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Nu har våren definitivt kommit, det är torrt, varmt och det växer
så det knakar i buskar och träd. Ändå är det inte mer än ett par
veckor sedan det snöade i Sö Sthlm och vägen mellan Gnesta—Järna
var täckt med ett par cm tjockt snöslask.

Ytterligare några jakter har avverkats med resultaten nedan samt
följer också kallelserna till jakterna t.o.m. augusti månad så
spara detta blad på ett säkert ställe. Notera också i din almanacka
aktuella datum

RESULTAT av tidigare jakter.

840425/Djurgården

1) -KON/Olle 6) Gunnar 5 11) —AOZ/Sven
2) —CTU/Clas—Göran 7) Clas T 12) Lennart B
3) Theo B 8) Bo 5 13) —EJM/Christer
4) Göran G 9) —IWH/Gösta
5) Sven C 10) Johan 5

Ånyo en Djurgårdsjakt, dock inte lika händelserik som den Gunnar 5
beskrev i ett tidigare SRJ-blad (nr 6/83), åtminstonde inte för
arrangören. Starten vid Kaknästornet, som uppenbarligen har en viss
inverkan på pejlriktningen.

Ett lätt regn föll ett par gånger under dagen då rävarna lades ut
men kvällen blev fin. Den nya Djurgårdskartan, som även täcker en
stor del av ~ebyggelsen på östermalm och Gärdet i skalan 1:10000
och ca 1/2 m stor, studerades noga och ryktet spred sig att en räv
låg gömd i fontänen på Karlsplan. Detta rykte visade sig dock en
smula överdrivet.

Tvärs emot vedertagen praxis (att inte springa in till kartans mitt)
gjorde vinnaren Olle och det våghalsiga experimentet lönade sig som
synes. Det är ju dessutom tråkigt att springa över Gärdesfältet två
gånger samma dag.

Kvällen avslutades med att i pannlampans sken skrämma upp en del
harar och rådjur när rävarna hämtades in.

840502/Sandvik

1) —KON/Olle 6) —CTU/Clas-Göran 11) —AKF/Bosse
2) —BGJJ/PA 7) Göran G 12) -EJY/Anders
3) Theo B 8) Lennart B 13) -AOZ Sven
4) Gunnar 5 9) Bo 5 14) -ORV/Anders
5) Allan Borg 9) Johan 5 15) -EJM/Christer

En varm och skön kväll med start mitt på kartan och misstanken om en
räv i varje ände av densamma. Vi gissade rätt — Olle mest, ty han
satsade på 5:an i 5 och kunde sedan plocka rävarna snabbast av oss
alla ty han vann med nästan 7 min. Theo och jag hade en privat liten
kamp om vem som skulle hitta vår sista räv (5:an) först på någon av
holmarna på fältet i 5. Vi sprang och letade genom holme efter holme
tills fru Fortuna log åt mig och gav mig marginalen 4 sek till Theo.

Personalen hade vänligheten att låta oss bada bastu och duscha långt
efter stängningsdax och det uppskattades verkligen.



840509/Tumba

1) Theo B 6) Sven C 11) Christian W (ESA)
2) Gunnar 5 7) —AKF/Bosse 12) Lennart B
3) Bo 5 8) —OXY (ESA) 13) Johan 5
4) —OXW (ESA) 9) Göran G 14) -AOZ/Sven
5) Mikael L (ESA) 10) -AXT (ESA)

Våra långväga gäster från Eskilstuna välkomnades av ett häftigt väder
med åska och snö någon halvtimme före start men det klarnade upp och
kvällen blev fin. Fin (hårf in dessutom) blev tidsskillnaden mellan
Theo och Gunnar — 2 sek marginal till Theo. De tog rävarna i samma
ordning och träffades vid dem men gjorde olika banval mellan dem.
Vid den sista räven hade emellertid Theo lyckan på sin sida.

8405l3/Ängsjö

Detta skulle ha varit den första nationella jakten för året, men på
grund av en krånglande räv ogiltighetsförklarades tävlingen. SRJ be
klagar djupt det inträffade. Vi får istället inrikta oss på TSAs
ersättningsjakt den 3 juni. Se nedan!

OM tävlingen hade räknats skulle de 5 första platserna räknas föl
jande tillgodo till VM:

1) -OCK/Håkan (ESA) 3) —KMU/Peter (VRK) 5) -OPV/Eddy (öSA)
2) —OXV/Urban (ESA) 4) Gunnar 5 (SRJ)

Därmed över till KOMMANDE jakter:

Söndag 27.5: Nationell jakt i Eskilstuna. Se SIW—blad nr 3/84

Söndag 3.6: htion~l]. jakt 3 junli 198/.

