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Det typiska svenska sommarvädret med varannandagsregn har drabbat
oss den senaste veckan men det är hög tid nu att starta träningen
inför höstsäsongen. Vi börjar redan nästa vecka och sedan kommer
vad det lider SM och NM men mer om dessa längre fram.

P g a ett fel vid adresseringen av det förra SRJ-bladet kom en
del blad tillbaka med oläslig adress. Om PU saknar det, kontakta
red. så får Du ett nytt.

Ytterligare en påminnelse om medlemsavgiften: om det finns något

1) —QXW/Michael
2) -OXY/Johan
3) -EJY/Anders
4) Gunnar
5) -BGU/PA

6) —OY/Lasse
7) Johan S
8) —KON/Olle
9) -AXT/Raimo

10) Sven C

11) —PWO/Mikael
12) Clas T
13) -ORV/Anders

ESA fick verkligen utdelning för sin resa upp till Tullinge då
de belade de två första platserna. Michael sprang skjortan av oss
övriga genom att vinna med 10 min marginal till 2:an och hela 13
min marginal till 3:an! Var hamnar han på SM, måntro?

850522/Täby

1) -AKF/Bosse
2) —CZI/Klas
3) -EGU/PA
4) Bo 5
5) Göran G
6) —EJY/Anders

7) Gunnar
8) Clas T
9) Sven C

10) -CTU/C—G
11) Johan S
12) Fredrik M

13) Lennart B
14) Göran W
15) -BTS/Rune
16) Theo
17) —AOZ/Sven

Här kan man tala om att leta efter välgömda rävar — ett par av dem
var bokstavligt talat nedgrävda i backen! Sedan man sprungit ett
par gånger fram och tillbaka över räven och hela tiden fått minima
tillbaka varifrån man kom (och därmed missat ett pass) fick man
ändra taktiken och använda saxen som en slagruta ty den böjde av
ned mot backen när man stod rakt över sändaren. Vem uppfinner en
sax känslig för vatten?

850529/Brosjön

1) Gunnar
2) —KON/Olle
3) Bo 5
4) —EJY/Anders
5) —BGU/PA
6) —OXY/Johan

7) -CTU/C-G
8) —AXT/Raimo
9) Sven C

10) Johan 5
11) —JST/Thomas
12) Clas T

13) -BTS/Rune
14) Göran W
15) —JMU/Ingemar
16) Fredik M

i följande ruta saknas Din medlemsavgift enligt kassörens

anteckningar. Om Du saknar inbetalningskortet är postgironuinret
40 96 39—2 Föreningen Stockholms Rävj ägare.

RESULTAT

850508/Tullinge



Det var inte bara räv-lägare som samlades vid Brosjön utan också
större delen av Sörmlands myggbestånd hade någon sorts konferens
här. För att inte bli uppätna måste vi vara i rörelse hela tiden.

Det var en underbar kväll och ett par kunde inte motstå frestelsen
att ta ett dopp i sjön efter jakten.

850602/Sundby Gård

Endast 14 st deltagare ställde upp på SRJ:s nationella jakt i
södra Huddinge med samlingsplats vid den sedan ett par år ny
öppnade Sundby Friluftsgård.

På nästa blad finner Du start—/resultatlistan samt en kartkopia.
Skalan är 1:15000; ekvidistansen 2—2,5 m. Lägg märke till terrängen
kring räv 4!

850605/Träkvista

1) Gunnar 5) -KON/Olle 9) -AKF/Bosse
2) —CTU/C—G 6) Sven C 10) —CZI/Klas
3) Bo 5 7) —EJY/Anders 11) —ETS/Rune
4) -BGU/PA 8) Theo 12) -JST/Thomas

Här hade arrangörerna Clas T/Göran G kryddat jakten med 3 st o—
kontrolJer, vilka stökade till banvalet ordentligt och det gäilei~
att hålla tunqan rätt i mun när man springer på 10 000-delskartan,
tv det går undan! Hur ofta fick man inte springa tillbaka och läsa
in sig igen?

85061 1/Kärsö

1) Gunnar 6) —CTU/C—G 11) -ORV/Anders
2) -EJY/Anders 7) Clas T 12) -LRM/Mats
3) -AKF/Bosse 8) —KON/Olle 13) -BTS/Rune
4) Göran G 9) Sven C 14) -NPZ/Mikael
5) —CZI/Klas 10) —JST/Thomas

Även här fanns det 3 st o—kontroller för att utöka han) ängden på
den ganska lilla Kärsön. Den närmaste o—kontrollen låg endast ca
100 m från starten och fler undrade vad arrangören hade för avsikt
med det. Fanns det någon speciell anledning att alla skulle samlas
där omedelbart efter starten? Nu kan det säaas: det fanns ingen
biavsikt; dock var klockstapeln lätt att finna.

En dixieland-orkester spelade på Kärsöcrårdens uteservering till
jägarnas nöje efter jakten och kaffet/smörgåsarna, som KFUM/Bromma
serverade, smakade mycket gott.

