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Det har hänt mycket sen sist. Vanliga “lokala’1 jakter, landskamper- mot Norge och

Danmark, 511 på Fårö med rekordbillig flygresa i SRJ—regi. I~rom J.äses nedan, likeräl
som om kommande rävj akter — glöm inte bort att delta i dem:’
Resultat sen sist ~ Djursl~lm jagades det räv söndag 16/6. Det var minst 7 år sedan

något sådant försiggick i dessa anrika trakter, där -.GQ och —IQ 1948 grundmurade den
svenska rilvjektssportens vagga. Av gammal god men sällsynt årgång var också —BAG och
—XD, som tillsammans med .-CRD stod för rävskapet. —GQ och —BNJ arrangerade. Solen
lyste och banlängden stort~räv—räv—räv var 3,8 km. Elva man hittade alla rävarrias

1 —ID 1.01 5) —AIU 1.21 8) Astrid Lindström 2.02
2 —IQ 1.06 6) Leijdström 1.27 10) Gunnar Samuelsson 2.03
3 —åKE 1.16 7) —BZR 1.29 il) L.—0. Z~tfors 2.21
4 —BF 1.20 8) —lix 2.02

Stockholms Rävjägores field—day hos —UN j~ Simpnils 29—30/6 blev en stor sucod tack vare

O familj ens —UNsa uppoffrande arbete och tack vore det fina vädret. Simpnäs ligger justinnanför .Arholma, fågel— och fiskvägen nära Norrtälje men landvägen hela 12 mil, från
Stockholm. Trots detta var vi ett 30—tal man av båda könen därute, när vi var som flest.
Somliga slog upp sina tält redan på fredagskvällen, andra kom på lördagen, och en man
kom på moped kl 11 på söndag och åkte hem igen 417 — det finns tydligen intresse, På

o lördagskvällen var alla ute och pilkade torsk, tillräckligt för en kollektiv söndags..middag och för att var och en skulle få minst en fisk att förljuva måndagen med. Framåt
2330 visade Leijdström färgbilder och —BAD en film från portabeltesten (med —ID).

Söndagsrävjaicten omfattade fyra rävar, de flesta på ‘Tfel” sida om långa, smala vlkar.
Så t. ex. stod ett par man och tittade längtansfullt på ~‘även, som solbadade på klipporna
på andra sidan om en 300 m bred och mycket kall del av Ålands hav — landsvägen runt vi..
ken var det 4 km, nästan lika långt som hela banlängden om rävarna togs i rätt ordning:
En räv låg på en 5, skild från fastlandet av 50 m knädjupt vatten. —AIU trodde det var
djupare, tog av sig alla kläder utom hörtelefonerna, forsade över sundet och försvann
i skogen~ ovetande om att han hade 800 m till räven. On sina möten med turister och in
vånare xa ön vägrar han att uttala sig. Ocensurerad —BAD-film visas på årsmötet.’
Alla rävar togs 1) SM5IQ 2) SM5AKF 3) K—E Leijdström 4) SMSAIU
Priser från arrangörerna utdelades i riklig mängd. Arrcngörer var —UN, —XD m.fl.
Vid Heflaegården 5 om stan skvmnings.jagades det onsdag 10/7. Nävarna-arrangörerna —IQ,
—AKT och —BZR hade åkt ända dit för att få bättre geografisk balans på sommarens jakter.
Fyra man tog alla de längs en 2,7 km lLn~ bana utplacerade rävarna och fick små prisers

C l) —ÅIU 0.574 2) Leijdström 1.14* 3) —II 1.254 4) —BIT 1.35tandskamDen mot Norge gick av stayeln söndag 21/7 i NRIU,~ ss Oslogrupps regi. Platsen var
Svindal nära iloss på Oslofj ordens östsida. 6 norrmän (från Kristiansand och Oslo) Icäm—
pade mot 14 svenskar (från Stockholm, Västerås, Norrköping, Linköping, Uiitoboig och
Perstorp). Vi bodde i Oslogruppens trevna stuga, där LA410 sjöng till gitarr fem timmar
natten till söndagen och där man fick krypa in på vinden genom en taklucka och byta
säkringar om klubbsändaren LA4O/B och elspisen varit igång samtidigt. 1 stugans källare
fanns på lördagen 200 öl och 1800 tomflaskor, på måndagen 2000 tomflaskor. Trevligt
stäile Kartan var från Holger Hörntands tid, hettan mördonde och terrängen vertikal
och p.g.a. nickelinalm svårpejlad. Nävarna var fyra och banlängden cirka en halv mil.

