
S R J - B L A D B T 

Ärgång 49 Nr 4 

1996-07-01 

Äntligen SEMESTER!! Nu har du tid att i lugn och ro (i hängmattan, 
i båten, i regnblött tält eller på taket lagandes detsamma) läsa 
om våra avslutningsjakter under våren. Vädret är ju just nu typiskt 
sommardito med den blandning vi är vana vid att det skall vara. 

Eftersom det är l.a halvlek kan du också se resultatlistan längre 
fram liksom kallelserna till några av höstens jakter. 

PS. Glöm inte att anmäla dig till NM i Danmark i början av augusti 
eller SM i ESA i mitten av samma månad. Info längre fram. 

Med detta går vi över till RESULTATEN från de resterande vårjakter
na: 

960522/Knalleborg: 

l) Gunnar s 
2) KON/Olle 
3) AKF/Bosse 

0.53.00 5 st 
1.00.58 
1.04.00 

4) Sven C 
5) Gunnar F 

1.33.10 
1.01.30 3 st 

Arrangörens rapport: Efter de senaste kalla dagarna blev det en 
fantastiskt fin kväll med strålande sol och 18-19 grader. Boksko
gen vid Ekebyhovs slott stod i sitt vackraste flor, men fullt upp
tagna rävjägare lägger ju inte märke till sådant. Och björnen höll 
sig undan! 

Tävlingen var utlyst som mysjakt, men jag misstänkte att det inte 
skulle komma så många nybörjare. Jag gjorde en kompromiss och lade 
ut tre mysrävar och två lite mer besvärliga. De tre mysrävarna ut
nyttjades av Gunnar F, som kom praktiskt taget direkt från Syd
afrika med en afrikansk förkylning i kroppen och därför inte kunde 
göra sig själv rättvisa. 

P.S. Dagen efter kunde man läsa i gratistidningen Metro att björnen 
varit synlig i Ekebyhovsskogen, alltså det lilla område i kartans 
norra del, där tvåans räv låg! Kan de ha förväxlat med en nedhukad, 
jordplansutläggande rävjaktsarrangör? Eller med AKF? Eller ... kan 
det verkligen vara sant? 

960529/Altorp 

l) Sven c 
2) AKF/Bosse 

1.38.10 7 st 
1.42.50 

3) Gunnar F 
4) BGU/PA 

1.54.50 
2.07.00 6 st 

Banläggare på denna jakt var KON/Olle eftersom HBV/Bengt hade fått 
förhinder. Han skall dock lägga Olles jakt vid Bögs gård om två 
veckor. 

En regnig eftermiddag men med uppehåll under jakten och det tackar 
vi för! För oss tre som inte vann, men kunde springa, gick det inte 
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så bra. Men för den vid förra jakten justerade Sven, som bara kunde 
gå, gick det mycket bättre! Han vann!! I mitt eget fall fick jag 
helt galna bäringar vid starten och fick därför kryssen upp till 
l km fel och då är det inte så konstigt att jag inte hann runt. 

960605/Hellas 

l) AKF/Bosse 
2) Clas T 
3) KON/Olle 

l. 25.10 5 st 
1.26.21 
1.27.50 

4) Gunnar s 
5) Sven c 

1.30.10 
1.33.40 

En vacker försommarkväll med fem rävar eftersom arrangören Gunnar 
F använde allmänna transportmedel och inte kunde bära fler. ("När 
kommer de nya, kompakta sändarna?" frågar banläggaren). 

Fyrans räv hade svag signal och blev extra lurig, förutom att den 
låg på "fel" sida Dammtorpssjön. En av jägarna var nästan borta vid 
Björkhagen innan han fick rätt bäring. Ett jämnt fält dock - endast 
åtta minuter skiljde första och sista man. 

960609/Riddartorp 

Denna dag arrangerade BZR/Tobba en demo-jakt vid Riddartorp vid 
Öran i Haninge för deltagarna i Radioklubben "Laser". Fem ställde 
upp och fick en genomgång av Tabba hur man jagar räv innan de på 
egen hand släpptes ut i terrängen för att hitta de tre rävarna. 

