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S R J - B L A D E T 

Årgång 50 

1997-06-21 

Nr~ 4 

Midsommardagen, lite mulen men uppehållsväder. Vårens jakter är 
avklarade och nu ser vi fram mot en härlig, avkopplande julimånad 
i hängmattan, trädgården, segelbåten eller på taket för skorstens · 
reparation. 

Dock finns det för den som inte vill vila så mycket en möjlighet 
att åka till Danmark under tiden 7-12 juli och deltaga i tre dag
jakter, en nattjakt samt en 11 Fidusjagt 11

• Reglerna för den senare 
säger: 11 Inga regler 11 ! Ring Arne Jensen på tel +45 42 81 75 93 för 
närmare info om plats. 

Innan vi går över till resultaten från vårens och försommarens jak· 
ter kommer ett viktigt meddelande beträffande 

o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o 

NM i RPO: 

Plats och tid har ändrats - nu gäller Karlsborg vid Vätterns västra 
strand under lördagen/söndagen 2-3 augusti. Preliminär tidtabell: 

Lördagen 2.8 : Start för 80m-jakten ca kl 1430 
Söndagen 3.8: start för 2m-jakten ca kl 1000 

Båda tävlingarna genomföres enligt VM-reglerna och 
är tredje och sista VM-uttagningstillfället för det 
svenska VM-laget . 

Förläggning i vandrarhemmet vid Karlsborgs fästning till en kostnad 
av 140,- inkl frukost på söndagsmorgonen . 

Middag på lördagen samt lunch på söndagen intages efter eget gott 
finnande på närbelägna matställen. 

Om vädret tillåter kan vi grilla korv/fläskkotlett eller fisk vid 
Fallskärmsjägarnas grillplats på lördagskvällen. Vid otjänligt 
väder kan vi samlas i allrummet på vandrarhemmet för en öl eller 
två. Tag med vad du vill äta och dricka. 

OBS! Glöm inte att ta med sängkläder och handduk. Sovsäck är inte 
tillåtet att använda på ett vandrarhem!! 

Anmälan skall snarast göras till redaktören på tel 08 - 26 02 27 
eller 0708-21 38 35. Betalning för förläggning, kartor mm sker vid 
incheckningen . t1 
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Nu är det dags att läsa om vårens och försommarens jakter samt re
sultaten från Åkersberga- och Morokulienjakterna: 

970S07/Lida 
l) Gunnar F O.S9.10 7 st 
2) KON/Olle 1.38.00 
3) Gunnar s l.Sl.OO 

4) BGU/PA 
S) Clas T 

1.26.30 
1.26.32 

6 st 

En ganska kort jakt med en räv placerad bakom en container nere vid 
slutet av slalombacken och en räv bara ca 100 m från P-platsen, 
tillika startplatsen. Den dusch med bastu vi hade hoppats på frös 
inne, eftersom friluftsgården hade stängt, anslagstavlan till 
trots. Gunnar F vann för första gången en poängjakt. 

970Sl4/Knalleborg 
l) KON/Olle 1.17.30 7 st S) AKF/Bosse 1.42.18 

l.S2.40 
1.3S.OO 3 st 

2) Gunnar s 1.27.10 6) BGU/PA 
3) Gunnar F 1.38.19 7) Kurt B 
4) EJY/Anders 1.38.SS 

Varmt och en aning regn föll strax före start men upphörde så små
ningom. Inga rävar norrut, vilket lurade AKF och BGU ordentligt. 
Lurades gjorde också fyrans räv med sin svaga signal. 

970S21/Stockby 
l) KON/Olle 
2) Gunnar s 

1.02.30 s st 
1.10.00 

3) Gunnar F 1.28.10 
4) EJY/Anders l.S6.1S 

Utöver rävjägarna var en fotograf var ute för att ta bilder till 
den kommande radioutställningen på Telemuseum. 

970S28LBögs gård 
l) Kalle 1.14. 2 o 7 st 6) EJY/Anders 1.2S.S7 
2) AKF/Bosse 1.22.1S 7) Gunnar F 1.29.39 
3) BGU/PA 1.22.40 8) Sven C 1.38.40 
4) Gunnar s 1.2S.lS 9) Tomas R l.S6.00 
S) KON/Olle 1.2S.30 lO) Kurt B 1.47.00 2 st 

En ganska kort jakt runt s]on Ravalen i strålande väder. Banläg
garen OY/Lasse blev dock ordentligt blöt i regnet, som föll under 
eftermiddagen, när han lade ut rävarna. Tre av rävarna låg i villa
området Viby. 

