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Organ för STOCKHOlMS RÄVJÄGARE

ENBJUDAN TILL E14 1 RÄVJAKT

Ärr.: Sveriges Sändareamatörer och Stockholms Rävjägare.

Den 4 och 5 augusti 1961 äger de första officiella, dvs, av IARU
sanktionerade, Europamästerskapen i rävjakt rum. Sverige har fått den äran
att stå för arrangemangen, och tävlingarna äger rum i närheten av Stockholm

Fredag 4J8 är det 2—metersjakt, huvudsakligen avsedd för de utlänningar
som hemma hos sig använder detta band till rävjakt. Tre rävar sänder var
dera två minuter var tionde minut på telefoni (cirka sju språk ) med 5 —

10 watt och horisontalpolarisation, Vill någon svensk ställa upp så går det
bra, men saxar som stör andra på mer än tio meters håll avvisas oböngörligen.

Lördag 5/8 är det 80—metersjaktens tur. Den är av vanlig svensk typ
med fyra rävar, som alla ska tas, Den räknas tillika som Nordiskt Mäster—
skap. Vanliga “SH-regler” gäller i tillämpliga delar.

De båda rävjakterna räknas helt separat, och två mästare koras allt—
sa. Den individuella tävlan är huvudsaken, men de tre bästa från varje

land räknas som landslag analogt med förfaringssättet vid SH,
Ev, protester behandlas av en internationell jury med en’ sv’ensk’ och~

och två eller fyra utländska medlemmar.
Allt som stod i den preliminära inbjudan i QTC nr 4 gäller ännu, spe

ciellt det att vi måste visa både topp och bredd för a~t få behålla vårt
anseende som en av vår världsdels ledande rävjaktsnationer. Du bör därför
sända din ANNAL4N TILL JAKTERNA SENAST 1 JULI till SM5IQ, Alf Lindgren,
Skiftesvägen l02,’T.r;Dlags Näsby, Ange namn, ev. signal, adress där vi kan
nå dig omkring 25 juli, ålder, vilken jakt som avses, ev. förläggnings—
önskemål (om inget sådant anges förutsättes att du själv klarar, den saken),
samt om du med eget fordon kan transportera dig själv och (hur många?)
andra till startplatsen 10—15 km utanför centrum,

Kostnaderna exkl, förläggning stannar vid 5 å 6 kr per jakt.
Förläggning kan endast i ringa utsträckning ordnas kollektivt. Vill

du bli delaktig härav och bo i den internationella förläggningen i Breviks
folkhögskola på Lidingö (helpension cirka 20:—, plats finns även hela veckan
före jakterna) måste du omgående meddela SM5AZO, kapten Carl Erik Tottie,
Mölnavägen 1, Lidingö 2, dina önskemål.

Vi har en del av stockholmshamsens soffor reserverade för dig och dina
kompisar under de aktuella nätterna, Vill du komma i åtanke då dessa för
delas skriver du om detta då du anmäler dig till —IQ enligt ovan,

Allra gladast blir vi — och allra lugnast kan du känna dig själv —

om du förlägger dig av egen kraft hos bekanta, släktingar, svärmödrar el.
dyl.

Arrangörerna kan tyvärr icke ikläda sig något ansvar för att du blir
förlagd genom deras försorg. Deras goda vilja kan4du dock lita på, och du
får besked om läget per brev så fort det klarnat,

SMSAZO SM5IQ

Kassören erinzar alla som ej betalt sin medlemsavgift att göra
det fortast möjligt till postgiro 55 11 85, Lennart Lerhammar, Enskede 4.
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VILL DU JAGA nÄv 1 MOS!C~A 1 HÖST?

