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Organ för STOCKHOlMS RÄVJADARE

Det börjar pirra i rävjägarsjälarna runt om i landet och vi hukar
oss över kartorna under mörka senvinterkvällar för att i minnet åter
uppliva förra årets jakter, studera misstag och framgångar, fundera ut
nya taktiska finesser och kanske rentav planera en ny, strömsnålare,
mindre och lättare rävsax.

Vad är det som gör att så många strövar ut i skog och mark med
batteri- och apparatlåda i handen? Vore det inte skönare att bara gå
ut i en skogsbacke med ett par smörgåsar. Kan någon svara på detta?
En specialist på viltvård och jakt, naturvännen Nils Linnman skriver,
på tal om denna underliga makt som driver oss och andra jägare ut i
markerna, i Turistföreningens Årsskrift 1959, Skogen, följande;
“Jag kan inte förklara orsakerna, men det behövs inte heller. Om Du
inte är jägare, så kommer Du inte att förstå mig. Och är Du jägare så

O är det förklaring nog. Kaj Munk har sagt det bästa som går att säga omjakt: “Jakt kan försvaras bara genom att utövas”. Man skulle kunna byta
ut försvaras mot förklaras också”.

Jag instämmer och hoppas att under året få möta många gamla och
nya jägare i skog och mark. Det är skönt att andas natur och frisk luft
som omväxling till koloxiden i sta’n.

ÅRSMbTET 1959

på Sjömansinstitutet hade samlat dryga 30-talet SRJ;are, inte så många
med tanke på att vi då höll till relativt mitt i sta’n. Sjömansinstitu—
tet visade sig vara ett mycket hemtrevligt ställe med trevliga människor
och gott kaffe med bröd. Vi hoppas det kommer att finnas möjlighet att
få hålla fler möten och trevliga sammankomster där.

Under ledning av Mats Möller vid ordförandeklubban och med -310ff
bakom seln’eterarpennan förflöt kvällen under lugna och gemytliga former,
i år hanns även den blandade underhållningen med.

Den av 1958 års meeting tillsatta utredningen beträffande rävjägar
nas användande av olika färd— och kommunikationsmedel redovisades delvis,
varvid framkom att många använder egna far~~ddon.

Mats Möller fick i uppdrag att utreda vilka bestämmelser och regler
man måste ta hänsyn till vid anordnande av rävjakt per automobil.

Sedan de olika funktionärerna avlagt sina respektive årsredogörel
ser beviljades dessa av mötet full ansvarsfrihet för år 1959. Därefter
omvaldes samtliga funktionärer för 1960 enligt följande: utrikes och
posten för rävjaktens spridning i det svenska samhället: SM5IQ; inrikes
och redaktör: 3. Andersson; finanserna; SM5CBD; utskrivning av adress-
lappar: K.-E. Leijdström; utsändning av SRJ-blådet: SM5BXT.

Årsavgiften behålls oförändrad, 5 kronor.
Beslöts att SEJ skulle°till SSA anmäla sig som sökande till arran—

gerandet av SM 1960 med SM5BF som ansvarig.
Med anledning av det minskade medlemsantalet, gjorde -IQ följande

förslag; eftersom rävjakt troligen är lite för svårt för nybörjaren,
som får för lite hjälp i starten, vore det bra om det kunde ordnas med
två instruktionsjakter med efterföljande genomgång av jakten. Vidare ska
alla gamla jägare som lagt av få kallelse. Årsmötet biföll —IQ:s förslag.

Därefter inleddes muntrationerna med kaffe och dopp, det enda till
fälle på året då vi kan träffas utan tävlingshetsens glöd i ögonen. Se
nare blev det prisutdelning i Klti, med en mängd fina priser och därefter
visade -IQ vackra färgbilder ooEL Leijdström körde rörliga bilder.

Vid 23—tiden kunde vi avsluta mötet och bege oss ut i den av neon—
ljus upplysta staden efter att ha konstaterat att även årsmöten kan bli
trevliga tillställningar

Bertil
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Preliminärt jaktprogram för året

Vid ett arrangörsmöte den 23 februari klubbades följande program.
Vi börjar med 2 stycken nybörjarinstruktionsjakter den första: 27 mars
och den andra den 24 april. Däremellan kommer en “vanlig” jakt med datur
3 april. Den 8 och 22 maj blir det vanliga jakter. Eventuellt blir det
Field-day 11 — 12 juni. 14 och 21 augusti blir det träningsjakter för
SM vars datum blir den 27—28 augusti eller 3-4 september. En nr’torbåts—
jakt är förlagd till den 17—18 sept. 1CM kommer antagligen att äga rum på.
dessa dagar: nattjakt 25 sept. och dagjakt den 2 oktober. Den 16 oktober
blir det en skämtjakt. Troligtvis tillkommer det ytterligare några jak4:-
er, bl. a. trippeljakten. ____________________

ÅRSAVGIFTEN

beslöts av årsmötet att vara oförändrad, 5 krrnor. Du som var med i
SRJ 1959 och vill vara med även i år bör lämpligen sätta in femman
på postgiro 551185, Lennart Lerhammar, HÄGERSTEN. Glöm ej att ange
ev. signal, namn och adress på talongen.

