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Årsmötet 1961.

~ihölls den 22 november i Sjöhiansitistitutets lokaler, «är vi
i tamburen blandades med damer från institutets syförening.
Vi fick tyvärr inga nya rävjägare på detta sätt och syf öre—
ningen fick heller ingen ny medlem, men förståelsen var öm—
ses~idig.

Som ordförande resp’. sekreterare för mötet valdes
Mats Möller och -OT.

Sedan resp. funktionärers årsrapporter upplästs bevil
jades ansvarsfrihet för det gångna året. Ur rapporterna kan
utläsas att medlemsantalet vid årsskiftet var 53 och att 16
slutat medan 10 tillkommit, därav 7 nya.

Funktionärernas arbetsuppgifter diskuterades vareféer
val av funktionärer för 1962 verkställdes. Följande poster
besattes: Utrikes:—IQ (omval), Inrikes:—BTI (nyval), Finan—
ser:—CBD (omval), Kuvertslickare: K.E. Leidström (omval).
Följande konsulenter valdes för att taga hand om nybörjare.
Väst:—YD, Syd: Leidström, Nord:—IQ, Mellan tullarna:—CRD.

~rsavgiften bestämdes till Kr. 5:— liksom tidigare år.
Efter en diskussion om en mall för sändningstexten

överläts frågan till utredning bland funktionärerna.
Sedan kaffe och te intagits följde prisutdelning för

KM 1961 och utdelning av diplom från EM 1961.
Mötet avslutades med bildvisning av flO, IQ och Åke

Jonsson från Moskva~—resan.

TACK:

Med 1961 års utgång har Bertil Andersson på grund av
bristande tid slutat som ihrikes funktionär. Vi vill härmed
framföra vårt varma tack för det arbete Du nedlagt för före
ningens bästa och vi hoppas att även i fortsättningen få
träffa Dig på jaktstigen och vid öVriga sammankomster.

Jaktsäsongen börjar i år med en instruktions~akt 25/3
med IQ som förste instruktör, och dén 8/4 kommer Rävsvängen
med Huddinge Motorklubb och CAG. Svartsändarjakt den 15/4
med AKF och EZIR (något nytt), och en kvällsjakt ordnar YD
den 27/4. Den 6 maj ordnar BKM och CRD en jakt och 20 maj
lockar EXP och CDC oss på jaktstigen. 3 juni sommarmeeting
i Rånäs och 5 juli skymningsjakt av AKF och BZR. 19 aug. ord
nar AlO och Eeidström en jakt och den traditionella Teknis—
jakten kommer i år den 14 eller 21 okt.

KM sattes den 3 sept. men det saknas ännu arrangör, som
härmed efterlyses. Om SM vet vi ännu ingenting - tyvärr.

Hö~tens program ger kanske magert ut, men misströsten
icke, ty ovanstående är preliminärt och kan vid behov och
tillgång utfy~ELlas.
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Som ni kanske sett och hört i press och radio, har
Svenska Orienteringsförbundet förbjudit allt orienterings—
tävlande under våren 1962. Med anledning av detta har vår
medarbetare CBD tagit kontakt med förbundet, och fått be
skedet, att rävjägarna inte berörs av förbudet. 1 ett brev
skriver sekreteraren i Orienteringsförbundet Hasse Hedlund
bl. a. följande:

“Vid orienteringstävlingar av exempelvis typen ‘räv—
jakt bör deltagarna uppmanas att komma med långa byxor,
så att lö~arna undviker att riva sönder sig. Detta är kans
ke huvudsaken — likaså att gulsotspatienter, som insjuknat
efter den 1/4 —61 ej deltager genom den risk för gulsots-
smitta, som dylika patienter alltid har.”

Ställ alltså inte upp med BARA armar och ben:

r -

är i år liksom tidigare 5 kronor, och alla, som ännu
ej betalt denna blygsamma summa, ombedes omedelbart
insända beloppet till

• Postgiro 551185 Lennart Lerhammar, Enskede.
Glöft ej att ange signal, namn och gällande adress

• på talongen.
Du som är ny bland oss kan göra på samma sätt och

vi hälsa Dig välkommen.

Saxat ur Dagens Nyheter månd. 26 febr. 1962.

1-tUr ohyggligt är rävfångst i sax? Och hur kommer
det sig att saxen fortfarande är tillåten i Sverige?

Att motivera rävjakt — och därmed räv—

saxar — för att “återställa den naturliga balansen” sak
nar revelans. Allt talar, med andra ord, för att rävsaxen
öterlevt sig själv.”

II’’’,

Ordet fritt

Låt oss ännu ett tag fortsätta att jaga räv med sax,
och har du trubbel med din sax (trinr-~ning el. dyl.) eller
andra rävjaktsproblem tag kontakt med närmaste rävjakts
konsulent.

Konsulenter:

Väst: SM5YD Arvid Carlsson, Egnahemsväg. 15, ~pånga.
Syd: K-E Leidström, Bildhuggarvåg. 31, Johanneshov. 594609
Nord: SM5IQ Alf Lindgren, Skiftesväg. 102,~
Mellan tullarna: SM5CRD Lennart Andersson, Sturegat. 6A,

Stockholm Ö. Tel. 625218

Inrikes och redaktör:
SM5BII Göte Bäck, Vintrosagat. 7, Bandhagen. Tel 866604

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

Uppgifter till nästa kallelse skall vara red, till
handa senast den 15 april 1962.
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KOMM4NDE JAKTER.