Säg ja NU — tillfället kommer kanske aldrig åter.
Sovjetunionen sänder till räv—1~1 en ledare, en tränare och fyra täv

lande. Intresserade svenskar betalar deras uppehälle här och tar hand om
dem väl0 Dessa svenskar reser sedan till Moskva första veckan i september
och deltar i en returmatch. Under de sju dagarna i den ryska huvudstaden
är de ärade gäster och har inga utgifter. Med hänsyn till växelkurserna
är detta ett gynnsamt byte.

båt från Stockholm 30/8
—— till Leningrad 31/8 kl 20

flyg till Moskva nästa morgon, 1/9

flyg till Leningrad 8/9
båt från Leningrad 8/9

till Stockholm 9/9

Kostnader: Resan t.o.r, i turistklass 374:— (fantastiskt billigt).
Uppdhälle för gästande ryss å Brevik 140:—
Sightseeing, bilpengar, fickpengar bortåt 200:—

Summa kronor cirka 700:—

Vi vet att det är dyrt. Men du får lustvandra på Röda torget, besöka
Leninmausoléet, höra klockorna i Kreml tona ut från lökkupolerna över den
stora huvudstaden i ett väldigt land, till nyligen hermetiskt stängt för
utomstående. Och du får göra det i radioamatörsällskap på ett sätt som du
aldrig får uppleva Sovjet på en annan gång

Sverige sänder —flO och fem tävlande, som ska försvara de svenska
färgerna och ge ryssarna igen för Poltava. ANMAL DIG OMEDELBART till
—flO, kapten Carl—Erik Tottie, Mölnavägen 1, Lidingö 2, och bifoga “merit—
förteckning” (hur länge du jagat räv, hur många jakter ungefär ev. SM—
resultat etc.) och uppgift om ålder0 Anmälan är bindande, och det är
BRATTOM

1 landets intresse utväljs de mest kvalificerade, men då ekonomin ty
värr är en utsorterande faktor, bör alla som kan och vill resa anmäla sig,
även om meritförteckningen tycks dem magen

—flO, —IQ
P.S, Var beredd betala 500:— då du antages (cirka 15/7).

Vi hjälper digmmed visum, men då fordras förstås giltigt pass.

PÅMINNELSE

EN—träning blir det onsdagen den 5/7. Samling kl. 19.15 vid Råcksta
T—banestation. Se SRJ—bladet nr0 2 sid 3.

Uppgifter till nästa kallelse skall vara red, tillhanda senast den
1/8.

SRJ—adresser:

Inrikes och redaktör
Bertil Andersson, Högalidsgatan 36 Å, Stockholm Sv, 691892.

Utrikes
SM5IQ Alf Lindgren, Skiftesvägen 102, Roslags Näsby.

Finanserna
SM5CBD Lennart Lerhaitmar, Kulstötarvägen 50, Enskede 4, 485370.

Utsändning av SRJ—BLbJ)ET
SMSRXT Karl Jönsson, Trouesnndsvägen 155, Bandhagen, 795732,

Karl—Evert Leijdström, Bildhuggarvägen 31, Johanneshov, 594609.
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RävEM 1961

Till guiderna

Varje utländsk gäst skall vid ankomsten erhålla

SSA—nål
Julinumret av QTC
Enkel karta över Stockholm (parkeringskartan)

Detta kommer att överlämnas till guiderna genom AZO:s
försorg.

CD Ett min8re bidrag till inträ&~n mm kan påräknas, tills
vidare 10:— per lotsad turist.1 ten ekonomiska utvecklingen
under veckan kommer att utvisa, om beloppet kan ökas.

Till alla gästerna (± varje fall till dem, som anmält
sig i tid) har av AZO utsänts:

Tävlingsbestämmelser
Prel veckoprogram
Bestämmelser för förläggningen
Vissa formulär mm för inresa och ankomst

De som ev ej nåtts av dessa eller glömt dem skall kunna
få extra ex i mån av tillgång. Hänvändelse till AZO • Ett
mindre antal läggs även upp hos rektor på Brevik.

Översiktskarta över Stockholm (skala 1:8000) kommer att
anslås på Brevik.

Så snart de ärade gästerna behagar meddela, när de egent
ligen kommer att anlända till Stockholm, kommer vederböran
de guider att underrättas. Avlösning av guider bör i första
hand ordnas genom att var och en själv vidtalar bekanta ama
törer. Därnäst hänvändelse till AZO eller IQ. 1 den mån gäs
terna Lai “hänga med” t e AZO:s grupp eller någon annan,går
det ju f;’nt att slå samman grupper t e vid visningar o d.
1 en de:. fall kan emellertid transportsvårigheterna lägga
hinder i -ägen.