__________________ Vi trodde det skulle bli en liten lättarrarigerad jakt under TSA:s

(Täby Sändaramatörers) fieldday på Kvarnberget nära Ullnasjön norr
om Stockholm. Men så hände det här med räven som tjöt kontinuerligt
vid vad som skulle ha varit nationell jakt den 13 maj. Så plötsligt
— utan att ha bett om det — stod vi där med en nationell jakt på
halsen mitt i fieldday—bestyren. - -

OK, det ska bli en riktig jakt med bra karta och trevlig bana och
bemannade rävar, tre timmar lång och allt sånt. Men dusch har vi
inte, bara vattenslang ute i moder naturs ömma sköte. Vi har också
viss servering av kaffe och korv om det inte är utsupet efter 4$
timmars fieldday. Vi har ett pentry som d~ kan köa till och något
trångt utrymme att byta om i om det är busväder ute.
Så har vi en fantastisk utsikt, en parabolantenn som är 10 rn i dia
meter, aktivitet på 1296 och 432 14Hz plus allt det där som hör till
en riktig fieldday.
Starten går kl 1100 på söndagen den 3 juni.
Vägbeskrivning: E3 ut från Roslagstull i Stockholm, riktning Norr
tälje. Så småningom motorväg. Kör förbi avfarterna Lahäll, Täby C,
Viggbyholm, Hägernäs, Vaxholm men ta av vid Akersberga—avfarten.
Du ska dock inte köra österut mot Åkersberga utan västerut, över
bron över motorvägen ooh sedan då vägen kröker mot sydväst har du
en golfbana och Ullnas~ön till vänster och snart därpå avvägen till
Lövsättra till höger. Ajc in därL 0DS~ Där blir det rätt snart “Ej
obehöriga motorfordon” och ‘30’. Du är behörig, dock absolut ej att
köra fortare än 30. Passera ett institutionsområde och några därpå
följande moderna bostäder. Mycket snart därefter går en liten väg
brant upp mot fCvarnberget, där förhcppningsvis någon plats åtc:står
för din bil. (TSA—skyltar vid Lövsättrainfarteri och vid uppfarten
till Kvarnberget~.
Före Akersbergaavfarten kan du i VW?, över sjön, se tiometersparabo—
len avteckna sig mot himlen långt borta. Då har du väl kört så där
20 km från Stockholm.
Välkommen önskar TSA—gänget genom SM5IQ, Affe.

P.S. Karta är Täby Södra 1:20000. Säljs vid starten.
Inlotsning på 145.525 SKØMT/Ø



Onsdag 6.6: Samling kl 1900 vid Rösjö-badet iTäbyl

Vägbeskrivning: Kör Gamla Norrtäljevägen från Dande—
ryds kyrka — Täbyvägen - Rösjövägenq
Se telefonkartan blad 4, ruta B2.

Arr. Lennart B

Onsdag 13.6: Samling kl 1900 vid Enebybergs idrottsplats
Vägbeskrivning: Kör Gamla Norrtäljevägen från Dande
ryds kyrka. Efter ca 1,5 km svänger Du till vänster
in på Arholmavägen och fram till idrottsplatsen.

Arr. —KON/Olle

Söndag 17.6: Nationell jakt i Västerås. Invänta nästa Räv-Info

Onsdag 20.6: Samling kl 1900 vid Harbro-stugan (Tumba), ca 1,5 km
från Tumba stn mot Tullinge (ca 3 km från Tullinge).

Arr. -CZI/Klas

Onsdag 27.6: Samling kl 1900 vid Hellasgården för den sista jakten
före sommaruppehållet. Tro för den skull inte att det
blir en stillsam avslutning~

Arr. -IWH/Gösta

“SOMMAR, SOMMAR, SOMMAR

Onsdag 15.8: Höstjakterna börjar. Ring -AKF/Bosse på tel 08-765 91 49
om platsen

Onsdag 22.8: Sista jakten före SM?
Samling kl 1900 omklädda vid Skavlöten, där vi som van
ligt disponerar TSOKs bastu i behaglig närhet till
vattnet.

Skavlöten ligger vid norra delen av Rönningesjön (se
telefonkartan blad 1, ruta C4). Promenad ca 1 km till
startplatsen. Dax för pannlampan?

Arr. —EF/Calle

25/26.8: SM i rävjakt?

Onsdag 29.8: Ring -BZR/Tobba på tel 08-777 32 80 om platsen.
Eventuellt flyttas jakten beroende på SM-et.

Därmed är det slut på jaktkalendern. Nästa blad beräknas komma ut
i mitten/slutet av augusti.

Alla önskas slutligen EN TREVLIG SOMMAR!

Red. PA Nordwaeger/—BGU, Grävlingsvägen 59, 161 37 BROMMA
tel. 08—26 02 27 (bost) , 08—29 02 45 (arb)


