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Liten rapport från årsmötet 1960

som avhölls den 24 november å Sjömansinstitutet. Som vanligt blev års—
mötet en gemytlig tillställning, där vi utan den vanliga tävlings
hetsen kunde träffas och diskutera föreningens väl och ve.

Till ordförande respektive sekreterare för mötet valdes Mats
Möller och -3KM.

Furiktionärernas årsrapporter medd2lades för käxmedim.
Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 59. Under året har 23

avgått och 8 har tillkommit.
Funktionärerna beviljades full ansvarsfrihet för år 1960.
Samtliga funktionärer omvaldes för ytterligare ett år. Se sista

sidan.
Årsavgiften beslöts vara oförändrad, 5 kronor. Medlem som till

kommer efter den första september skall betala halv avgift, 2.50 kronor.
Utredningen beträffande regler för rävjakts bedrivande per auto—

mobil framlades av Mats Möller. Härvid framkom att tillstånd bör sökas
hos ltstyrelsen och att sådant tillstånd i allmänhet torde ges.

SRJ åtog sig att täcka underskottet för SM 1960 vilket lyder på
ca 100 kronor.

—IQ skisserade upp riktlinjerna för ett ev. KM i Stockholm 1961.
Utgifterna för SRJ skall ej behöva överstiga 100 kronor. Rävj akter
kommer att anordnas på 2 och 80 meter av -IQ respektive -ORD.

Mötet beslöt att anordna EM 1961 enligt —IQ:s riklinjer.
Därefter togs kaffepaus under vilken ett lotteri anordnades på

bland annat en kristallmikrnfon, som vanns av —IQ.
Följande åtog sig att anordna jakter under 1961:

—IQ, -BZR (Teknis Radio Klubb) , BZR och -SKF, —BXT, -ORD och —3KM,
Leijdström och —510, L.Lindqvist, -EF (motorbåtsjakt), och B.Andersson.

Tillsättande av gruppledare för olika delar av Stockholm med upp
gift att hjälpa nybörjarna samt standardisering av sändningstexten be—
slutades.

.Årsmötet avslutades med prisutdelning i KM 1960 och filmföre
visning.

Hedersrävjägaren Arthur Andersson visade färsk jornalfilm från
KM och SM5ZD visade ett par trevliga färgfilmer från bland annat Foiksto
nekonferensen.

Årets jakter inleds med en IQ—jakt den 26 mars, 9/4 blir det~ bil—
jakt med Huddinge Mutorklubb ~ch —CBD, Lovöjakt av ORD den 23 april,
BXT har en Agestajakt 7/5 och vidare blir det jakt den 14 maj som
Leijdström ordnar. 10 - 11/6 blir det sommarmeeting i Rånäs. 5/7 skym
ningsjakt. 1 juli blir det några träningsjakter för KM som blir 4 — 5/8.
Motorbåtsjakt den 3/9.

Härefter är programmet väldigt oklart. Vi vet ännu inte om och
var SM och KM kommer att vara - tyvärr. 1 oktober går den årliga Teknis—
skämtj akten av stapeln.
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Som bilaga till SRJ—BLADET medföljer en inbjudan att deltaga i den av
Huddinge Motorklubb och CBD anordnade bilj akten den 9 april.

ÅRSAVGIFTEN

beslöts av årsmötet att vara oförändrad, 5 kronor. Du som
var med i SRJ 1960 och vill vara med även i år bör lämp
ligen sätta in femman på postgiro 551185, lennart Lerhammar,
Enskede 4. 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 gäller naturligtvis detsamma enligt ovanstående.
Därmed ber vi att få hälsa Dig välkommen till vår jägarskara.

F ~
arrangeras av SSA och SRJ på uppdrag av IÄRtJ:s Regi.-n I(IARU = Inter
national Amateur Radio union) den 4—5 augusti 1961.

Preliminära anmälningar föreligger från Bulgarien, Jugoslavien,
Norge, Polen, Sovjetunionen, Sverige, Tjeckoslovakien och österrike.
Flera deltagare västerifrån förväntas, men eftersom dessa anmäler sig
enskilt tar det lite längre tid för deras svar att nå oss än vad fallet
är med öststaterna.

