
SRJ-BLADET

Årgång 32

nr 1 1979

GOD FORTSÄTTNING på 1979! Vi skall börja det nya året med en SKID—
JAKT men mer om denna senare.

ÅRSMÖTET hålles hemma hos Sven Carlsson, Torolyckegränd 96 i Väll
ingby, onsdag 21.1 kl 1900. ALLA är hjärtligt välkomna. Ring 387574
senast dagen innan och tala om att du kommer, med tanke på inför—
skaffandet av mat och dryck.

Utöver sedvanliga förhandlingar skall SRJs 25 år som klubb firas
med bl.a. filmförevisning och of fentliggörandet av SRJs nya HEDERS—
MEDLEMMAR! Kom och ställ upp och fira!

Nu över till resultaten av de sista jakterna förra året:

KM/SRJ OPEN på Dommarudden

Nattetappen: 1) —CLE 5) G. Svensson 7)—CTU
2) Sven Carlsson 6) —EJM 10) Lennart Berg
3) —BGU 7) C. Carlström 11) G. Pettersson
4) -EJY 7) T. Carlström 12) B. Carlström

Dagetappen: 1) —EJY 8) —HBV 15) C. Carlström
2) Sven Carlsson 9) —ACU 16) T. Carlström
3) -CLE 10) -BGU 17) -AVK
4) —EJM 11) B. Hedlund 18) B. Carlström
5) —CTU 12) G. Pettersson 19) F. von Matérn
6) G. Svensson 13) Teo Berg

-IWH 14) Lennart Berg

Sammanlagt: 1) —CLE 5) —BGU 9) T. Carlström
2) Sven Carlsson 6) —EJM l’~) Lennart Berg
3) —Efl 7) -CTU il) G. Pettersson
4) G. Svensson 8) C. Carlström 12) B. Cariström

Detta KM/SRJ OPEN arrangerades för SRJ av Täby Sändaramatörer TSA
—IQs reklam:”den progressiva klubben i norrT~) och genomfördes i

fin terräng vid Dommarudden norr om Åkersberga. På natten flödade
månskenet ned över nejden och gjorde panniamporna överflödiga på de
fria ytorna. 1 svackorna låg emellertid dimman så tät, att man knappt
såg stigen utan fick känna sig fram. På dagen strålade solen ned
över ~~l1a trötta rävar och jägare och gav oss en härlig temperatur
att 4-inga i.

På nästa sida finner du en arrangörs erfarenheter av denna tävling.
TACK TSA för detta välorganiserade och trevliga KM/SRJ OPEN

781029/Tyresta. Detta blev årets sista tävling och tillika den mest
välbesökta av alla våra poängjakter. Hela 23 st ställde upp och där
av kom en hela vägen från Island(!).

1) Sven Carlsson 9) —JDR 18) T Carlström
2) —CBV 9) Olle Nilsson 18) J—Å Pettersson
3) —IDV 11) Per Hägglund 20) C Carlström
4) -OY 12) —CTG + E Karlberg 20) J Näsström
5) —EJM 13) Teo Berg 22) G Svensson
5) —IWH 14) TF3AM + C Warte 23) —DSF
7) Lennart Berg 15) Inger Lindell
8) -BGU 15) Henrik + Sara Lindell

17) B-O Carlström



Därmed kan vi summera årets jakter och resultat. Vi har haft 12 st
jakter med i genomsnitt 12,5 deltagare/jakt. Då ingår KM/SRJ OPEN
i resultatet men fl vår nationella jakt på Lida, som lockade hela
34 st jägare. Resultat av poängserien på sista sidan.

Vi skall försöka få fler jakter i år eftersom det inte blir så

(!)Nu över till 1979 års första jakt, en SKIDJAKT oå Lovö lördagen den
3.2 med samling kl 1400 på FRAs P—plats på Lovö.

Glöm inte ÅRSMÖTET och tag fram de nyvallade skidorna. Vi ses på
Lovö.

Därmed fritt fr am för:

Red. P-A Nordwaeger/-BGU
Grävlingsvägen 59
161 37 BROMMA
tel. 08—26 02 27

Sant ur “QUÄ~rSAn, irtr
Täby Sändaramatörers tidning 1117178

Domarudden, fredag den 13 oktober kl ~
Radiostatjoner vart än ögat når i vår “privata’ samlingslokal
en trapom upp. En 2 m.station för inlotsning av deltagare. En
UK—statjon för kontakter med rävarna. Sex bärbera UK—statjoner
för de fem rävarna och för startern, en i reserv. Fem ord~urie
80 m.sändare för rävarna, en i reserv. Sängarna i de fyra loge—
menten börjar fyllas upp av packningar. Olle tf. kommer till.
baka efter att ha satt upp den sista natträvantennen. —BJU som
ska vara räv, meddelar att han är i Vaxholmstrakten . nåja, det
är gott om tid. —ASE anmäler sig och talar om att han lyckats
köra förbi avtagavägen till Domarudden men lotsas snabbt in på
rätt spår.
Kl 1845. Jag tar med mig räv 4 och går upp till hans plats,
“ensamma aspen” på höjden intill den där blöta ängen. Ingen
svårighet att hitta antennen som jag satte upp i söndags. Hans
fioklampa har gått sönder, så han får lita till
reserven. Vi stämmer av rävsändaren och jag gör
mig klar att gå . då slocknar hans reservlampa:
Sjalv har jag 45 minuter på mig och det är mån—
sken, men sträckan är 2j km och bitvis ligger
dimman så tät att man måste känna på stigen för
att kunna följa den. Så jag lämnar hjärtlöst nr
~ i mörkret, och medan jag letar sig fram till min egen plats
hör jag hur han larmar —EF på HQ, att -EF går ut med reservlyse
och att de så småningom får akustisk och visuell kontskt.
Kl 1955. Jag har kommit fram till min för—uppsatta antenn, av—
stämt sändaren och har nu hela fem minuter tillgodo. Kvällen är
ljum, månen sipprar ner mellan granstammarna och strör sitt sil
ver på rävsändaren, stiftklämmorna och mig. Det är flera kilo
meter till närmaste människoboning, men ensam är man inte. Alla
rävar börjar sina två—sinuter.var—tionde_m~nut..pass, och deras
signaler står sig bra i konkurrensen med ester, polacker, tyskar
och alla andra som hörs på 80 m när det äz mörkt. HQ rapporterar
också att alla hörs bra, och snart ser man pannlaspor glimta tu
i skogen, det brakar och svärs, skuggfigurer stämplar och för
svinner.., och plötsligt är klockan 2220, och det är dags att
plocka ihop och gå till Domarudden.
1 förläggnjng~g~ luktar det så där undetbart av vått ylle, svet
tiga rävjägare (men det finns bastu) och var& choklad. Stämnir~i
är god och alla tycks ha hittat tillbaka. Vi upptäcker familjen
Carlström från Saltsjöbaden (som märkligt nog tävlar för YRK)
där de tre yngsta av de fyra rävjägarna är 9, 11 och 14 år. Vi
gnölsr via 2 m på en av VRK,s rävansvariga för att inga bofasta
västeråaare har orkat hit, och sedan, ungefär vid midnatt, gör
vi kväll fredagen den trettonde.
På lördag morgon har månen gått ner men solen upp, dagjakten ge
nomförs och slutresultatet blir att -CLE har blivit Stockholms
rävjägares klubbmästare, följd av Sven Carlsson ooh —Eli’. Endast
dessa tre har tagit tio rävar sammanlagt.
Från TSA, som arrangerade detta lOJ åt SRJ, deltog endast Lennart
och Teo Berg, FoVce v Mater.n och —HBV. Majoriteten av vår klubbs
rävintresserade gick åt på arrangörssidan, nämligen —BF, Olle
Nilsson, —ASE, —Dill, —IYZ och undertecknad

många nationella dito. Det är preliminärt bestämt
och en på hösten och till dessa kommer SM, NM och

med 2 st på våren
VMW.

Till denna jakt är förhandsanmälan OBLIGATORISK! Ring
Carlsson, tel 08—38 75 74 eller PA/—BGU, tel 08—26 02
om att du kommer senast onsdag 31.1.

därför Sven
27 och tala
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PLAC. NAMN /scci.JAL POXNG. S/z 12/3 2/4 7/6 3o/≤ 3/~ 4s/~ J~L! ifk N1 -~ 43-14/to

t SoLJndat(/_Ab(F 64 10 (0 40 ~ — — — i.~ ~ — —

2 AndersGi9Lin/—c.jv — B 7 LQ a q 8 — — — 3
3 GonnarS’.jeryason €6 jQ - (0 (0 — — E 8 8 — 6 4
‘i Ror~atdP~rssonf-%bv 49 — 6 9 1~ — 40 € — — 8 —

6 S~j~C~-jsson ~(1 — — — ~ 9 40 (0 2
6 &s4aBe.rt~rnanf-(i.Jk 47 8 iQ - - — - 6 -

7 PAL)orc1uJcIeqar/-1Z~Q 4~i 6 7 LQ 6 — — —

8 ~ ~ q — — — 9 — — ~1 S• jQ — 7
9 Lennw-4 G~os4nCssonf-cI..E 39 — — — — 7 ~_ 7 (0 5 — — ‘1
q Larinar4Ber-~ g q 6 — — — — — 9 5 10

11 0l(eL-llLnon 37 — — — £ 6 — — 6 jQ ~ Art-.
42 UnoS4cv.aer/-Acu ~.b S iG 4.~ 6 — — — — — — —

13 &~t-c~nPa4ersson fl — — — 6 S — — IQ 7 — 11
41j CctH-{-(eark watde /-e,r 2C~ — — — — ~0 9 — — Arr.

45 mcrbj&-n Jansson/-i~tR 23 — — — — — ‘7 _r —

is %runoAppaI9ren/~c~v 23 — — — — 5 — —

17 Torn~&i.rtsaon/—bas 20 — — — — 4Q IG — — — —

17 &unnarLur~d9ren/—JbR 20 — — — — — — — 5 6 -

17 Atfundcjren/-(q — 4~ — — — — — — Arr,
20 Lo.r~Kicracp-en/-ov 17 — — — lo — — — 7 —

ai UttJonssQn/—D~’/P 15 — — — — Is — — — —

2? P-A.Ås4r0.cts.wn/-crG fl — — — — — — — ~ 5 —

23 C-taa4.o~ 2oa~n/-Ati 40 — - - — — — —

23. ~an94 Ljurt9rosf-qq 40 j~ - — — —

23 ~ ~0 — 5 — — — — — 5
23 S~4eB&ck/-SI( 40 — — — —

27 EL~sobe4.h L~ndq~fls4 7 7 — — — —

27 Arne S.ie.nsson /—kM 7 — — — — ~‘ —

29 Jari-Ztce. P~44ersson — — — —

2~ Lnc’jemctr Johar,ss.an /-btF 5 — — —
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