Du som är ny i gamet och gärna vill vara med i SRJ, för Dig gäl
ler naturligtvis detsamma enligt ovanstående. Därmed ber vi att få
hälsa Dig välkommen till vår lilla jägarskara.

K0I~RAAEDE JAKTER:

DU HAR EN RAVSAX - IIEN ANVÄNDER DU DEN?

Kanske tyckte Du det där med kompass, rattar, karta och morsesignaler
var för besvärligt, kanske kom Du Dig aldrig för att ta ut Din rävsax
i terrängen? Vi vill med förenade lwafter hjälpa Dig över det tröga fö
ret i portgången, hjälpa Dig igång med en av de finaste hobbies man kan
ha: radiorävjakt! Du har redan gjort ifrån Dig det värsta, rävsaxbygget.
Låt inte mottagaren vara dött kapital utan se till att Du får KUL för
pengarna! Vi börjar med

Instruktionsrävj akt i Lillj ansskogen

söndagen den 27 mars. Samling klockan 1000 vid “Millespottan”(fcntänen
mellan de två flygelbyggnaderna) uppe vid Tekniska Högskolan, Valhalla
vägen 79. Instruktörer, som hjälper Dig just så mycket Du själv vill,
finns till hands. Ta med så många av följande saker Du kan: komplett
rävsax, kartkort 10 1 nr 2 Lidingö - Nacka, kompass, penna och klocka.
Här får Du den hjälp, som startar Din rävjaktskarriär!

Ytterligare hjälp och förklaringar på Dina frå&or får Du efter
jaktens slut, då vi träffas i en lokal i Tcknis Kårhus med en noggrann
genomgång av jakten. På kårhuset går det tyvärr ej att ordna någon för
täring, så vill Du äta och dricka efter jakten måste Du ta med egen
bulle hemifrån.

När Du smällt alla intryck och lärdomar frän denna jakt, får Du
ännu ett tillfälle att deltaga i en lärorik rävjakt under likartade
förhållanden, och det blir vid

Instruktionsrävj akten i Judarnskogen

söndagen den 24 april. Samling klockan 1000 vid Åkeshovs T-banestation
på banvallens södra sida. Aven denna gång finns det instruktörer till
Din tjänst. Utrustningen är densamma som förra gången med undantag av
kartkortet som denna gång heter Lovö — hÄlarhöjden.

Vi hoppas på ett 100%-igt deltagande av såväl nybörjare som in
struktörer. Välkomna’

IQ B. Andersson
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Söndagen den 3. april
jagas det r~d~ri~ ~C~ta’n. 3 (ev.4) rävar. Samling klockan 09.45 vid
vägskälet 11 mm norr a ± Ella, på kartkortet 10 1 nr 10, Sollentuna —

Täby - Djursholm. Buss ur 1 Xmot Vissinge) från Jarlaplan klockan 09.05
(reservation för tidtabellsändring) till Hagbyvägen.

Välkommen!
AICF ASK BZR

Den här kallelsen går ut till samtliga, vilka på. något sätt varit
med ± de Stockholmska rävjaktsarrangemangen från och med 1957. Detta för
vi hoppas kunna väcka den björn som sover. Du som mer eller mindre lagt av,
damma av saxen, sättii~ya batterier och ge Di& med i_pken igen. Man
blir aldrig för gammal för rävjakt. Kommer Du inte ihåg hur kul det var?

KLASS A — B LISTA GÄLLA}HJE FÖRSTA HALVÅRET AV 1960

KLASS A: SM5OT SM5CI~
SI~P5AI0 SM5RI{ SM5EK
SM5AIU SM5TX SM5VC
SM5MCF 5M5Y]j Edholm R.
SM5ARX SM5—2462 Elvc-sjö II.
SM5ASK Andersson B. Evans C.
SM5BF Axelsson A. G-entzel Ja,
SM5BII B±miqvist ~, Iregren K.
SM5BlO~ Holmgren 5. Jensen N-E.
SM5BLX Hcppe Ja. Klingvall B.
SM5BUX Leijdström K—E. Lerhonmar G.
SM5B)~ Linnman 5, Ivtagnusson J.
SM5BXT Malmqvist B. Olsson A.
SM5BZR Möller M. K. Petren R.
SM5CBD Nersing B. Pettersson B.
SM5CDC Samuelsson CI. Rising L-A.
SM5CI-IIi Tingström L. Ryden L.
SM5CR Stenius B-A.
SM5CB]J KLASS B: Svensson 0.
SM5DB
SM5GQ SM5AJK
SM5 IQ SM5 AVH
SM5JN SM5BES
SM5KO SM5CA&

Som Du kanske har lagt märke till har SRJ.-bladet ändrat ansikte
något och fått en ny vinjett,för att få bladet lite gladare och göra
läsningen lättare.

Uppgifter till nästa kallelse skall vara red, tillhanda senast den 10april.

SRJ—adres ser:

Bertil Andersson, Sturegatan 6/III A, Stockholm t5 Tfn 625218.
SM5IQ Alf Lindgren, Skiftesvägen 102, Roslags Näsby.
SM5CBD Lennarth Lerbammar, Sparbanksväg 70, Hägersten, Tfn 192271.
SM5BXT Karl Jönsson, c/o Ljungqvist, Norr Mälarstrzmd 86, Sthlm K,

CBD.-TRYCK