Tävlingen är uppdelad i två klasser med en dagj akt i vardera: 2m
fredag 4/8 och 80 m lördag 5/8. Sverige har ett erkänt gott rykte på den
internationella rävjaktsfronten, och det gäller att vi visar både topp
och bredd för att få behålla det. Låt oss dessutom visa både ut- och
inlänningar att~

Bättre chanser till en god EM—placering lär du inte få på 1960-talet
1.Resan kostar ingenting - ett annat går den på uppemot tusenlappen.
2.Karta, klimat och terrängtyp är den du är van vid - ingen stencilerad
karta, inga ~ i skuggan, inga giftspindlar mellan stenarna. 3. Jakten
läggs upp i vår vanliga “stil” — en mera ogripbar men dock fördel.

Vill någon starta även på 2m så varsågod! Inga blåslampor som stör
andra tävlande är dock tillåtna.

Anmälan till tävlingsdeltagande är en senare historia.

a) Y~~_g~_!gP5~

De utländska gästerna börjar droppa in måndag 31/7 och stannar till
söndag 6/8 på Breviks folkhögskola, Lidingö. Under acklimationsperioden
(svårt ord) ska de tas om hand på ett sätt som dels låter dem se stan
och omgivningarna, dels låter dem känna sig hjärtligt välkomna. Vi hade
tänkt arrangera någon gemensam utflyckt till t.ex. Skokloster, men i
övrigt skulle man kunna tänka sig att gästerna delas upp i grupper om
ungefär tre man, som förs runt av en bilägande “värd”. Vällingby, Farsta,
Gamla Uppsala, en badstrand, värdens hem — nog finns det sevärdheter!

Räkna med att det tar några semesterdagar, lite bensin och bil
slitage, men om du någon gång har blivit omhändertagen på det hjärte
värmande sätt som en svensk radioamatör ofta utsätts för utomlands, då
tror vi att du offrar de sakerna!
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Likaså behöver vi tillfälliga “värdar”, ej nödvändigtvis bilägare,
gärna med kännedom om någon stockholmsk specialität (Gamla stan, Djur
gården, trevliga 1~ogar) och helst kunniga i underliga språk.Känner du
någon, radioamatör eller ej, som har bulgariska eller tjeckiska till
hobby och som vill öva sig gratis och intensivt?

b) ~
Initvarteringsmöjlighet behövs sannolikt under två eller tre

nätter för svenska eller nordiska deltagare, som hoppar över acklima—
tiseringsdagarna.

c) Gratisre Sovj.etunionenL?2
Från sovjetiskt håll har föreslagits, att svenskar skulle ta emot

ryssarna som gäster ( om i hemmen eller genom att betala för dem är
ovisst) samt efter EM:s slut resa till en returmatch i Sovjetunionen och
vistas där gratis en vecka. Går detta i lås är det en fullkomligt unik
chans som ingen rävj ägare kommer att förlåta sig om han eller hon
mi ss ar:.

d) Portabla, kompakta 2-m-stationer

för ackdrift, med eller utan operatörer, söks till tvåmetersj akten.

Låt EM bli en manifestation av vårt rävjaktskunnande och
vår organisationsförmåga men även av han spirit, gästfri
het och vänlighet, som våra vänner från öst och väst
länge kan minnas med glädje! Bidrag härtill genom att om
gående fylla i och posta nedanstående formulär!

— _,~:r::..ztItr:::r..zt:_

Fyll i resp. stryk över och posta omgående i slutet kuvert (30 öre)
till SM5IQ, Alf Lindgren, Skiftesvägen 102, Roslags Näsby.

a) Jag kan ställa mig själv och _._.platser i bil till förfogande

tisdag 1/8, onsdag 2/8, torsdag 3/8, fredag 4/8 (inkl. transport

till ech från 2—ni—jakten), lördag 5/8 (inkl. transport till och

från 80 m-jakten).

Jag talar ttt~d~~ engelska, tyska, franska, ryska

engelska, tyska, franska, ryska

Jag disponerar ej bil men kan vara tolk, guide, funktionär 2 ni,

funktionär 80 m

b) Jag kan irilcvartera st. svenskar, skandinaver, övriga.(Gäller

2—3 nätter 3—6/8.)

c) Endast för rävjägare: Jag är intresserad av Sovjetresan (ej bindan

de)

d) Jag är villig låna ut portabel 2 ni-station. Input watt, antema

, mottagare , komplett med ack kräver V....

A.

Titel och namn (ev. signal)

Postadress

Telefon
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KOMMAIWE JAICER

i Judarnskogen. Samling klockan 1000 vid Åkeshovs hpl på T—banan, på
banvallens södra sida, Kartkort 10 1 nr3 lovö - Mälarhöj den. Jakten
blir lätt och gemytlig.

