
STOCKHO LMS RAVJAKTSBLAD
Nr. 6 1959 12 årg. 16.10.59

Årets jaktsäsong lider nu mot sitt slut, vilket innebär att detta
är årets sista kallelse med de sista jakterna som i år är en Djurgårds_
jakt och den årligen återkommande Trippeljakten. Återstår bara att hoppas
på ett stort deltagarantal från oss rävjägare på Trippeljakten~ så att
denna mycket trevliga •ch omväxlande form av rävj akt inte kommer att för
svimia ur prog-ra~,maet till nästa år! Vidare innehåller numret inbjudan
till årsmöte på Söders höjder.

Vad kan man nu säga om den gångna rävjaktssäsongen 1959. Att vi va
rit mindre aktiva än på många år är det inget tvivel om. Antalet jakter
har minskat med hälften jämfört med förra året. Inberäknat de två komman
de jakterna är vi uppe i en totalsumma av 12 jakter mot 24 stycken 1958.
Det faktum att poängjajttsserien blev slopad från och med i år inverkar
på jaktstatistiken men frånsett detta har ändå jaktantalet minskat!
Antalet kallelser har därför minskats med två nummer.

ÅR ÄR D[TBN&F~ ~MI~M~Å~GT
ÅRSMÖTET 1959.

Du kallas härmed till 3TOCJffl0I~ RAVJA&PJjE5 ÅRSMÖTE måndagen den 9
november klockan 1900. Vi har i år fått en lokal som är något mer cent
ralt belägen jämfört med föregående år. Därför träffas vi på Sjömansin
stitutet, Katarinavägen 19/2 tr. ned. Om Du inte kommer med eget eller
annans fordon utan är tvungen att anlita de allmänna kommunikationsmedlen
åker Du lämpligen till Slussen och därifrån tar Du en c:a 2 minuters pro
menad till Sjömansinstitut5t

Programmet: Meningen är att vi skall återuppliva den gamla SRJ-tra—
ditionen i år, d.v.s. med en första avdelning omfattande diskussioner,
beslut, val samt andra mer eller mindre viktiga föreningsbestyr. Därefter
en liten kaffepaus, följd av avdelning nummer två med bland annat prisut
delning i årets KM och diverse underhållning.

På grund av att det inte finns någon servering i anslutning till
lokalen måste vi i förväg beställa så mycket som kommer att gå åt. För
ett pris av kr 1.75 får Du en enhetsportion bestående av kaffe och rik
ligt med bröd. Du som tänker komma på årsmötet och vill ha en dylik por
tion: Ring senast onsdagen den 4 november till Karl—Evert Leijdström
tfrj 594609 eller Bertil Andersson tfn 625218.

Om Du har någon viktig fråga som Du skulle vilja ha upptagen på
dagordningen för årsmötet, skriv då till Bertil Andersson, Sturegatan 6,
Stociffiolm 6 före den 28 oktober~

ALLA ~R HJÄRTL6T
RESULTAT SEN SIST: V ~LVOMMNAY
Söndagen den 13 september var 16 man ute i terränglådan vid Eneby

berg och jagade de tre rävarna BZR, AKF och IQ för att få lite välbehöv
lig KM-träning. Resultat: 3 rävar, i) BXT 2) K-E.Leijdström 3) AIU
4) Svensson 5) OT ~J O.Samuelsson 7) B.Andersson 8) CIUJ 9) Holmgren
!!~sB: i) OT 2) Möller 3) Nersing

statay~ se annan plats i denna kallelse.
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KOIS!MAEDE JAKflR:

Söndagen den 25 oktober blir det rävjakt på Djurgården. Samling vid
Djurgårdsbrunns värdshus (buss 69 från Nybroplan eller spårvagn 7 till
Bellmansro ÷ 2 km promenad) klockan 0930. Kartkort 10 1 nr. 2 Lidingö -

Nacka eller karta 10 1 Stockholm NO. Omklädsel sker i Stockholms Rodd
förenings båthus, dit snitsel leder. Efter jakten dusch, fri bulle, pri
ser o. d. Det blir i stort sett en normal jakt, men med en eller annan
överraskning.

Teknis Radioklubb / -BF och -YC

TRIPPEIJAKT DEN 15 NOVNAEER 1959.

De flesta vet väl redan vad trippeljakt innebär: Ett antal lag, be
stående av bilf6rare, kaa’tläsare nch rävjägare, ska under fyra timmar
inom ett område på 15x20 km besöka så många som möjligt av poänggivande
rävar (inom 500 m från allmän väg), gångkontroller (inom 1 km från all
män väg) och bilkontroller (vid vägen). ~amarbet~ inom laget äi A och 0.
Det hela är kostnadsfritt för rävjägaren - 3 kr för karta får han ev.
lägga ut - och vanligen blir han hämtad vid bostaden!