Deltagarna var FIB/Birgitta, BVT/Knut, RT/Kurt, NUE/Karl samt 
XW/Göran. 

Denna dag arrangerades också landskampen mot norrmännen i Moro
kulien, tillika den andra nationella jakten. 

960612/Böqs gård 

l} AKF/Bosse 
2) Gunnar s 
3) OY/Lasse 

0.57.00 6 st 
1.11.11 
l. 30.18 

4) Tomas 
4) Kurt 

1.35.00 3 st 
l. 35.00 

Räv nr 3 fungerade inte meddelar banläggaren HBV/Bengt. 

960619/Gömmaren 

l) BGU/PA 2.55.00 7 st 6) sven c 2.51.00 5 st 
2) Gunnar F 3.03.06 7) Tomas l. 00.00 l Il 

3) Clas T 2.45.15 6 Il 8) Kalle 
4) KON/Olle 2.46.00 8) Kurt 
5) AKF/Bosse 3.00.10 

Gunnars mara och därmed avslutningsjakten för första halvårets 
jakter. Det regnade nästan hela tiden vilket förvandlade kartor
na till pappersmassa. Olles karta delade sig och han tappade den 
ena halvan någonstans i skogen. Han vände tillbaka och efter drygt 
~ km lyckades han hitta den tappade halvan. Tala om tur i detta 
väder och denna terräng! 
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Kalle tvingades bryta jakten strax efter start pga ohälsa. Hoppas 
du mår bättre i höst när vi börjar igen! 

Pga trafiksituationen kom de flesta av oss sent till start och där
för senarelades denna 10 minuter. Detta fick till följd att ett 
par jägare inte hann runt banan. Halt, blött, lite kallt samt åtta 
km fågelvägen kännetecknade denna jakt. 

KOMMANDE JAKTER: 

Lörjsöndag 

Onsdag 

3-4.8: NM i Danmark. se separat kallelse! 

7.8: samling kl 1900 vid Rösjöbadet på Täbysidan,tele
karta 18/A2. 
Arr. KON/Olle 

Tisdag 13.8: Samling kl 2000 vid Stockby motionsgård, telekarta 
26/D4 för den sista träningsjakten före SM i Eskils
tuna (och den första med pannlampan!) 
Arr. AKF/Bosse 

Lörjsöndag 
17-18.8: SM i ESA. 

Onsdag 

Onsdag 

Onsdag 

SM i Radiopejlorientering 

ESKILSTUNA SÄNDARE AMATÖRER 
INBJUDER TILL 

SVENSKA MÄSTERSKAPEN I 
RADIOPEJLORIENTERING 

17-18 AUGUSTI19961 ÄRLA 
Tävlingen sker med 7 rävar enligt svensk 
standard. Nattetappen är 3.8 km och går i 
kulturmark. Dagetappen är 4.8 km och går 
i vildmarks-terräng. Tävlingen är uppde
lad i klasserna: Old timer, Seniorer, 
Juniorer, Damer och Nyböljare. 
Arunlilan sker genom att sätta in l 00 kr 

på postgiro 57 15 19 - 8 (Eskilstuna 
Sändare Amatörer) senast den 2 augusti. 
Ange SM-96, signal, namn, adress och 
klass på postgirotalongen. 
Information om lliriHggning, tider och 

stuttig kostnad skickas till alla anmälda 
cirka en vecka llire tävlingen. 

Frågor besvaras av 
Dag Ohlsson, SM5 W. 
te/ 016-703 78. Vd/komna/ 

28.8: Ring IWH/Gösta på telefon 08-761 52 96 om plats 
Arr. IWH/Gösta och SVM/Hans 

11.9: Ring Lennart B på telefon 08-758 76 56 om plats 

18.9: Samling kl 1900 vid Turebergs OK:s stuga i Törn
skogen, telekarta 17/G1, slutet av Gammalvägen 
Arr. OY/Lasse 
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söndag 29.9: Samling kl 1000 för den första söndagsjakten för 
höstsäsongen vid Ängsjö friluftsgård 
Arr. IWH/Gösta och sven c 