Även på denna jakt var fotografen ute för att ta bilder till ut 
ställningen på Telemuseum. 

9S0604LAltorg 
l) Clas T 1.20.30 7 st 7) Gunnar F 2.10.00 
2) KON/Olle 1.09.30 6 Il 8) Tomas R 1.47.00 4 st 
3) Sven C 1.13.10 9) AKF/Bosse 2.12.00 3 Il 

4) EJY/Anders 1.17. 02 10) Kurt B 2.00.00 2 Il 

S) Gunnar S 1.20.00 11) Lennart B 1.19.40 l Il 

6) OY/Lasse 1.26.40 

2:ans räv QRT pga tomt (nästan) batteri. 3:an ernstartades efter so 
min eftersom rävantalsomkopplaren stod på fel antal rävar. 
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970611/Lill-Jansskogen 
l) KON/Olle 1.11.10 5 st 6) Sven C 1.39.30 
2) Clas T 1.16.30 7) BGU/PA 1.50.30 
3) AKF/Bosse 1.21.05 8) Kalle 1.22.00 4 st 
4) Gunnar s 1.24.50 9) Tomas R 1.27.00 
5) OY/Lasse 1.24.55 10) Kurt B 1.44.00 
Femrävarsjakt i stark värme, ganska lång bana och med mycket mygg. 
Det stora vattentornet intill startplatsen drog bäringarna ganska 
ordentligt. 

Dusch var planerad i Östermalms IP men det stora huset brann ned 
veckan före tävlingen så vi måste nöja oss med handduken. 

970618LHellas 
l) KON/Olle 2.36.00 6 st 6) Sven C 2.27.00 4 st 
2) Clas T 2.44.00 7) Tomas R 2.56.00 
3) BGU/PA 2.52.00 8) OY/Lasse 0.54.00 2 11 

4) AKF/Bosse 2.54.10 9) Kurt B 2.14.00 
5) Kalle 2.52.10 s rr 

Gunnars mara blev en ordentlig maratonjakt på ca 10 km. Ingen kom 
runt men Olle var mycket nära . Han simmade över en sjö för att kom
ma fram till den sista räven i dess sista pass men lyckades inte 
hitta den på kompassgång. Det var synd! 

En av rävarna låg i ett kärr bara ett par hundra meter från de 
stora Nackamasterna och det var inte lätt att hitta den. Vi var 
flera jägare som förlorade många pass på den - förmodligen stör
de masterna pejlingarna just där. Andra rävar låg på Gunnar-maner 
i branter som kunde vara omöjliga att ta sig uppför och svåra att 
ta sig nedför. 

Med detta är vårsäsongens jakter slut och vi kan konstatera, att 
poängserien leds av Gunnar S med 141 poäng, följd av KON/Olle med 
111 poäng. 

Narm/siona l 19.01 9.02 22.02 2.03 16.03 1.04 9 .04 16.04 23.04 7.05 14.05 21.05 28.05 4.06 11 .06 18.06 SUMMA 
Sven C 10 7 5 6 5 6 10 7 6 5 8 5 5 <lo ~·es 
BGUIPA 9 5 7 10 7 10 10 7 5 8 5 8 il 
Gunnars 10 10 10 10 10 10 10 5 10 8 9 9 7 6 7 10 : .'1.41 
Clas T 8 e 7 5 9 8 9 8 6 10 10 9 9 " :106 
KalleS 5 9 6 9 5 10 9 5 5 10 10 5 6 ·: ·: .. ·;,~ 

Gunnar F 6 10 5 s 7 5 e 9 10 e e 5 5 : .·:: ., 91 
OY/Lasse 7 5 8 6 6 5 7 1Q 5 6 5 . :· ... ; .. ..: 70 
KON/Olle 5 8 9 10 5 10 9 10 10 6 9 10 10 Ut. 
Patrfk N 5 10 .... 