Samling vid Åkeshovs håliplats på v. tunnelbanan (på
södra sidan av gångtunneln under,banvallen) kl.1000.

Detta är den traditionella nybörjarjakten för dig
som byggt eller köpt rävsax i vinter samt för dig som inte
riktigt hittade- rätt melndi förra året. Utan d’en minsta
tävlingshets får du vandra runt i skogen och bekanta dig
med apparaturen. Instruktörer står till förfogande med
just så mycket hjälp du vill ha.

Ta med så mycket du kan av följande: komplett rävsax,
karta, kompass, klocka, penna. Som karta rekommenderas
topografiska kartans kartkort 10 1 Nr 3 Lovö - Mälarhöj
den, skala 1 :50000, som finns i nästan varje bokhandel
föt 75 öbe + oms.

VÄLKOMMEN: SM 5 IQ ni. fl.

R Ä V S V Ä N G E N.

14-MK:s och SRJ:s “traditionella” vårhilräVjakt går
söndagen den 8 april 1962.

Bilar från Huddinge Motorklubb, rävjägare från SRJ.
Fyra rävar + tavelletning.
Obligatorisk anmälan senast den 2 april 1962 till

Lennart Lerhammar, tel. 485370 sller pr brevkort (ad’r.
se annan plats i bladet).

Du får sedan reda på bilförare och startplats.
Vi behöflr alla rävjägare för att fylla bilarna.

Välkomna önskar

CAG CED

söhdagen den 15 april kommer de tre svartfötterna
SM5AKF, SM5ASK och SM5BZR att vara igång på 80-meters-
bandet under några timmar och bedriva sin skumma trafik.
Stockholms alla rävjägare och mobilamat~rer bör delta i
déras infångande.

Sam]4~: Spånga järnvägsstation kl. 0945.
Användbart kartblad: 10 1 Stockholm Ny.
~ Vanlig amatörtrafik, CW och

AM, ihom band-et 3500 — 3620 kHr. Jakten börjar kl. 1000
och pågår tills- svartsändarna är väl infångade eller
längst till kl. 1300.

Kommunikationer: Motorfordon är nödvändiga~ på grund
av avstånden. De som inte har tillgång till bil, kan för
dela sig på lediga platser i bilarna vid samlingsplatsen.
Åk tunnelbana till Brommaplan, ta sedan buss nr. 117.

Att tänka~å: Jakten är inte någon tävling. Jägarna
måste använd-ä all d~bn föbsiktighet som är nödvändig vid
en riktig svartsändärjakt. Tänk på att sva~tsän&are också
har mottagare. Visa hänsyn mot allmänheten. Jakten måste
delvis gå genom tätbebyggt område. AKE —ASK —EZE

gtjaktj~flinningenfredag~nderi27a~jl.

Samling kl. 2000 vid Kafe Brostugan på Kärsön.
Tag T—banan till Alvik + linje 12 till slutstaticrn

i~ + promenad öVer Nockebybron. Eller någon av
Mälarö-bussarna. YD -KO
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Västerås Rävjägare har lovat att arrangera stortävling_

en den 1—2 september. Inbjudan till SM kommer att publiceras
dels i OTC och dels i kommande nummer av SRJ-.bladet.

NRRT, har 1 år den gle~de å innby tu Nordisk mesterskap 1
reve jakt

Ko~kurra~sene vil bli arrangert av Asker og Baerumgruppen
av NRRL, og blir holdt i variert skogsterreng like utenfor
Oslo. Dato for arrangementet blir lördag 11. august 1962, og
konkurrensen holdes i dagslys.

Frekvensb.~nd blir 80 m, antagelig mellom 3.5 — 3.6 Mc/s,

O og sender input mellom 2 - 10 Watt.Vihner bli~’ den som finner 3 av 4 “rever’ på korteste tid.
Rekkefölgen av rever er valgfri, likeså hvilken rev som skal
utelates.

Konkurransen er ment å vaere individuell, men hvert del—
takende land kan stille ett tremannslag. Her vil de to beste
på hvert lag telle- 1 en lagkm~kurran~e.

Påmeldingen til ko~kurransene sendes tu NRRL, Po’stboks
898, Oslo, Norge, ikke senere enn 15. juni 1962.

Påmeldingen må foruten deltakerens navn, og eventuelt
kallesignal, også inneholde antatt tid for ankomst og hvilken
transport som benyttes. (Bil, båt, tog eller fly).

LA1KG 5. Björndal

Revejaktmanager

Och så den vanliga lilla påminnelsen till Dig, som råkat
glömma att betala in årsavgiften 5 kronor på postgiro 551185,
Lennart Lerhammar, Enskede. GÖR DET NU:

Konsulenter;
Väst: SM5YD Arvid Carlsson, Egnahemsvägen 15, Spånga.
Syd: K—E Leidströtn, Bildhuggarvägen 31, Johanneshov. 594609
Nord: SM5IQ Alf Lindgren, Skiftesvägen 102, I?oslagsNäsijy.
Mellan tullarna: SM5CRD Lennart ~ndersson, Sturegatan 6A,

Stockholm 0. Tel. 625218

Inrikes och redaktör:
SM5BII Göte Bäck, Vintrosagatan 7, Bandhagen. Tel. 866604

Finanserna:
SM5CBD Lennart Lerhammar, Kulstötarvägen 50, Enskede. 485370

Nästa kallelse utkommer någon gång i början av augusti.