Kvittob_anketter för uppbörden av gästernas inkvarterings—
kostnad (anges av AZO) överlämnas till guiderna.

73 de

c≤~-e~et~ 4I-—_

SM5AZO

1)Qäller i första hand dem som har flera gäster att ta
hand om.



Stockholm i maj 1961

Kära SSA—medlem och/eller sändaramatör i Stockholmstrakten

Vi är i trängande behov av din hjälp, och i gengäld kan vi erbjuda dig några

intressanta och roliga dagar i sällskap med likasinnade från Buropas alla hörn.

Som du knappast kan ha undgått att få reda på har IARU:s region 1 uppdragit åt

SSA att ordna de första officiella Europamästerskapen i rävjakt. SSA har accepte

rat och Stockholms Rävjägare står för en 2-metersjakt fredag 4/8 och en 80-meters-

jakt lördag 5/8, den senare jakten tillika Nordiskt Mästerskap.

Det kommer folk från många länder. Anmälningstiden har ännu ej utgått, men pre

liminärt står följande på listan: Bulgarien, Jugoslavien, Norge, Polen, Sovjet

unionen, Sverige, Tjeckoslovakien, Österrike. Vi räknar med Finland, Danmark och

Tysklaxid och hoppas på Holland och Schweiz.

Det är klart att det krävs en ram kring tävlingarna. Grabbarna reser ju inte

6enom halva Europa för att tävla i tre timmar och sedan åka hem igen. Vi har

tänkt oss någon geménsam utflykt t.ex. till Skokloster, men för att ordna resten

så trevligt som möjligt ber vi dig om hjälp. Du får inget betalt, och det kan

kosta dig ett par dars semester och kanske lite bensin och bilslitage, men om du

någon gång har blivit omhändertagen på det hjärtevärmande sätt som en svensk radio-

amatör ofta utsätts för utomlands, då tror vi att du gärna offrar de sakerna. “Man

vill gärna betala ii en all vänlighet man fått” sa -BM häromdan när han anmälde sig,

“även om det inte blir till samma personer.”

a) Värdar, guider, tolkar.

De utländska gästerna börjar droppa in måndag 31/7 och stannar till söndag 6/8

på Breviks folkhögskola, Lidingö. Under acklimatisationsperioden (svårt ord) hade

vi tänkt att de några dar skulle tas om hand på ett sätt som både låter dem se star

och omgivningarna och låter dem känna sig som hemma. De skulle 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: - Just på denna

punkt finns ett mycket stort behov. Gör vad du kan:

Likaså behöver vi tillfälliga “värdar”, ej nödvändigtvis bilägare, gärna med

kännedom om någon stockholmsk specialitet (Gamla Stan, Djurgården, krogar) och

helst kunniga i underliga språk. Känner du nå~,on, radioamatör eller ej, som har

bulgariska till hobby och vill öva sig gratis och intensivt?

b) Sängutlånare

Inkvarteringsmöjli~het behövs under två eller tre nätter för svenska eller

nordiska deltagare, som hoppar över acklimatiseringsdagarna.

c) Funktionärer

Det behövs folk vid sekretariatet samt vid de båda jakternas startplatser och.

rävar. Transporter till och från startplatserna behövs också - inget får ju

kosta något



d) som i Donatorer

1 de östliga utländer där undertecknade haft tillfälle göra observationer i

rävjaktssammanhang står staten för en myckenhet av pompa och priser. Vi kan inte

tillnärmelsevis nå upp till denna nivå, men alldeles utfattiga får vi ju inte

verka. Vill du alltså skänka ett pris - inte bara radioprylar utan alla grejor

som inte ser begagnade ut, pokaler, dalahästar, hemvävda mattor etc. är välkomna -

eller en eller annan tia, så ska du få både tackskrivelse och inre tillfredsstäl

lelse.

För att inte glömma bort hela saken - klipp och skicka nedanstående kupong NU

Carl Erik Tottie Alf Lindgren
SM5AZO SMSJQ
SSA SRJ