>15 
IWH/Ges1a s 10 .-.·;·:.·. 1s 
AKF/Bosse 6 5 8 8 7 6 6 10 9 5 8 7 ... .. 85 
BoS 10 . 10 
Maanus H 9 . ' ' .::9 
RGH/Johan 10 10 ... : : . ~ 20 
Kurt B 5 5 5 5 5 5 5 s 5 .. •,:§ 

Tomas R 5 5 5 5 5 5 5 5 . . ' .. <..a 
IQ/Aife 8 -.~~ 

Gunnar W 5 ~s 

EJY/Anders 7 7 5 7 
Lennart B 5 
HBV/Benat 1Q $ ...... 

' 

När sommaruppehållet är över kallas till KOMMANDE JAKTER: 
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Onsdag 6.8: Samling kl 1900 vid Rösjöbadet på Täbysidan (tele
kartan 18/A2) . 
Arr. KON/Olle 

Vid denna jakt hoppas jag att bättre info om nedan-
stående jakter kan lämnas. 

Onsdag 13.8: Arr. SVM/Hans 

Onsdag 20.8: Arr. Gunnar F 

Onsdag 27.8: Arr. Sven C 

Onsdag 10.9: Arr. Lennart B 

Onsdag 17.9: Arr. Clas T 

Tisdag 23.9: Arr. AKF/Bosse 

27-28.9: SM i Borås. Har du anmält dig? 

SVENSKA MÄSTERSKAPEN i RPO 

Borås Radioamatörer har härmed nöjet inbjuda alla svenska rävjägare 
till SM i RPO lördagen den 27 och söndagen den 28 september. TC blir 
i utkanten av Borås. 

Anmälan skall vara oss tillhanda senast den l september och sker 
genom att sätta in 1000,- på postgiro 87 78 17-7, Borås Radioamatör
er. Ange namn, ev signal, adress, födelseår samt klubb. Anmälnings
avgiften återbetalas ej om du uteblir. 

Totalkostnaden är ännu ej klar. Mellanskillnaden betalar du vid in
checkningen. Detaljerad info om färdväg, totalkostnad mm få~ du en 
vecka före tävlingen. 

() Frågor besvaras av Gunnar Toresson/SM6CYX på tel 033-24 05 77 eller 
av PA/SMOBGU på tel 08-26 02 27. 

o 

Söndag 5.10: Ev arrangerar Clas T en jakt denna dag 

Söndag 12.10: Arr. BGU/PA 

Trevlig sommar och vi ses i höst igen! 

Red. PA Nordwaeger/ - BGU, Grävlingsvägen 59, 167 56 BROMMA 
tel . 08-26 02 27 (B), 08-621 36 76 (A), 0708-21 38 35 (Mobil) 
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NATIONELL JAKT NR l 1997 

Den 26.4 arrangerades årets första nationella jakt av SRJ, förlagd 
till Domaruddens friluftsgård utanför Åkersberga. Denna nationella 
jakt med sju rävar på 80-metersbandet följdes efter ett par timmars 
vila av Skåpjakten, som består av en stafett med 3-mannalag med rävar 
på både 80m-och 2m-bandet. 

Det var ganska kallt på morgonen, när de första rävarna lades ut, men 
temperaturen steg ett par grader och det blev skönt i solen, när man 
höll sig i lä. 13 st jägare ställde upp varav sex kom från SRJ, fem 
från VRK och två från OSA. Alf/-IQ ställde upp som enmansmottagnings
kommitte och hjälpte jägarna tillrätta med kartor och startkort. 
Rävarna lades ut av Magnus/-GMM och PA/-BGU. 

Kl 1030 gick starten utan de sedvanliga två minuternas "försprång" 
och det fanns en baktanke med det. En av rävarna låg nämligen endast 
ett par hundra meter från startplatsen och det var tänkt att denna 
räv skulle bli starträv. Det var bara fyra som började här. Resten 
startade med andra rävar. Notabelt är, att av de 13 startande fanns 
det inte två som gjorde samma banval l 

Med tanke på att skåpjakten skulle avgöras lite senare på eftermid
dagen gjordes inte banan så lång, endast drygt 3 km fågelvägen den 
kortaste vägen. Ändå blev vinnartiden över en timme, ty rävarna var 
placerades så, att det skulle vara svårt att hinna ta två i samma 
pass. Dessutom var terrängen lite svårsprungen mellan ett par av 
rävarna. 

