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Organ för STOCIWOLME BAVJ 4 CTAKF “

fl KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 1961

Du kallas härmed till STOCIUiOIdS BAVJAGABES ÅRSMÖTE onsdagen
den 22 nivember 1961 klockan 1900 å Sjömansinstitutot, Katarina-
vägen 19/2 tr ned., On du åker med de allmänna kommunikationsmedlen.
åker du lämpligen till Slussen och därifrån tar du dig en c:a 2
minuters promenad uppför Katarinavägen.

Program son vanligt. Förc-ningsfrågor sen kaffe med dopp och s~.st
() 1 underhållningsdetaljen med priser och Moskvabildor,

Alla är hjärtligt välkomna!
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kom stockhoL~sjägarna Åke Jonsson, -BKiiI, -BZR och —IQ samt västeråsjägaren
—OW och icke tävlande —AZO, Och flora hade inte åkt dit heller, så det
klaffade ju bra.

Vi trivdes gott i ett intressant land med mycket vänliga människor
det gör man val när man fri från vardagens be1~rmmer kan flyta ovanpå ett
tag. Vi bodde på samma hotell som delegationer från Kongo, Kamerun, Kuba;
Indonesien n.n. Svarthyade smAväxta figurer i lila pyjamas och pälsmössa
trängdes med oss i hissa.rna.

Vi åt och drack mer än vi behövde, vilket dock icke torde ha bidragit
till att både Sovjetunionen och Bulgarien klådde oss i lagtävlan, Därtill
bidrog i stället (och nu kommer boitförklaringen) att rysk r&Svjakt salmar
de för oss så väsentliga momenten taktik och kartläsning och inrymmer
endast föga pejling. Kvar står alltså terränglöpningen. Att komma trea ±
lag bland sju länders vältränade muskeflmuttar få± duga. Det var Ake
Jonsson och —OW som svarade för den beciriften,

De tre rävarna skulle tas i numnerordning. Avståndet start — räv 1
var 3,0-3,1 km, likaså avståndet räv 1 — räv2 och räv 2 — räv 3’ Hela
banlängden blev alltså drygt 9 km, Kartan, som var u~roket otydlig behövdes
Imappast, terrängen var platt och buskig men la•~ttfra~omlig överallt,
En minut var femte minut kollade man riktningen medan man sprang. När-
striden vållade inga svårigheter, eftersom två operatörer + en internatio
nell kontrollant ÷ radiogrunkor + flaskor ÷ ibland en lastbil i närheten
syntes ganska bra. Allt behov av ta.nkeverksa.mhet ,qrar sålunda effektivt
eleminerat.

~en det var vackert väder, de1tagarlände~nas flaggor smällfi~s~i blåst
en och högtalarna i parken där starten gick/spelade ~~ande ~*sche’~ A
omvaxland med presentation av den son just~tartade, d.lltmt!d’an Sta~S±~a~
staty och nenins sex metor hoga av ;likfarg~de blommo4’ uppbyggda po*~tt
vemodigt betraktade landskapet, svanarna sim~frJ~ i.4~fi lill~\sjön n~
“Vostok” (den modell av Oagarins rymdkapsel, ~oirbl. la. sågs
förstamaj paraden) brumnade runt i parken med full last av lyckliga skol
barn iförda pionjärernas röda halsdukar.

Den sovjetiska EM-truppen, RAEM Ernst Krenkel, UA3AF Nikolaj Kazanski,
UA3AHA “Sascha” Akimov, tJA5AEF Igor Chalinov och TJA3TZ Anatol Grechikhin
hälsar till alla svenska vänner!
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blir det även i år! Det är tredje
gången vi kämpar om äran och dc två
vandringsprisen — en bok och 1U21—saxen.

~LE~J&TJåKT avhålles lördagen den 11 november 1961, klockan 1800.
3~.w2.i~g vid o i Masmo invid Glömstavägen mellan Huddingevägon och Söder
tälj evägen.
Karta: 10 1 Stockholm SV.
~ Nummer 20 från Huddinge till hållplatsen Gamla Stockholmsvägen +
kort promenad.

KLi-DAGJAKT blir det dawen efternattj akten dvs söndagen den 12 novem
ber i9~I, klockan 1000.
~ij~g vid torpet Stensjödal i Ava friluftso~iråde.
Kart.~: 10 1 Stockholm 50 eller kartkort 10 1 nr 7 Tyresö — Vendelsö — Åva
eller karta 1:3ooon av finsk typ nummer 2 Tyresta — Ava.
Kommunikationerna till området är mycket bristfälliga så du som inte har
åkdon får komma överens med någon bilägare vid nattjakten om lift till
söndagsområdet.

Om du har något att Hjärtligt välkomna alla glada
fråga om kan du ringa rävj ägare till kamp i /

-BXP per telefon terränglådan!
794422. —CDC, —BXP

BESIJLTAT SEN SIST:

den 8/lOhade -AIO ordnat akt söder om stan. Resultat:
Klass A: i) -AXF 3 räv 1.34 2~ Kuno Möller 3 räv 1.52 3) -BZR 3räv t52
Klass B: i)Å. Jonsson 3 räv 1.34.30 2) S.E. Jonsson 2 räv 1.30 3) Björn
Westrell 2 räv 1.48.30

Totalt var 18 man ute och jagade do 4 rävarna.

Så har det varit TEMIISJAKT igen med, som vanligt, angenäma minnen
som resultat.

Sju rävar jagados av femton jägare. Räv -BZR fjtirrnycklades por Ult
och låg väl dold i en papperskorg som Kungl. Djurgårdsförvaltningen vän
ligen hade spikat upp pft paviljongen över Ugglevikskällan. En av rävarna
hade krupit in i ett gammalt flygplan på teknis gård m.m.

Resultat: Klass A i) —BIT 5 r. 2.21 2) —TX 5 r. 2.41 3) —IQ 4 r.
2.01.30 Klass fl: i) Å. Jonsson 3 r. 2.42 2) L. Lindkvist 2 r. 1.56.30
3) fl. Mejner 2 r. 4) P. Landgren 2 r. B. Westrell 2r. 6) 7CKJ 2 r.

Resultat av NATTJAJiT på Gärdet den 25/10
Klass A: i) —BP 4 r. 1.13 2) —TA 4 r. 1.45 3) —CHR 3 r. 1.53 4) Mejner
2 r. 1.30 Klass B: A. Thyrén 2 r. 1.30 2) Pilebro

En trevlig jakt där de frusna jägarna fick varm korv vid sista räv.

Och härmed sätter rävred. punkt för sin sista rävkallelse och hoppas
att någon ny kraft skall anmäla sig vid årsmötet för att ta plats på den
då tomma red.aktionsstolen.
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