Söndag 6.10: Samling kl 1000 vid Brostugans servering på Kärsön, 
telekarta 28/C3 
Arr. BGU/PA 

Söndag 13.10: "Mysjaktl" Samling kl 1000 vid Fiskartorpet, tele
karta 25/G5 för en lätt(!) jakt med medtagna nybör
jare 
Arr. AKF /Bosse 

Med detta återstår följande jakter och banläggarna ombedes kontakta 
red för att ge detaljerna om plats: 

20.10/Sten S; 
27.10/EJY-Anders 
17.11/Kalle 
24.11/CZI-Klas 
1.12/Kalle 
8.12/Kalle 

31.12/Gunnars avslutningsjakt med start hemma hos honom 

Fortsatt TREVLIG SOMMAR och vi ses i skogen eller i parken! 

RÄVJAKTsPLACERINGAR 
128.01 111.02 ~~~~ __M3 11LOO 131.00 l1nnA I.,A n. 1.05 122.05 129.05 5.06 112.06 119.06 

1! 8 1!l 7 _!CI 
l 9 9 Il 1 10 7 9 1Q l 7 

:lasT 7 1 9 e 10 8 
lunnars 10 _lQ _!j _l 7 9 11l 1(] 9 lll 

10 10 IS 7 10 8 ll! IS 9 1' 10 _!i 
~IIIRAtvtl ,, 

lunnar F 10 8 10 5 10 8 9 6 8 1Q 9 
)Y/Lasse IS 10 8 

Sven C 6 7 5 6 10 7 7 10 ~ 5 
1!l 10 

I:ILt'(IIOODa 10 
'Hl 

Kalle ~ 

\ .... 

Understruken siffra = arrangörspoäng 

Red. PA Nordwaeger/-BGU, Grävlingsvägen 59, 161 37 BROMMA 
tel. 08-26 02 27 (B), 08-621 36 79 (A), 070-572 59 95 (A) 
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-- INVITATION 

Nordisk Mesterskab i RadioPejleOrientering 1996 

Eksperimenterende Danske Radioamat0rer (E.D.R.) har hermed forn0jelsen at 
invitera jer til Nordisk Mesterskab i RadioPejlaOrientering (RPO) 1996. 

Tid : D. 3. - 4. august 1996 

Sted: Melbylejren i Asserbo, ca. 5 km nord for Frederiksvcerk og ca. 60 km NW for 
K0benhavn. Kort og k0revejledning vedlcegges. Lejren ligger kun ca. 1 km 
fra een af Danmarks fineste badestrande. Der vii vcere mulighed for indkvar
tering i lejren fra fredag eftermiddag d. 2. august. 

Talk in: R5 (145,725 MHz) eller 145,500 MHz 

Program: 

Fredag d. 2. august: 

L0rdag d. 3. august: 

S0ndag d. 4. august: 

Fra 15:00 Fremm0de lindkvartaring 
18:00 Attensmad 
19:00-21:00 Treening på 2m og 80/160 m 

08:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:00 
18:30 

o8:oo 
09:00 
10:00 
14:30 

Morgenmad 
Seneste frist for fremm0de 
Ud levering af madpakker 
Afgang til startstad 
start 2m 
Middag med efterf01gende Hamfest 

Morgenmad og ud levering af madpakker 
Afgang til startstad 
start 80/160 m 
Prcemieuddeling og afslutning 

Regler og Klasseinddeling: L0bene afvikles efter vedlagte regler for Nordisk Me
sterskab mrk. NRRULA2RR/950515 med f0lgende modifikationer: 

Tidtagning: {ved tweF post vii der v~laeeret en tegflgivniflgs-ltidt~~~ul.Q!D2t, 
hvori deltageren checker ind ved hjcelp af et udleveret_QIN:,stik;-se odet med 
deltagerens startnummer. Placeringen afg0res-afti<:lei1Ved sidst fundne post. Der vii 
altså ikke blive tageutG-v~ målsted, men deltagerna skal melde sig ved 
StaÄ9tederefteF-10bOt~ ~sY\aJ5AfY\T (Y\ÅL. MED SPLlla.TSl"R\() 
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Klasser: Der vit, afhcengigt af dettagerantattet, blive konkurrerat i f0lgende klasser 
på 2 m henholdsvis 80 m: 