1) SM5OW 1.24 5) &4SCOH 1.46 9) LA5RC 1.53 Sedan följde 5147—1037, LASTD,
2 SM6ARV 1.29 SMSASK 1.46 10 SM5AVF 2.02 LA2LF, LA4XC, SM6A.NC, LASQD
3 SM5AKF 1.29 S45BZR 1.46 11 SM6BJB 2.15 samt göteborgarna Gunilla
4 SZI5FJ 1.36 SM5IQ 1.46 12 LA2DF 2.34 Svensson och Cederholm.

Trondhoimsgruppens vandringspris av år 1955, som då t9gs av Sverige (—AKF—BHA..IQ) blev
alltså kvar på rätt sida av Kölen genom —OW—ARV—AKF. Åtskilliga priser, från 813 och
807:or till mätinstrument och bilpläd, delades ut.
På EDRi s yla Madumsö söder om Ålborg anordnade 25 to sommarläger 28/7— 3/8 förekom räv—
jägare från Sverige, Norge, Danmark, Osterrike och Jugoslavien (varav danskarna jagar
på 160 m och alla andra länder på 80 m) samt dessutom icke rävjagando amatörer från
Finland, Osttyskland och Grönland. 30/7 gick danska mästerskapen, där utlänningarna
deltog utom tävlan, vilket var tur, eftersom 80—meterssändarna inte hördes vid starten.
Sändningar förekom i början tre minuter varje halvtimme, och först efter en timme hade
svenskarna på olika vägar och mest genom tur hittat ett område, där båda rävarna hör
des. aZ2UC M.Laustsen blev dansk mästare, men trots entimmesförlusten kom —IQ på andra
plats och —AKT/—ASK (san endast gemensamt kunde höra rävarna) på tredje plats.



31/7 gick den inofficiella landskampen Sverige-Danmark. Den kunde ha varit officieil,
om inte ett brev från FIDR till SSÅ, som skulle ha behandlats av SSA rävjaktsledare —11,
kommit bort på vägen till denne. Som don minnesgode läsaren påminner sig, utlystes täv
lingen aldrig som officiell landskamp, vilket EDR i sitt brev ville ha den till. — De
svenske var bara fyra, varav —BZR låg till sängs och levde (fast nätt och jämnt) på pe
nicillin och havresoppa. Återstod alltså tre man, som ju alla måste ]jckas för att det
svenska laget skulle ha någon chans. — Två oportiska rävar, beåannade med jugoslaver
och försedda med såväl 80— som l60—m—utrustnin& sände två minuter var tjugonde minut (er
kompromiss 1. den mellanfolkliga förståelsens tecken). Banlängdon var 6 km fågelvägen —

7,5 km om man följde landsvägen — plus 1,5 km att gå från lägret till starten och 6 km
att gå hem från sista räven; mycket spring för två rävar i vårt tycke, men det är kul
att se hur andra jagar räv: Tyvärr glömde vi ta reda på vad danskarna som deltog hade
för signaler, men resultatet blev följande:

1) SMSIQ 1.40 2) SM5ÅSK och OZ—7? 2.04 4) SN5AKF 2.0~..30 — därefter danskar.
Sverige fick alltså 6 rUvar på 5.48.30, medan de tre bästa danskarna endast fick 5 rUvar
Läg~’et, som förestods av OZ2NU, var även i övrigt, mycket trevligt och rekommenderas.’
På Astölä~ret lär SEJ—medlemmar ha deltagit i rävj akter, men resultatet är okänt.o Slcymningsjokt i Sundbyberg onsdag ]2J8. Rävar: —II, —AKF, —ALX, —BZR. —LK var o~& med.
Bonlängd 2,7 km. En av rävarna heltransistoriserad med 70 mW. Priser från arrangörerna.
1) —YD 1.13 2) —IQ 1.17 3) Leijdström 1.38 4) —BXP 1.39 + 12 andra, däribl. OESAK.