RESULTAT från 80m-i akten 
l) VMU /Bengt 
2) SVM/Hans 
3) Bo Söderqvist 

1.08.50 
1.19.55 
1.20.29 
1 . 25 . 44 
1.40.00 
1.52.10 
1.53.00 

4) OY/Lars 
5) CJW/Bo 
6) EZM/Leif 
7) G Svensson 

7 st 8) 
9) 

10) 
11) 
12) 
13) 

FUG/Jan 
Sven Carlsson 
Magnus Holmberg 
DAT/Ingvar 
KON/Olle 
Kalle Svensson 

2 . 05.45 
2 . 10 . 00 
2 . 00 . 11 
2.06 . 00 
2.10.00 
0.55.00 

6 st 

4 Il 

Efter vila och lite mat startade vid 14-tiden Skåpjakten, vilken är 
en stafett med 3-mannalag från de olika klubbarna. Tre lag ställde 
upp, ~tt från VRK med SVM/FUG/CJW, ett kallat ARDF Grisen med Kalle 
S/Magnus H/Bo s och ett mixat lag med Gunnar S och OY/Lasse från SRJ 
tillsammans med VMU/Bengt från ÖSA. Tyvärr kunde inte ÖSA ställa upp 
med ett komplett lag. Första- och tredjelöparna i resp lag skulle 
hitta tre som-rävar och andralöparna två 2m-rävar. 

Banorna var gafflade med ganska korta avstånd, ett par hundra meter, 
mellan rävarna för att få tempo i tävlingen . På vissa ställen kunde 
man t o m se en räv från en annan, så det gällde att veta vilken räv 
man var på väg till. 

Et t par incidenter inträffade under denna j akt; en räv startade inte, 
en annan gick ett par pass, var tyst ett par pass men fungerade sedan 
efter omstart. Gunnar s hade oturen att tappa ett av antennelementen 
till 2m-saxen och kunde därför inte höra någon skillnad på fram- resp 
backsignalen. Han sprang runt en stund i terrängen innan han upptäck
te det, hittade en av s i na rävar och gav sedan upp. 



RESULTAT från skåpjakten 
l) Lag ARDF Grisen 
2) Lag VRK . 
3) Lag SRJ/ÖSA 

1.15.00 
1.28.15 
1.43 . 10 

8 st rävar 

7 11 n 

Efter dusch och bastu vidtog prisutdelning i Skåpjakten, där vinnar
laget fick ta emot vandringspriset, det mycket fint skåpet som till 
verkats i Eskilstuna och skänkts till rävjägarna som förstapris i 
denna tävling. Dessutom delades det ut lagmedaljer. Nu ser vi fram 
mot nästa års skåpjakt i Stockholm, Oskarshamn eller Linköping . 

:--=::::5S::l- :. ? 1 Jr!\.'\\ ~\~o.~-J).\{ / - ·f\ 
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Sveask/norsk/dansk landskamp i RPO i M OROKULlEN 7-8 juni 97 

Det ble avholdt 80m RPO l~p (3535 kHz) på svensk side l~rdag 7.juni i sterk varme 
og l~ypa som var ca 5km var lagt i terrenget pl Valfjcllet ca.20 km fra LGSLG.~g 
18 19$pere del tok. ArrangiiJr varPA Nordwaegcr/SMOBGU og VM regler ble anvendt. 
siden 1ftpet også var et VM kvalifiseringsl~p både for svensker og nordmenn. 

Resultater ÅPNE Mesterskap: 

l. Bengt Bvertson/SM4VMU s 1.02.SO Gull senior 
2. Christian Dons/LA50Q OT 1.03.39 GullOT 
3. Bo Sllltdcrqvist s 1.09.49 Sllltlv senior 
4. Svein Olsen/LA6K.CA s 1.11.3S Bronse senior 

-~o s. Hans Sundgren/SM5SVM OT 1.1S.30 Sf/Slv OT 
6. Lars Norgren/SMOOY Vet. 1.19.44 Gull veteran 
7. Arne Christcnsen/LASOBA Vet. 1.21.30 S9$lv veteran 
8. Knut HeimdaliLA6XI OT 1.23.34 BronseOT 

·o 9. 0ivind Solli/LA1KP OT 1.23.44 
10. Steinar Moen/LASOM OT 1.31.33 
11. Jan Palmqvist/SM5FUG OT 1.33.48 
12. Arne Jensen/OZ9VA OT 1.34.49 
13. Ole Holte/LA3QG Vet. 1.44.SO Bronse veteran 
14. Kalle Svensson s 1.48.04 
15. Stein Barlaug/LA4ND Vet. l.S8.04 
16. Ragnar Indrebf6/LA4XT s 1.16.00 2 poster 
17. Jon Slettvold/LA9NGA s 1.38.08 2 poster 
18. Laila Ring/LA6VEA D 1.22.22 l post 

På lllltrdagskvelden var det hyggelig ham-meeting og premiutdeling under 
Oslogruppens tradisjonelle Morakullemeeting på LGSLG. 

