
SRJ-BLADET

Årgång 32 nr 5

1979—06—28

Detta blir det sista bladet före sommaruppehållet. Som vanligt
börjar det med:

Resultat av tidigare jakter:

1979—05—30/Lovö:

1) —KON/Olle 5) Göran Grundfelt
2) —AKF/Bosse 6) —CTG/Per—Anders
3) -EJY/Anders 7) —EJM
4) Sven Carlsson 8) -BAW/Bo

Som framgår av ovanstående, har Olle Nilsson fått signalen
SMØKON.

1979—06—16/Nationell jakt vid Ytterenhörna:

Se sep blad

KOMMANDE-JAKTER:

Torsdag 2.8: Samling kl 1845 i närheten av Ronna vid gamla
utfarten från Södertälje på E3. Vägbeskrivning:
Kör över gamla fällbron i Södertälje och följ
hänvisningsskyltarna mot E3. Vid utfarten ur
Södertälje svänger Du höger vid skylten “Enhörna,
Strängnäs, Almnäs” och svänger sedan andra vägen
till vänster mot “Enhörna”. Kör sedan 700 m till
en skogsbilväg (SRJ—skyltad) på höger sida. Sväng
in där och fortsätt ca 400 m till starten
Arr. —CCT

Lördag 4.8: Nationell jakt i Gävle.
Samling kl 1000 vid Lillgården, som ligger vid
flygfältet, Strömsbro, Bönavägen. Start kl 1030.
The/kaffe och smörgåsar kan införskaf fas; dusch
och bastu finnes.
FöRANMÄLAN obligatorisk: Kontakta arrangören SM3CLA
Karl—Olof Elmsjö, Videvägen 22, 802 29 GÄVLE,
tel 026—12 71 78 eller kontakta red för gemensam
anmälan och transport. Anmälan skall vara arrangö
ren tillhanda senast 1.8.
Detta är den sista stora träningen före SM—79

Torsdag 9.8: Sista jakten före SM och därtill en nattjakt.
Samling kl 1920 vid P—platsen vid Fågelöuddes bad
plats/Lidingö.
Kör Norra Kungsvägen-Elfviksvägen—Fågelöuddevägen
Arr. -AKF

Lördag/söndag
18—19.8 SM —79! Se sep blad under resultatlistan från

Ytterenhörna— jakten!

Lördag 25.8: NM —79 i oslo! Se sep blad med anmälningsblan—
kett.

Därmed är det slut för vårsäsongen. Red önskar alla en TREVLIG
SOMMAR och vi hörs och ses i augusti igen.

PS. Kom med i SRJs CW—nät i sommar; tisdagar, torsdagar och sön
dagar kl 1000 SNT hörs vi på 3550 kHz. DS.

Red. PA Nordwaeger/—BGU, Grävlingsvägen 59, 161 37 BROMMA
tel. 08—26 02 27



Rävjakt i Ytterenhörna 1979-06—16

Den andra nationella rävjakten iår gick i terrängen söder om
Ytterenhörna kyrka, NV om Södertälje. 1 ett strålande väder
samlades 21 st jägare vid Enhörna IFs friluftsgård, bokfördes
och fick startkort av en tillförordnad koordinator, —EUA/Gunnar,
eftersom arrangören —BGU så sent som 45 min före start slet med
att få upp den sista automaträven. När allt var monterat upp
täckte XYL Eva, som skulle ge tid åt jägarna, att myggstiftet
saknades: En lätt desperat stämning spred sig då det var svart
av mygg i luften. Vad göra nu? Springa till en annan räv och
hämta myggstift? Det tillät inte tiden. Det var alltså bara att
lämna tidtagaren åt myggorna och hasta tillbaka till samlings
platsen för att försöka finna ett stift och dra igång tävling
en. —4GGR/Lasse dök upp som en räddande ängel med ett stift, som
han skall få tillbaka när vi träffas någon gång.

25 min före start körde ett långt koppel med bilar till start—
platsen, belägen på en skogsbilväg mitt inne i jaktterrängen
och kl 1000 startade första räven att sända. Den hördes bra
liksom tvåan och trean; men fyran (XYL) var tyst och femman
hördes mycket svagt. Varför kom inte fyran igång? Arrangören
jagade iväg genom terrängen med svetten strömmande och hann
lagom fram till början av nästa pass som kördes manuellt och
sedan fick tidtagaren en snabblektion i telegrafins ädla konst
för att köra passen manuellt medan automaten undersöktes.

