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Organ far föreningen StockhoJ.ns rävjägare.

Lars Ericson, SM5BUX, har omkommit genom olyckshändelse.
Bli! var en av föreningens få verkligt aktiva jägare och arrangören
De flesta av er kände honom väl. Vi som varit med länge saknar djupt
vår gode vän och kamrat. Han var en självklar del av vår tillvaro
ända éedan början av femtiotalet. ÄKF

Kallelse till årsmöte: SRJ:s årsmöte hills tisdag 30/11
klockan 1930 i Mälardalens Badioklubba lokal Konsolvilgen 3
Hökarängen. Konsolvilgen är den lilla krokiga gatan mellan H och pt
i Hauptvilgen på telefonkartan biad 7~
På programmet står uto~ ordinarie föreningsfrågor:
SM i Stockholm nästa år. F~ra rävstatiotier. .I’lästa års jakter.
Hur höja deItagarsiffrorna’- en permanent fråga, men året har givit
mjtt bottenrekord. Prisutdelning. 01 och smörgås.

Korn på mötet och prata on hur vi ska ha det!

Liktiviteten har varit låg i år. Det känns inte meningsfullt att
ned möda få ihop fern rävar till en jakt tt det sen inte kommer mer
än fem a’sex jägare. Så där en femton startande är nog minimum
för en lyckad tävling, Det har tidigare visat sig att va sax
konstruktioner och intresset kring dem varit något som också
höjt deltagarsiffrorm. Den nuvarande vatliga saxen bör dock duga i
flera år till innan det av tekniska eller ekonomiska akli]. behöver
byggas någon ny mer miniatyriserad eller sofistikerad version.
För att förbättra situationen kan enligt red. s mening en hel
del saker göras. Här några ~c&~e1 för diskussion:

Propaganda ( inte mycket att diskutera egentligen , det behöver
bara propageras så mycket som möjligt! ) . Det är ju roligt med
rävjakt, berätta det för sådana’ som kan 1~inkas vara med.
Fördelarna för motionären med rävj akt framför orientering är:
Omedelbar start, inga köer , ingen cnidig väntan vid mål.

Färdiga saxar att köpa. Det finns faktiskt åtskilliga som itte
vill eller kan bygga en sax men gärna är med om de kunde köpa en sax.

Nya rävstationer är under konstruktion. Målet Ur att en f&nrävars
jakt ska kunna läggec av två man som i nödfall inte ens är
särskilt radiokunniga. Med sadana stationer kan jakterna hållas i
gång även med nuvarande deltagartal. Det blir väsentligt lättare att
ordna jakter. Fem nya stationer i regntäta väskor, inbyggt digitalur,
helautomatisk 1 MOE-maskinti, bara två rattar och en knapp. Närmare
detaljer på årsmötet, Kostnaden beräknas till över tusen kronor.
Det behövs cm 100 kr per aktiv medlem0 Hittills har 400 inkommit.
Sätt in så mycket du anser saken vara värd för dej på SRJ:s
postgiro 40 96 39 - 2 , Föreningen Stockholms Rävjägare. Ange ändamål.



Resultat &~~yterg mttj&ct 14/9 7 startande.
1 OLE 5 BZR
2 EF 6 B Andersson
3 G Ennerling 7 1 &fving
4 s Carlsson

26/9 KM ,femrttvars dagjakt med 6 atartand~.
1 BF 4 ÅK?
2 5 Carlsson 5 G Svensson
3 G Ennerling 6 BZR

io/io Svartböoke4/ DalarövEgen 10 startande
1 BF 6 OLE
2 ifl 7 5 Carlsson
3 3 Andersson 8 B Andersson
4 G Ennerling 9 1 Hansson
5 B Andersson 10 1 flfwing

17/10 ELe.mingsberg, kort bana, 9 startande.
1 OBV 6 3 Andersson
2 7 G Ennerling
3’ ÅK? 8 L Lavenius
4 3 Carlsson 9 3140
5 OLE

Polin gaerien ilar följandainta ovanliga- resultat:
1 ÅKF 97 6 5 Andersson 62
2 5 Carlsson 80 7 BZR 56
3 BF 75 8 OLE 52
4 G Eimerling 72
5 CBV 67
Listan upptar dem som sam]st po~!ng motsvaratde åtminstone fullt
deltagande i serien, dvs 50 poäng.

Nedelantalet deltagare har i år varit 9 per vanlig jakt.
En blå skjorta hittades hos BZR efter jakten 10/lo.

1 år har det varit 15 jakten. Ndstan lika många som förra året.
NEsta år blir det förhoppnångsvis minst lika många. Hur dista års jakter
ska utformas diskuteras på årsmötet nu på tisdag kvtill.

Itsta blad utkommer vid behov. Sådant uppstår nog i mitten av’
februari, om det blir någon skidjakt.

God jul!
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