• YL: Kvinder uanset alder 
• Junior: Mcend under 18 år 
• Senior: Mcend fra 18 til og med 39 år 
• Oldtimer: Mcend fra 40 til og med 59 år 
• Veteraner: Mcend 60 år og derover 
• International 

Det er herudover planen at afholde en uofficiel konkurrence på 160 m parallett med 
80 m-l0bet af hensyn til eventuelle danske deltagare, der ikke råder over en pejle
modtager for 80 m. 

Startgebyr: DKK 60, - pr. l0b, incl. orienteringskort 

Priser for indkvartering og forplejning: 

O lndkvartering: Pr. person pr. nat: På savesal DKK 30,-

o 

o 

På dobbettvcerelse DKK 60,
På enkeltvarelse DKK 100,-

Der vit herudover blive opkrcevet et mindre bel0b for brug af brusebad og rum til 
reng0ring af udrustning. 

Forplejning: Middag (aften), fredag og l0rdag: DKK 100,-, excl. drikkevarer, 
som må kr.?Jbes separat. 

Morgenmad: DKK 25,-
Madpakke, l0rdag og s0ndag: DKK 40,- pr. pakke. 

Betaling for indkvartering og torplejning vii b live opkrc:avet ved fremm0det. 

Tilmelding: Udbedes på vedlagte skema, som sendes inden d. 15. juli 1996 til: 

OZ9VA Arne H. Jensen 
Gyvelbakken 25 
DK 3460 Birker0d 
Danmark 

Eventuelle sp0rgsmåt til: OZ9VA, Arne H. Jensen, Tlf. +45 42 81 75 93 (efter kl.19) 
eller Fax +45 43 96 26 36. 

Vi ses i Asserbo l Birker0d, d. 16. maj 1996 

OZ9VA, Arne H. Jensen 
RPO-Manager 



o 

o 

o 

o 

RPO 
NM 

1996 

--
Kereveiledning til Melbylejren, Asserbo 

Fra K0benhavn: 

• K0r mod NW ad vej 16 mod Hiller0d. 

• Efter 33 km drejes til venstre, stadig ad vej 16, mod Hundested og Frederiks
vcerk. 

• Efter 17 km kommer man til 1. rundk0rsel i Frederiksvcerk. Fortscet 1 ,8 km til 
2. rundk0rsel og drej til h0jre mod Liseleje. 

• Efter 4 km kommer man til trafiklyset midt i Asserbo. Drej til h0jre mod Helsinge 
og Melbylejren. 

• Ca. 300 m lcengere framme findes indk0rslen til Melbylejren til venstre. 

Fra Helsing0r: 

• K0r mod SW ad vej E55, ca. 6 km. 

• Fortscet ad vej 6 gennem Fredensborg og videre mod Hiller0d, ca. 16 km. 

• Kort f0r Hiller0d drejes til h0jre ad vej 19 mod Frederiksvcerk og Hundested. 

• Efter 7 km st0der vej 19 til vej 16. Fortscet til Frederiksvcerk, 14 km. 

• Fortscet derefter som beskrevet ovenfor. 

... 
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REGLER FOR NORDISK MESTERSKAP l RADIOPEILEORENTERING 

1. Mesterskapet er åpet for alle som er medlem av en radioamatar-organisasjoner tilsluttet 
NRAU. Andre kan delta utanfor konkurranse eller eventuell i en egen klasse hvis arrang0ren 
tillater det. 

2. Konkurransene er individuelle og det er ikke tillatt å motta noen form for hjelp. OvertredeJsa 
medfarer diskvalifikasjon av alle innblanede. 

3. Mesterskapet arrangeres som 2 adskilte radiopeile-orienterings"'p til fots i dagslys. 
Det arrangeres et lap på BOm og et l0p på 2m. 