'---" 
OSLOMESTERSKAPET i samme lip gir fll!lgende liste: 

1( Herrer: 

l. Christian Dons/LASOQ OT 1.03.39 Oslomester ! ....... 2 • Svein Olsen/LA6KCA s 1.11.35 
~ 3. Arne Christensen/LASOBA Vet. 1.21.30 

4 . KnutHebn~6~ OT 1.23.34 
s. (lJivind Solli/LAIKP OT 1.23.44 
6. Steinar Moen/LASOM OT 1.31.33 
7. Ole Holte/LA3QG Vet. 1.44.50 
8. Stcin Barlang/LA4ND Vet. l.S8.04 
9. Ragnar lndrebfiJILA4XT s 1.16.00 2 poster 
lO. Jon Slettvold/LA9NGA s 1.38.08 2 poster 

K vinner: 
l. LailaFting/LA6~ D. 1.22.22 l post 
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Resultat 2-meter RPO IBp SIJDdag 8.juni 1997 Trandemskogen/Magnor. 

Arrangtlir var Torbj0m Herstad/LA1KF. Det var 15 10pere som m~~Jtte til start i det 
varme og tfi!Jrre vmret sfiJndags morgen. Kart 1:15000 Trandemskogen. L0pet var et 
VM kvalifiserings1~~Jp. 

l. Bo Sf6derqvist s 0.59.57 
2. Kalle Svensson s 1.06.39 
3. Knut Heimdai/LA6XI OT 1.10.28 
4. Bengt Evertson/SM4VMU s 1.14.12 
5. Arne Christensen/LASOBA Vet. 1.15.55 
6. Stein Barlaug/LA4ND Vet. 1.19.57 
7. Svein Olsen/LA6KCA s 1.22.33 
8. Lars Norgren/SMOOY Vet. 1.27.30 
9. Hans Sundgren/SM5SVM OT 1.28.15 
10. Steinar Moen/LASOM OT 1.39.22 
11. PA Nordwaeger/SMOBGU OT 1.53.14 
12. Ole Ho1te/LA3QG Vet. 2.00.57 
13. Jan Palmqvist/SMSFUG OT 2.15.38 
14. Arne Jensen/OZ9VA OT 2.37.41 
15. Laila Ring/LA6VEA D. 1.10.50 l post 

LA ARDF Group 

Knut Heimdal/LA6XI 
Fomwan 

Neste ]f6p i Norge er 2m lf6p torsdag ll.juni på Langhus arr. LA2QDA/Oddvar, 
og deretter et 80m lsp tirsdag 17.juni med arr. LABFCA/Steinar 
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KONSTRUKSJON 
SYNFARING 
RENTEGNING 
TRYKK 

Bakken og Helgesen 
Finn Thorsberg 
Thor Thorsberg 

cP'f..ier, 
(:j'l!i/i. 

Glamdat 
o·krets 1983 

TEGNFOAKLARING 
--= hovedvei 
-- kjerevei, skogsbilvei 
--- traktorvei 
---- sti 
----· liten st1 
.._.. kraftledning, heyspent 
- steingjerde mur 

g}erde, passerbart 
• :! bygning, ruin 

.J'C.. · skog- og figurgrense 
stup, skrent 
s teln, stor s tein 
stemklynge 

·.<~'\· blokkfelt 
·~ ur. steingrunn 

• • spesielle, små detaljer 
hull, hule bergslukt 
uthogd linje step 
lysleype 

• stort tårn 
o kelabånn 
• !J rP.nSP. mys 
~ hoydekurver 
~._;~ hjelpekurver mi lalistrek 

heydepunkt 
a '• fordypning , grop 

grop naturlig 
grop opparbeidet 

""- grustak, jordskred 
.. sjo, vann, tjern 
•• • tjern, putt 

putt, vannfyll grop 
:_ • - bron n, kum, oppkomme 
:--e... bekk, greft 
- <.C.- flombekk, utydelig groll 
ctiiJ åpen myr 

tydelig myr 
utydelig myr 

® farligmyr 
smal myr, myrsig 

O dyrkel mark. åpen t 
voll, halvåpen t område 
hagstflate 

•1111 nedsatt topbarhet 
tett vagetasjon 

KARTETS BELIGGENHET OG 
ANDRE KART l OMRÅDET 
NGO-KARTBLAD 2014 l 
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jför 49 år ~eban ... 
Sidan har ockuperats av SM51Q 