85061 9/Ängsjö

1) -BGU/PA 5) Göran G 9) —JST/Thomas
2) Gunnar 6) —BTS/Rune 10) 6NYJ/
3) -CTU/C-G 7) —LRM/Mats
4) -KON/Olle 8) Sven C

Tyvärr blev det lite strul under jakten eftersom två av rävarna
krånglade p g a batteriproblem. Den första sände nåqot obegrip
ligt och tystnade sedan för gott; den andra hängde med till halv-
tid och sedan tystnade den. Arrangören sprang då upp och körde
den ena för hand under resten av jakten men det var ingen som
hittade honom. Det är nog dags att gå igenom batteripackarna nu.

Därmed är genomgången av vårens jakter klar. Efter nästa blad kom
mer kallelserna till hälften av höstens jakter. Varsågod och vänd!



KOMMANDE JAKTER

Onsdag 7.8: Samling kl 1900 vid P—platsen ca 700 m NV Norrby
Gård på Lovö.

Vägbeskrivning: Kör förbi Drottningholms slott och
FRAs anläggning, tag därefter första till höger,
passera ridhusen och tag sedan första ti.ll vänster.
Följ SRJ-skyltarna ca 2 km.

Arr. —BGU/PA

lördag 10.8: NATIONELL JAKT

öSA har härmed nöjet att inbjuda till den tredje
nationella jakten för året.

T~vlingsplats är Suttarboda 1, Garphyttan,. där öSA
hade nationell jakt 1982.

Vägbeskrivning: Motorvägen genom örebro, avfart Garp—
hyttan. RPO—skvltar från Garphyttans Centrum. Det tar
ca 20 min att åka från motorvägsavfarten till Suttar—
boda.

Goda övernattnirigsmöjligheter, husvagnsplats mm. Sut
tarboda är en friluftsgård utrustad för självhushåll,
dusch, 40 sovplatser mm. Eld upptändes utomhus för
lekamlig spis.

På lördagskvällen anordnas en skämtjakt av hiske]igt
slag!

Arr. öSA genom -CGR/-ETE

Onsdag 14.8: Samling kl 1900 vid Hällkvarna Friluftsgård, södra
delen av Lejondalssjön. Endast utomhusbad!.

Vägbeskrivning: Kör motorvägen E18 mot Kungsängen,
sväng av och fortsätt gamla E18 mot Bro. Vid infarten
till Bro sväng höger mot Finsta/Lejondal. Efter stora
växthusen sväng åter höger, skyltat Lejondals Slott
resp Lejondals Naturreservat. Efter att Du passerat
under motorvägen tar Du höger i nästa korsning mot
Häl]kvarna Friluftsgård/Tingsviken. Kör ett par km
tilJ P-platsen vid Hällkvarna.

Arr. Sven C

Onsdag 21.8: Ring -AKF/Bosse på tel 08-765 91 49 om platsen. Sam
ling kl 1900

Lördag-
söndag
24/25.8: SM i Västerås. Se sep kallelse

Lördag—
söndag
31.8/1.9: NM i Tönsberg med både 80 m och 2 m jakter.

Kontakta red, för närmare info om Du är intresserad.



Onsdag 11.9: Ring —HBV/Bengt på tel 08-758 65 91 om platsen. Sam
ling kl 1900.

Onsdag 18.9: Samling k1 1900 vid Barbro-stugan (Tumba), ca 1,5 km
från Tumba stn mot Tullinge (ca 3 km från Tullinge).

Arr. —CTU/C-G och -CZI/Klas

Därmed är det slut med kvälls-j akterna, vi kan lägga av oss pann—
lysena och gå över till söndagsjakterna i dagsljus.

Söndag 29.9: Ring -ACU/Uno på tel 08-26 61 92 om platsen. Samling
kl 1000.

OBS! att sommartiden slutade inatt så Du får sova en
timme extra!

Nästa blad beräknas korna ut i slutet av sept med kallelserna till

() de återstående jakterna för året. Vem åtager sig att lägga KM?

VI SES!

0

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



SNiRävjakt

Västerås Radioklubb — VRK har i år nöjet

inbjuda alla intresserade till SM i rävj akt.

Tävlingarna äger rum 24—25 augusti. Till

Dej som eventuellt blev skrämd efter att i

QTC nr 5 ha läst om våra funderingar på

målröv, kan vi ge lugnande besked. Det

blir ett SM helt efter traditionella SM—

regler.

Anmälan görs senast 9 augusti genom att

betala in anmälningsavgiften 100:— kr till

Postgiro 45 83 84 — 5. P8 talongen uppger

Du: Signal, namn, adress, födelseår och

klubb. Anmälningsavgiften återbetalas inte

om Du uteblir.

Total kostnad har beräknats till ca 225:—

inkl anm.avgiften.

Inkvartering på s.k. hårt underlag vilket

betyder att Du bör medföra luftmadrass och

sovsäck. Vissa möjligheter att ställa upp

husvagn finns, kanske också tält.

Ilåltider: välkomstfika och nattmål på

lördagen sant frukost och lunch på söndagen.

Kartorna kaniner att vara uppklistrade på

kartong. Glöm inte att i anmälan påpeka om

Du vill ha din karta “oklistrad”.

Bekr~iftelse av anmälan postas ca 1 vecka

före tävlingen. Där lämnar vi övriga upp

lysningar såsom vägbeskrivning, tider etc.

Frågor besvaras av tävlingskoninitténs ord

förande SMSCWV, Gunnar Ahl på tfn 021 — 244 96.

VÄSTERÅS R~N)I0KLUBB