4. L0pene på BOm og 2m arrangeres som to separate mesterskap med hver sin resultatlista og 
hver sin premiering. 

5. Postene 
Postene skal plasseres ute og antailet skal vc:ere 5. Postene kan finnes i viikårtig rekkef0lge. 
Postene sender i tur og orden ett minutt hvert femte minutt. Alle postene skal sende på 
samme frekvens ± 2 kHz og denne frekvensen oppgis f0r start. 

På 80m sender alle postene vanlig CW (A1A) med vertikal polarisasjon. 
På 2 m benyttes tonernodulert telegrafi (A2A) og horisontal polarisasjon. 

Alle klasser skal finne alle 5 postene. 

6. Mål 
Mål er avmerket på kartet. 
l noen tilfeller vii det dessutan stå en ekstra sender på mål. Dennesenderen vii sende 
kontinuerlig MO på en annen frekvens enn den postene sender på. 

7 . start 
Avhengig av deltaker-antallet, toregår startenenten felles eller i grupper med 15 minutters 
mellomrom. Dersom det er gruppevis start, blir start- rekkef~lgen avgjort ved loddtrekning. 

Det er ikke tillatt å slå på peilemottakeren f0r starten i vedkommande gruppe. For å unngå 
lytting far start, vii alle rnottakerne bli samJet inn og lagt til side. Laperne får så mottakerne 
sine i det de går fram til start. 

B. Tidtakning 
Tiden tas fra start-tidspunktet i hver gruppe og til passering av mållinjen. All tidtakning tas med 
en n0yaktighet på nc:ermeste sekund. F0r start fastsetter arrang0ren en maksimaltid. 

Alle deltakera må sarge for å bli registrert ved mål uansett om l0pet fullf0res eller ikke. 

9. Plassering 
En deltakers plassering besternmes f0rst av antall poster som er funnet og deretter av anvendt 
tid. Deltakare som ikke har funnet noen poster, og deltakare som kommer i mål etter at 
maksimalUden er gått ut, bliruten plassering. Deltakaruten plassering kan ikke telle med i 
lagkonkurransen. 

10. Kart 
Karfog kontrollkort deles ut ca. 15 minutter f0r start for hver gruppe. 

NRRLILA2RR/9505 15 
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11 . Interferens 
Peilemottaker som forårssker interferens i annen mottsker på lengre avstand enn 1 o meter, 
skal ikke anvendes. 

12. Dyrket mark, inngjerdet område, tomter o lign. skal ikke betredes. Slike st eder oor om mulig 
vcere avmerket på kartet på forhånd. 

13. Deltakarne deltar på egen risiko. A0yte b0r medbringas. 

14. Klasseinndeling 
Det kunkurreres i f"lgende klasser: 

Junior: 
Senior: 
OT: 
VET: 
YL: 

Menn under 18 år 
Menn mallom 18 og 40 år 
Menn me/lom 40 og 60 år 
Menn over 60 år 
Kvinner uansett alder 

Alderen regnes pr. 1. januar i konkurranseåret. 

15. Lag 
Som lag regnas de to med best tid uansett klasse fra hvert land (NRAU-organisasjon). 

16. Premiering 
Det deles ut premie til den beste l0per i hver klasse for hvert av de to l"pene. 

På hvert bånd kåres det en Nordisk Mester for Herrer og en for Damer under forutsetning av 
at det starter minimum 5 herrer (uansett alder) henholdsvis 3 kvinner, og at minst 2 forskjellige 
land (NRAU-organisasjoner) er representert i hver av disse to kategoriens. 

16. Jury 
En konkurransejury tas ut f0r konkurransen starter. Juryen avgj0r eventuelle tvister, og dens 
avgj0relse er endelig. Juryen b0r ha medlemmer fra flest mulig av de deltakende 
NRAU-organisasjonene. En deltakar kan ikke sitte i juryen. Juryen fastsetter den gjeldende 
protesfrist for innlevering av protester etter at l"psresultatene er kunngjort. 

NRRLILA2RRI950515 