Trippeljektshabitueerna har i flera månader tjatat på mig för att
se till att det blir en trippeljakt i år också. Det blir det alltså, men
om inte rävjägarantalet ökar betydligt, blir det den sista. Siffrorna
har varit 32, 30, 28, 26, inställt p. g. a. Suez-krisen, 22, 20! Det har
alltid varit rävj~ägare som fattats (utom förra året, då ett par dylika
p.g.a. samtidiga andra biltävlingar blev utan förare, men eftersom trip
peljakten i år ingår i KAK:s KM, är den risken eliminerad). Så Du bör ta
chansen att kunna få säga Dina barnbarn att farfar i alla fall hann vara
med om en trippeljakt!

Nu säger väl några, liksom tidigare år, att de inte vill dra ner
resultatet för laget. Nåväl, men om en bilförare inte kan ställa upp
eftersom Du intE vill vara med, då missar han ju ohjälpligt alla möjlig
hetex~ till poäng i ICAK: s KM. Om Du däremot deltar får han ju i alla fall
några poäng, hur Du än kan råka misslyckas, och Du får en väldigt trevlig
dag!

1. Vill Du tävla med Ditt gamla lag eller med någon bekant, som har
tävlingslicens, se då till att bilföraren anmäler hela laget till KAlt då
det så småningom blir aktuellt.

2. År Du ensam så väntar ofullständiga lag (bilförare + kartläsare)
på Dig hos KAlt. Allt Du behöver göra är att ~posta ett
brevkort till SM5IQ, Alf Lindgren, Skiftesvägen 102, Roslags Näsby.
Uppge vid anmälan namn, ev. signal, adress samt telefonnummer, där bil-
föraren kan nå Dig.

Mera om trippeljakten kommer på årsmötet!

Välkommen!
KAX/u och SM5IQ

Nästa kallelse utkommer vid behov, någon gång efter jul och nyår.

SRJ-adres ser:

Bertil Andersson, Sturegatan 6/III A, Stockholm b Tfn 625218.
SM5IQ Alf Lindgren, Skiftesvägen 102, Roslags Näsby.
SM5CBD Lennart Lerhammar, Sparbanksväg 70, ilägersten, Tfn 192271.
SM5BXT Karl Jönsson, c/o Ljungqvist, Norr Mälarstrand 86, Sthlm K.



R&vsto.

Vårt allra första klubbmästerskap har
lyckligen genomförts och av vad vi arrangör-
er kan förstå har det mesta klaffat.

Vädret var prima och markerna dvanligt
torra, vilket gjorde att vi bland annat på
nattj akten tordes lägga ut —AJK med XYi i en
f.d. sjö. Jaktterrängen är gammal kulturbygd och,
redan de gamla vikingarna jagade räv i de här
markerna. Ett otal gravbögar vittnar om detta.~t~

Veda visade sig vara ett trevligt ställe
med stookvedsbrasa och andra roligheter. Den ÅT” UIInct
ursprungliga gården, de vita husen bredvid fri- ‘~‘

luftsanläggningarna, byggdes en gång i tiden som jakt-
slott åt drottning Kristina.

Ett hjärtligt tack från arrangörer och rävar till dem som kom ut
och deltog och gjorde vårt första KIVI till en trevlig tillställning.

Här nedan följer resultaten. Prisutdelning blir det på årsmötet
den 9 november. -En/-ORD

AA

Plac. Signal e. namn Antal NATT DAG’ Sluttid Resultat
rävar resultat resultat Klass B

1 SM5AKF’ 8 1.44.00 0.57.30 2.41.30
2 SM5IQ 8 1.53.30 0.56.00 2.49.30
3 SM5BXT 8 1.55.30 0.56.00 2.51.30
4 SIVI5’Y]) 8 2.08.30 0.50.00 238.30
5 .Leijdström 8 2.11.30 0.55.30 3.07.00
6 SM5BF 8 2.13z00 0.57.30 3~10.3O
7 SM5BII 8 2.13.00 1.00.00 343.00 1
8 SM5AIU 8 2.11.00 1.12.00 3.23.00
9 SM5BZR 8 2.11.30 1.15.30 3L27.00
10 SrA5AIO 8 2.13.00 1.22.00 3.35.00 2
11 B.Andersson 7 1.56.00 1.00.00 2.56.00
12 Axelsson 7 1.55.30 1.27.00 3.22.30 3
13 Einnqvist 7 2.08.00 1.26.30 3.34.30
14 SM5OT 6 1.48.00 1.45.30 3.33.30 4
15 L.Ryden 6 2.18.00 1.37.00 3.55.00 5
16 Möller 5 1.24.00 1.43.30 3.07.30 6
1? J.Ibregren 5 2.14.00 1.25.30 3.39.30 7
18 SM5DQ 4 — 1.11.30 1.11.30
19 SM5BXP 4 - 1.26.30 1.26.30
20 SM5CR 4 - 1.34.30 1.34.30
21 1 G.Samuelsson 4 — 1.45.30 1.45.30
22 j S.Holmgren 3 1.56.00 — i.56.00
23 Leine 3 1.53.30 2.15.00 4.08.30 8
24 SM5BOH 2 — 1.41.30 1.41.30 9
25 .Linnman 2 1.48.00 — 1.48.00’ 10
i6 j Nersing 2_ 1.53.00 - i.53.ooj 11