Nybörjare, med eller utan sax, tas om hand och får just så mycket
hjälp de själva vill. Någon mera nybörjarinstruktion blir det inte i år,
så det är nu du ska börja resp, lura med den där kompisen, frun, sonen
eller dyl.

-I0~ ____

TRÄNA FÖR EM KAN DU GÖRA SÖNDAGEN DEN 23 APRIL.

Det var ett bra tag sedan vi jagade på Lovön. Nu har du chansen att åter
få trampa j aktstigarna på den trevliga mälarön med den fina terrängen.

Vi träffas vid det stora vägkorset 1550 m öster om Lovö kyrka (c:a
15 nain, promenad från Drottninghoimsbron) klockan 1000. Kartkort 10 1 nr
3 Lovö - Mälarhöjden passar bra,

Hjärtligt välkomna till kul jakt önskar —CH))
Lämpliga bussar (blå mälaröbussar) från
Fridhemsplan kl. 0915,0930 ech 0945. Kolla per tfn 52o770. ____

1
blir det rävjakt söder om stan, mellan sjöarna Magelungen, Ågestasjön och
Trehörningen. Samling klockan 0930 där lwaftledningen korsar vägen 500 na
syd e i Mellansjö,c:a 1800 m längs vägen mot Stuvsta sedan man passerat
bron över Magelungen, Buss nr 4 från Götgatan — Ringvägen klockan 0845
(res. för tidtabellsändring kolla själv på 440025) till ändhållplatsen
Svartvik plus en kort promenad. Kartkort nr 6 10 1 Lissma — Ågesta.

-BXT

/

Uppgifter till nästa kallelse skall vara red. tillhanda senast~51
den 21/4. V

(J~

Inrikes och redaktör
Bertil Andersson, Sturegatan 6/3 tr A, SteckheJ-m 0, 625218.

Utrikes
SM5IQ Alf Lindgren, Skiftesvägen 102, Roslags Näsby.

Finanserna
SM5CBD Lennart Lerhammar, Kulstötarväg 50, Enskede 4, 485370.

Utsändning av SRJ-BLADET
SM5BXT Karl Jönsson, Trollesundsväg 155, Bandhagen, 795732.

Karl-Evert Leijdström, Bildhuggarvägen 31, Johanneshov,
594609

CH)) - TRYCK
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0Z5EF blev dansk och LA5EF norsk mästare ± rävj akt 1960!

1959 förlades natt-och dagj akt till olika veckändor, men 1960 hade
arrangörerna fått tag ± en tillfälligt tom herrgård ± Roslagens famn och
där ordnat ett trevligt internat över helgen 19—20 november. QTC-red.-CRD
med fru Esther, fader Arthur och broder Bertil hade tillsammans med —3KM
fyllt det anrika chateaut med brasor, elkaminer, madrasser, teckningar
från rävjägarens liv samt en trivsam anda. Ute föll snön i stora våta
flingor, och det kändes inte odelat angenämt att behöva gå ut och efter
startraketens färgsprakande fräsande mot den gråtunga natthimlen skingras
± mörkret för att söka upp fyra rävar längs en 4,2—lim-bana.

Vid återkomsten var det desto angenämare! Marschallerna flamma&e
oss till mötes, värmen och ljuset slog emot oss, Esther skrubbade alla
rävjägare som så önskade på ryggen i en badbalja i köket (tre i samma
spad, det var ont om varmvatten), -BEM bjöd på hembryggd glögg, det serve
rades grillad korv, potatissallad, senap, varm dryck och tårta, och bort
förklaringarnas vågor gick höga.

Klockan 0030 var endast tomten vaken, klockan 0730 däremot nästan
alla. En ny dag grydde och visade sig först och främst bära gröt i sitt
sköte — fin rävmat, lägger sig som en sten i magen — och sen var det dags
igen. Banan var nu närmare en halv mil fågelvägen, och det blev mera ter—
rängmarsch nu än på natten. Spårsnön hjälpte inte mycket, antingen fanns
det inga spår eller också för många. Somliga deltagare blev mycket blöta
och kalla, men man brukar ju överleva sådnt om man bara håller sig ± rö
relse tills man blir torr och varm igen.

Dagens prestation gjorde nog OHØNC, vars klubb i Mariehamn hade
skickat över honom uteslutande för att studera rävjakt hos oss! Med
lånad sax tog han på sin allra första jakt två rävar på 1.19!
Sedan hände det inte så mycket mer, utan ett efter ett halkade motorf or—
donen iväg från Asättra Storgård NO Åkersberga, ett till Ålandsfärjan och
resten till storstadens hankar och störar.

