6.50 17) G Samuelsson 4 r 4.02 27) 11 Nordgren
8) J—O Sjösfröm 9 r 4.47 18) N Lundborg ~1 3.30 28) Kj Jansson “

9) SMSII It 6.214- 19) H Nolin 3.35 29) 5145—2805 1 r
10) B Andersson 7 r 5.464- 20) Svedin 3 r 1.36 30) SM5BMD fl

11) N—G Fkstedt 6 r 3.56 21) SMSGQ “ 1.55 31) M Lindgren It

Kommande jaitter
Specialjakt for de manga nya raviagarna blir det i

Judarnskogen (Bromma) söndagen den 24 mars. Du som är ny i rävgänget får i
lugn och ro, med tillgång till instruktörer och utan tävlingahets, ta de första
stegen mot poän~seriesegrar och svenska mästerskapstit].ar, om du kl 1000 in
finner dig vid Åkeshovs hållplats på v. T—banan. Nära gångtunnelns mynning (på
banvallens södra sida) blir du välkomnad i rävjägarnas skara. Medför rävsax
(komplett), kompass, blyertspenna, klocka samt kartkort 10 1 nr 3 “Lovö—}4ä].ar—
höjden” ~ 75 öre (eller topografiska kartan blad 10 1 Stockholm NV, som är fyra
gånger dyrare men omfattar större område). Obs. Försentkommare okterseglas!
Jakten är även en lämplig söndagspromenad för “äldre” rävj ägare m. foin.

—IQ, -ADI, —ALX, —BZR
Rävjoict vid Kungens Kurva söndagen den 31 mars. Scmlingsplats: gamla vägen

vid Kungens Kurva på riksettan strax NO Esso stora bensinstation NO Fittja.
Tid: kl 1000. SJ—bussar från Zinicensdarnm. Kartkort 10 1 nr 3 “Lovö—Mälarhöjden”.
Fyra rävar — inga särskilda anordningar.

Välkommen —AIIJ m.fl.
Årets allra första poängj akt blir verklighet söndagen den 14 april på Lovö.

Samling kl 1000 vid Gula Stugan, där lappar utdelas i vanlig ordning4 Om du till
äventyrs inte varit med förut kan vi berätta att Gula Stugan är ett konditori
som ligger ett hundratal meter NI? om Drottningholmsbrons västra landfäste.
Karta: kartkort 10 1 nr 3 “Lovö—l€larhöj den” eller topografiska kartan 10 1
Stockholm NI?. Lämpliga allmänna fortskaffningsmedel är v. T—banan till Nockeby
(byte till l2:an i. Alvik) eller blå buss till Drottningholm från S:t Eriksg. 23
med avgångstider 0900 och 0930 (restid c:a 20 min.; kolla tidtabellen själv~.
Du önskas på det hjärtligaste välkommen av arrangörerna.
P.S. Som du väl vet omfattar poängserien 4 dag— och 2 nattj akter, och du får
räkna dig till godo de 3 + 1 bästa resu~tten. 1 år blir det 4 rävar per jckt~

Specialjakt för nybörjare i Ågesta~ra1cten 5. Magelungen söndag 28 april
Se nästa rävjaktsblad, som utkommer ungefär till påsk.

Vår— och sommarprogrommet i stora drag: 5/5 poängnattjDkt NO om stan;
12/5 jakt NV om stan; 26/5 poängjakt SV om stan; måndag 3/6 skymningsjekt
NI? om stan; 16/6 jakt NO om stan; 30/6 field—day med rävj akt på trivsam ö el.
dyl. — folk med id4er (och sommarstugor) torde meddela enmanskommitt4n —BLX
eller någon av nedanst. SRJ—funktionärer; onsdag 10/7 skymningsjckt 5 om stan;
slutet av juli Norgelandskamp nära Oslo; tisdag 6/8 skymningsj akt N om stan;
antagligen 24—25/8 514 i rävj akt i Fårösund.

SRJ—adressar: SM5IQ Alf Lindgren, Östervägen 23/II, Solna. 271449
—— SM5CBD Lennart Lerhammar, Sparbanksv. 70, Hägersten. 192271

SM5ORD Lennarth Andersson, Sturegatan 6 4~III, Stockholm 0.

—IQ skrev, —CRD stencilorade.
Upplaga 150 ex.