VRD /~R,\IIL~ ~ CiOI~
JTQ(K/IOL K/5 ~ /~ E

En orientering för dig som är ny på rävjaktsområdét~

SRJ är en sammanslutning av rävjaktsintres
serade sändaramatörer, blivande sändarsmatörer,
radiopysslare och “vanliga människor” ± Stor
stockholm. Vid årsskiftet. 1958/59 var medlems
antalet 103.

SRJ vill ha ut sina medlemmar ± friska luften
utan att de för den skull behöver släppa kontakten
med radiohobbyn. Från början (1948) gällde det
att hindra nattugglande sändaramatörer från att

Q stelna till framför pytsarna ± deras kvava shack.Nu, elva år senare, fyller vi en stor uppgift som
inkörsport till den “riktiga” amatörradion,
speciellt för ungdomen - en rävjägare behöver
inte avlägga några licensprov, men han kommer
in i jargongen och blir lätt miljöskadad av de
trevliga hamsen omkring honom.

Förutom på årsmötet i november träffas
vi på våra rävj akter och på dessas efter
snack runt fika eller läskedrycker. Jakter
na förläggs så vitt möjligt runt om stan
- vi måste ut ± riktig skogsterräng för att
trivas - så att var och en åtminstone ibland
ska få relativt kort väg dit. Lovö, Lövsta,
Järva, Danderyd, Fiskartorpet, Lidingö,
Hellasgården, Flaten, Ågesta, Fittja och
Sätraskogen får räcka som exempel.

‘4
Vid rävjakterna gäller det ju att

pejla reda på och uppsöka 3-5 i skogen
dolda radiosändare, rävarna. Den täv
lande bör alltså förstå sig någorlun
da på karta och kompass och veta hur
hans rävsa.x fungerar. Dessutom bör
han kunna gå i skogsterräng, kanske
rentav springa ibland. Viktigare än
långa ben är emellertid att han
eller hon tänker först och
handlar sedan. Om du använ
der de första jakterna till
att ta det lugnt och lära
dig taktiken kommer du
snart att upptäcka att
rävj akt är något verk
ligt kul.

.1

fl..



Till dess du har hittat sammanlagt
25 rävar får du tävla ± klass B.
Sedan är du säkert redo att mäta dina
krafter med de gamla kämparna i A
klassen. Priser brukar det finnas ±
båda klasserna.

Det var en gång en grabb son började
jaga räv på hösten 1953. Han blev
svensk juniormästare 1954, landskamps
segrare not Norge 1955 och svensk
mästare 1957. Han tycker inte om att
springa. Du kan också nå resultat om
du ger dig katten på det.

40 år.

SRJ har tagit lagpriset ± SM de
fyra senaste åren och fick sin ende
representant på andra plats vid EM 1
Sarajevo 1958.
Det är ett fint gäng du kommer ned i!

0

För att få vara med och dela på priserna
± våra tävlingar och för att få SRJ-.bladet
med kallelser till jakterna bör du betala
5;— till postgiro 55 11 85, Is. Lerhammar,
Hägersten (gult inbetalningskort på posten).
Förra året kallade 8 SRJ-blad
till över 20 jakter, så den
femman är inte illa placerad,
så kul som du kommer att få!

Nu närmast hoppas vi få se dig på vår
“nybörjarinstruktion” i Judarnskogen den
5 april. Samling kl 10 precis vid J.keshovs
T-banehållplats (banvallens sydsida).
Medför kartkort 10 1 nr 3 Lovö—Mälarhöj den
& 75 öre, penna, klocka, kompass och räv—
sax. Har du inte saxen klar så kom ändå!
- Instruktörerna hjälper dig just så mycket
du själv vill, och detta är årets bästa
chans för dig att komma med i gamet på rätt
sätt från början.

Välkommen!
SM5IQ

Alla åldrar är representerade.
Således togs Sid--titeln 1957 av en 19—
åring och 1958 av en herre på drygt

kl