Jag ber att å alla tävlandes vägnar få framföra ett hjärtligt tack
för ett synnerligen välarrangerat KM, serverat ± en mycket trivsam ram.

Arthur Andersson, vår hedersrävjägare sedan 1954, hade ånyo
färdigställt ett antal av sina stiliga diplom till såväl A— som B—klassen.
Dessutom hade han skänkt EM—saxen, en dröm i teak och silver, som ska tas
tre gånger för att få behållas -— AKE fick en retroaktiv inteckning för
1959 och -—IQ en för årets KM.

ELFA bidrog med ett par ~- och mÅ-instrument, en kr±stallmikrofon
och mycket annat matnyttigt.

landelius och Björklund skänkte också en del.
Arrangörerna misstänks för att ha bidragit anonymt.
SRJ självt ordnade fram p9kaler och fat, vattenkanna, regnmätaren

“Pluvius” (mäter medan Ni regnar), tårtspaden “Tafast” (skär ut en tårtbit
och klämmer sedan sönder den, mycket roande) m.m.

Tack alla snälla prisgivare från oss pr±sgivna!

SM5 IQ
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Huddinge Motorklubb och Stockholms Rävjägerr inbjuder härmed sina med

lemmar till

RÅ VS VÄNGEN

bilorientering med rävjalct, söndagen den 9 april 1961.

Tävlingen som kommer att gå nära sta’n (ca 5 mil), blir ca 10 mil lång

och köres med en medelhastighet om 35 km/tiffi. Endast röda vägar före-

kommer (med undantag av någon enstaka km svart).

Tävlingen är öppen för alla medlemmar i HMK och SRJ.

Startavgiften ur tio kronor, och för den får Du karta samt, i den mån

Du inte har tävlingslicens, även ett debutantkort (engångslicens).

Endast en karta per bil utdelas.

Tävlingen är upplagd som en tavelletning där “rävarna” utgör hemliga

terrängkontroller, som Du måste pejla Dig fram till.

För att bereda så många HMK—are som möjligt tillfälle att deltaga hoppas

vi på stor anslutning från SRJ. Självfallet får rävjägare Starta med

eget fordon, men i så fall är det önskvärt att han skaffar sig en kart

läsare som ej hör till kategorin rävjägare. Minimikravet är två man i

varje bil.

Täckta vagnar skall vara utrustade med godkända säkerhetsbäléen i fram

sätet. Besättning i öppna vagnar skall ha “kruka”. Minst ett första för

band per person i bilen skall uppvisas vid starten.

Anmälan skall vara tävlingsledningen tillhanda senast tisdagen den 4
april 1961 kl 1900.

Anmälan göres på bifogad blankett och sändes till Lennart Lerharnmar.,

Kulstötarvägen 50, Enskede.

P 0 Klingvall 1 Lerhammar
SRJ

tel 865411 tel48 5370
klipphär

Jag anmäler mig härmed till RÄVSVÄNGEN. Mitt deltagande sker på egen risk.

Namn Adress

Medlem i MMXC SIW. Telefon Bilmärke

Jag har tävlingslicens/önskar debutantkort (gäller endast bilförare)

Jag är rävjägare/startar med egen bil/har egen rävjägare/ har egen

bilförare vid namn / Önskar bilförare/rävjägare

namnteckniflg
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Som Du väl redan sett i pressen eller hört i radio
blir det stor civilförsvarsövning för de västra delarna
av Stockholm söndagen den 23 april — det visste inte
arrangörerna när jaktprogrammet spikades i februari

RÄVJ AKTEN
PÅ
LOVÖ
SÖNDAGEN
DEN
23
APRIL
INSTÄIJLES

på grund av civilförsvarsövningarna.
Nästa jakt blir alltså den som —BXT ordnar den 7 maj

i Agestaterrängen.

Uppgifterna till nästa kallelse skall vara Bertil
till handa senast den 21 april —fredag alltså—0

F.ö. har vi varit med om en hejdundrande trevlig
bilrävjakt med strålande vårsol, många priser och bloms
ter i doftande backar och hagar. Tack så hemskt mycket
alla snälla arrangörer. Mer om bilrävjakten i nästa4~j)
SRJ—blad.

Mycket ledsen över att jak~~I~
inte kan bli av, men väl mött i
terränglåddan på nästa jakt.

—CRD