G&lö.jakt söndag 18/8. Som framgår av SEJ—bladet nr 4 hade ett par fristående radioklub..
bar bjudit oss på rävj akt på Gålö. Ingen arrangör infann sig. Ned tanke på hur dyra buss

Q biljetterna för lurade deltagare är reia~E6?3~ 5t~brevkort med ett nödrop om
arrangörshjälp (som alltså aldrig avsänts), så får man väl använda erdet oförsvcrligt7
—IQ, —AKF och —BZR tog upp varsin rävsändare ur bagaget och gjorde en l4-km—rävj okt.
Tre rUvar inom en timme hittade: 1) —19) 0.32 2) Leijdström 0.40 3) —II 0.45
Kl 1)45 lördagen den 2.4 augusti startade SRJ—flygs DC—3 från Bromma med 18 rävjägare och
10 supporters ombord. En timme senare landade den i Visby, sightseeing med förhyrd guide
vidtog och fortsatte tills det var tid att enbarkera den abonnerade bussen till Fårösund
Färj a till Fårö och räv—SM—buss till förläggningen vid Sudersand. — På söndagskvällen
efter SM gjorde vi likadant fastän tvärtom. — Flygrenan tur och retur Sthlm—Visby kosta-.
de endast 48:— med SEJ—flyget (mot 125:— med ordinarie flyg; båt + tåg kostar 67:—),
och den möjliggj ordes tack vare ett mycket omfattande förarbete av —ADI (även vl—ADI
och i någon mån —IQ har varit inblandade). — Själva SM var eynncrligen trevligt
och välarrangerat, så nÄr som på att det regnade på nattj akten. Närmare detaljer kon
p.g.a. platsbrist, som allt press—stopp—ny-tt så gärna råkar ut för, inte meddelas, men
QTC nr 10 och något av de båda Teknik—för—illa—nummer, som utkommer under &eptember,
kommer att berätta mer om tävlingarna där på den ödsliga Fårön, så full av sanddyner,

O får, ag, tallar och r~ukar, och om SN1AZK och alla hans medhjälpare. Resultat:Segrare och svensk mästare 1957: SM5AJCF, Bo Lindell, SJU 2.22.30
2) SM5IQ, Alf Lindgren, SEJ 2.26.30
3) SMSÅTZ, Lars Granell, SEJ 2.33.00

.4) SMSAIU 2.34.00 5) SM5YD 2.49.30 6) SNSASK 2.50.00 7) SMSKO 2.51.00 (samtliga snj)
8) SM5AVF, Norrkoping, 3.17.30 9) SN1ANZ, Fårosund, 3.21 10) SM500H, Norrkpg, 3.32
Juniormästaro: SM5ASK, SEJ, 2.50. Bästa dam: SM5BLX, SEJ, 4 rävarpå 4.12.
Lagtävli.ng: 1) SEJ (AKF,IQ,.NrZ) 7.22.00 2) SEJ (AIu,YD,ASK) 3) SEJ (K0,BZR,II)
Kommande jakter: Stockholms Radioamatöror. SRA, har field—day vid Domarudden, hers—
berga ]J9. —BXP ordnar en jakt där kl 1000, till vilken alla rävjägare inbjudas.
Kreta fjärde poängjakt går söndag 15 september kl 1000. Samling på Norra Lidingö vid
vägskälet Alvvik—Södergarn 2 km NO Kyrkviken. Tåg nr 201trån Humlegårdsgatan till änd
stationen Kyrkviken + anknytningsbuss till hpl Södergarn. Kartkort 10 1 nr 2 Lidingö—
Nacka eller kartblad 10 1 Stockholm NO. 4tåget avgår 0929
Poängnattjakt blir det söndag 29 september kl 184.5 (solen går ned 1726). Samling strax
norr om Kungens Kurva på Södertälj evägen, vilket på kartan betyder vgsk intill p.’ 33,60
ca 2 km SV det stora (norra) namnet Segeltorp. Vi träffas denna gång V vägen som 3]J3
och inte på 0 sidan som vid p—j akten 2/6. SJ—buss nr 6 från Zinkensdo.mm — ta själv reda
på tiden: Kartkort 10 1 nr 3 Lovö—Nälarhöj den. P—gängot gm Bertil Andersson
Rävi akt söndagen den 6 oktober kl 1000 vid Lövstabadet. Kartblad 10 1 Stockholm Ny.
SJ—buss nr 3 från Norra Bantorget. . —IT, —DB m.f1.
Nästa kallelse uticoramer ca 2/lo om hjälp erhålles med utsändandet, annars icke.
SEJ—adresser: SM5IQ Alf Lindgren, Ostervägen 23/II, Solna.

SM5CRD Lennarth Andersson, Stureg. 6 4/III, Stockholm 0.
SMSCBD Lennart Lerhammar, Sparbanksv. 70, Hägersten, 19 22 71.