Tillbaka på startplatsen upptäckte arrangören att automaten
tid~rogrammerats fel. Efter omorogrammering och ny språng
marsch upp till räven fungerade allt som det skulle.

Efter drygt en timme dök de första jägarna upp vid start—
platsen och berättade, att nya störningar inträffat vid fyrans
räv. En av jägarna hade nämligen, i sin iver att vinna en eller
annan sekund, sprungit rakt genom rävgrytet för att nå kläxnman
och därvid trampat sönder kabeln mellan automaten och sändaren
mitt i ett sändningspass, vilket naturligtvis inte var till nå
gon fördel för de jägare som var i närheten och som nu fick
vänta till nästa pass. Dessutom rev en annan jägare bort anten—
nen från sändaren men det fixade sig snart. Från de andra rä—
varna rapporterades dock inga onormala händelser.

Vem vann tävlingen? J0, —4GGR/Lasse från örebro som sprang runt
på 1.16.40. Grattis Sedan följde 3 st VRK—are, som därmed med
eftertryck visade var “skåpet” skall stå. Av de startande tog
14 st samtliga rävar. Fullständig resultatlista på sep. blad.

TACK alla rävjägare från när och fjärran och TACK också till
rävarna -FHE, -DYP, —BZR, Eva och Ninni.

Vi ses igen i Gävle den 4. augusti.

TREVLIG SOMMAR och 73 de -EGU/PA



Resultatlista från Ytterenhörna-jakten 1979-06—16

1) -4GGR
2) —5EZM
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
18)
20)
21)

Christer
-5DEE
—ØEJY
-5 CJw
-5KMV
-5AKF
-ØIDV
- 5ACQ
—5JCQ
-5FUG
- Ø IWH
-ØCTG
-5FDA
Göran
-5ACU
—5CCT
-5 EUA
Olle Nilsson
TF3AM

ÖSA
VRK
VRK
VRK
SRJ
VRK
VRK
SRJ
SRJ
VRK
VRI<
VRK
SRJ
SRJ
SRJ
SRJ
SRJ
S RJ
5 RJ
SIW

klubb Island

1.16.40
1.18.00
1.18.40
1.20.40
1.26.50
1.27.10
1.29.30
1.36.50
1.38.00
1.46.50
1.47.50
1.48.00
1.48.20
1.48.40
1.21.10
1.50.30
1.53.50
2.12.00
2.12.00
1.10.20
2.12.00

3 st rävar
2 st rävar

RÄVJAKT
SM 1 RÄVJAKT 1979

Härtill nödsakade, inbjuder Gävle Kort
vågsamatörer, på stapplande ben, till SM i
rävjakt den 18—l9augusti 1979.

SM består avon nattetapp på lördag kväll
och en dagetapp på söndag förmiddag.

Kompletta regler för SM fanns införda i
QTC nr 6/7 1978 sid. 237. De kommer dess
utom att sändas till samtliga anmälda till
sammans med detaljer om plats, färdväg
m.m senast en vecka för jakten.

Förläggning och avgifter
Förläggning sker i 4—8 bäddsrum.

Sänglinne ingår.
Anmälningsavgiften är 50:—. Den åter

betalas ej om den tävlande uteblir. Res
terande 100:— betalas vid ankomsten.

Anmälan

Regler för SM i
Radiopejlorientering
(Rävjakt)
finns i QTC 617:1978

Du anmäler dig genom att betala in anmäl
ningsavgiften på postgiro 4380 166-1, Gävle
Kortvågsamatörer, Rävkonto.

Anmälan skall vara oss tillhanda senast
den 1 augusti1979.

1 anmälan skall anges: Namn, ev. signal,
adress, telefonnummer, ålder den 1jan 1979,
klubb. Den som har rätt att starta i nybörjar
klassen anger även detta. (Som nybörjare
räknas den som aldrig tidigare deltagit i SM
eller NM).

Upplysningar
SM3CLA/Karl-Olof, tel. 026/12 7178
SM3CBR/Dick, 11 9636
SM3AVQ/Lars, 11 8424
SM3EMJ/Mats, 27 0091

Adress Gävle KoqtvägsametöiLr, Sex
78,80102 GÅVIE.

Hjärtligt välkosneal

Eriksson

5 st rävar

4 st rävar
Grundfelt




