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Ett gott nytt år och en trevli~~vj!3~tssäson~
Vintern har passerat sitt klimax och vi går sakta men säkert

mot en ny sommar, som i år kommer att bli torr och varm enligt
tillförlitliga källor. Jaktsäsongen kommer i år att starta tidigt
med en skidrävjakt redan den 24 febr. med 4KF och BZR som arrang—
orer, som också låter oss jaga svartfoten SMSBZR den 10 mars
(se kallelse i detta blad)0 Den 7 a ril gör IQ en vanlig 3akr(ev-.,
skidor). Rävsvängen går i år den 9 april0 Den 5 mal kommer en
YD—jakt och den 19 maj en AlO—jakt (ev, många rävar). Den 94uni
ho’ppa-s v~i få åka till Studsvik och tävla tillsammans med Nykbpings
rävjägare, Den 16 juni jagar vi räv per roddbåt med IQ som ledare0

Sedan är det sommar hoppas vi, med semester och rävjaktsuppe~
håll0 Omkring 1 s~yt. kommer NM och SM om arrangör anmäler sig.,
Vis-sa rykten a~åezi~e arrangö~- för SM har cirkulerat, så alldeles
ho~plökt är det inte. Den ~ gör CRD en jakt och den 29 s~t
arrangerar OT en jakt med bil0 KM går den 13 okt., och tekni~5kten
den 20 okt0 Årsmötet kommer i början av november0

Årsmötet 1962

hölls som vanligt i Sjömansinstitutets lokaler den 5 november.
Som ordförande resp. sekreterare för mötet valdes Mats Möller

och SM5BKMO
Funktionärerna uppläste sina årsraporter och beviljades an-

svarsfrihet.
Leidström avsade sig posten som distributör av bladet och i

hans ställe valdes BXF~
Följande po-ster besattes:

Utrikes: —IQ, (omval), Inrikes: —DII (omval), Finanser: -CBD (om--
val), Distributör: --BXP (nyval)0

Dessutom omvaldes samtliga konsulenten
Väst: —YD, Syd: Leidström, Nord: •--IQ, Mellan tullarna: —CRD.

Årsavgiften behölls oförändrad med fem kronor
IQ målade f•-n på väggen med kurvor över hur medlemsantalet

och jakterna minskat under de senaste åren. Kurvorna hade dock en
tendens att plana ut.

Vidare diskuterades i vilka vrickade kategorier blivande
rävjägare borde sökas.,

Efter kaffe och the följde prisutdelning för KM 1962.

TACK:

Med utgången av 1962 avgick K—E Leidström som distributör0
Han har skött posten under ett flertal år och .ri vill härmed
framföra ett hjärtligt tack för det arbete Du !.edlagt för SRJQ
Vi hoppas att Du inte lägger saxen på hyllan, utan vi får se
Dig på jakterna även i fortsättningen0
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Under hösten 1962 har en rävjägare passerat 25 tagna rävar
och får därför i fortsättningen tävla i klass A. Vi gratulerar
Björn Westrell.

Klass B-listan för våren 1963 upptar fö]4ande:

Landgren, Peter Pilebro, Tore
Petterss-on, Erik Thuran, Anders
Schmidt, Jan bsterholm, Isse
Jonsson, S.E. Kjellkvist, Einar

LRSAVGL.FTE~
sim fortfarande är 5 kronor trots inflation, betalas på

Postgiro 551185 Lennart Lerhammar, Enskede.

Glöm ej att ange signal, namn och gällande adress på
talongen. Du sem är ny hälsas hjärtligt välkommen.

RESULTAT SEN SIST.

KM 1962.

Stockholms Rävjägares klubhmästerskap gick snm vanligt i
två etapper, en dag— och en nattetapp. Det brukar vara vanligt
med nattjakten först, men i 1962 års KM gick dagjakten först i
Vändels-ömalm med AlO som arrangör. Nattjakten gick på Ekerön
med EZE som ansvarig. Ett hjärtligt tack till arrangörerna.
Resultatlista bifogas.

Teicnisjakten_den 21 okt. 1962.

Teknis” Radioklubb bjöd på en trevlig rävjakt i Hagaparken
i ett strålande höstväder. 5 rävar körde samtidigt 2 minuter var
10:e minut (olika frekvens) Nio- jägare ställde upp.

Resultat klass A: 1) SM5IQ 0.51, 2) SM5BII 1,01,
3) G. Svensson 1.01.30, 4) SM5TX 1.37.30, 5) Möller 1.42.

Klass B: 1) B. Westrell 1.45, 2) T. Pilebro 1.51.30.
Samtliga tog alla fem rävarna.

Väst eråsarna
har också haft KM på ungefär samma sätt som ~i d.v.s. en dag-
och en nattjakt. Oslagbare SM5OW vann förstås följd av —Er, —CJE,
DIC m.fl.
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KOMMANDE JAKTER:

Säsongen inleds söndägen den 24 februari 1963 med skid—
räv jakt.
Samli~: kl.1045 vid Kanaans friluftsbad.
Kommunikationer: T-bana till Blackeberg + ett par kilometers
skidtur.
Karta: 10 1 Stockholm NV eller 10 1 nr 3 L~vö — Mälarhöjden.
Arrangörerna hoppas, att deltagarantalet skall motsvara anta—
let intresserade vid årsmötet.
Pörarnnälan önskvärd. Tänker Du vara med, vill vi, att du ringer
till -BZR före kl. 0930 på morgonen innan du ger DIG av.
fln 387T45. Detta för aLla eventualiteters skull. Jakten kan
bli inställd pga olämpligt väder eller andta omständigheter~

Välkomna:

AKE & BZR

Svart sändaE~akt.

Söndagen den 10 mars kommer “svartsändaren” SM5BZR/5 att
vara aktiv kl. 0900 - 1400.
Trafik: 80 m vanlig amatörtrafik på cw.
Område: Storstockholm.
Jaktmetoder: Alla som inte faller under strafflagen.
Start: Rävjägarna startar när, hur och var de önskar.

Jakten är inte någon tävling. Ta det lungt Visa hänsyn
mut allmänheten. Om radiotrafik som avslöjar att jakt pågår
avlyssnas av svartsändaren, avbryts trafiken. Eftersnack hos
svartsändaren, sem meddelar sitt QTH 1400 — 1410 på 3519kHz cw.

Föranmälan kl. 0800 — 1000 telefon 48 53 70 (CBD). Jakten
avbryts då samtliga föranmälda hittat fram eller senast kl.1400.

AKP & BZR

Konsulenter:

Väst: SM5YD Arvid Carlsson, Egnahemsvägen 15, ~
Syd: K—E Leidström, Bildhuggarvägen 31, Johannesh~v. 594609
Nord: SM5IQ Alf Lindgren, Skiftesvägen 102, Ros]i~s Näsby.
Mellan tullarna: SM5CRD Lennart Andersson, Sturegatan 6A,

Stockholm_0. Tel. 625218

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

Distributör:
SM5BXP Bo Tidesten, Olshammarsgatan ‘~6, Band~en. 994422

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