Det här är en fortsättning på artikeln "För 50 år se
dan ... a i förra SRJ-bladet. Om läsaren eller redaktö
ren fruktar att jag ska fortsätta att ticka fram ett år i 
taget under de närmaste 1 0-12 åren, vill jag genast 
lugna dem med att så roligt ska vi inte ha. 

Den 6 juni 1948 är en märkesdag i svensk och 
stockholmsk rävjaktshistoria. Då gick nämligen den 
första organiserade tävlingen i denna ädla sport av 
stapeln. Nästan 20 Intresserade och deras cyklar 
samlade sig kl 16 vid Roslagstull och fördelade sig 
på fyra lag. Två rävsaxar hade jag byggt, en här
stammade från -GQ, och SMSFA dök upp med ett 
hembygge. 

På Järvafältet, väster om Sörentorp, satt -GQ:s yng
re bror SMSABC, enligt tidens sed iförd kavaj och 
skolmössa, och på cykel hade han transporterat dit 
en 40 Ah Nife-ackumulator, vibrator, sändare, an
tennmaterial m m. Men om detta visste de tävlande 
förstås ingenting. 

När sändningarna bö~ade pejlades räven. Eftersom 
området var givet, och man startade i ett hörn av det, 
vållade frånvaron av sidabestämningsantenner inget 
problem, och snart trampade de fyra lagen iväg på 
vad som nu är E18, och tog en krysspejling i det 
skogsområde där nu höghusen i Bergshamra står. 
Och dänned fick man ett ungefärligt läge klart för sig. 

SMSFA hade en kontakt till batterilådan. som bara 
var nästan oförväxelbar. Han var därför plötsligt utan 
glödtrådar och fick öppna kuvertet med adressen till 
eftersnacksfiket, Lillstugan vid Sörentorp. (Trots 
denna tekniska fadäs blev -FA senare både ordfö
rande i SSA och rektor för Tekniska Högskolan.) 

Ett lag leddes under halvmilitära fonner av SMSXH, 
Jan Kuno Möller. (Något år senare hade jag nöjet att 
skriva några kapitel i boken "Amatörradio", för vilken 
-XH var huvudansvarig. Jan-Kuno heter nu K6FM 

och bor i södra Oregon.) Han lät en man pejla och 
hålla rävsaxen i minimiläget, medan en man på var
dera sidan siktade i ramens plan och tog ut varsin 
kompassriktning. Sedan tog man medelvärdet av de 

erhållna bäringarna. På bilden är det SMSJR, Dag 
Romeli (sedermera uppfinnare med många patent 
och känd debattör i tekniska sammanhang) som sik· 
tar in sig i ramens plan. Den mörka fläcken 15 mm 
bakom pejlarens stjärt är Jan-Kunos basker och det 
avlånga vita under den är den karta, där han - lig· 
gande på mage- ritar in bäringen. Bilden är tagen 
vid Järva skjutbana, i trakten av nuvarande över
skottsförsäljningen, någon kilometer söder om räven, 
strax innan laget som segrare hittade fram till -ABC. 

Bland deltagama i övriga lag märktes SM5BK Claes 
Olov Sporrong, blivande DLO, SM5AVC Lars Ag (f. 
Carlsson). blivande chef för - i tur och ordning -
SMHI, KBS och Konsum Stockholm, SMS-973 Bosse 
Hellström, blivande innehavare av känd radiofinna 
m fl. Jag nämner detta för att visa varthän det kan 
leda om man bö~ar jaga räv! - Och på FRO-Iägret 
samma år deltog SM4AYJ Bengt Andersson, som 
senare bytte sitt efternamn till Dennis och blev riks
bankschef. Så du som funderar på att bli rävjägare, 
tveka inte! Det är en hård men nyttig skola. 

Priser hade tiggts ihop från olika håll. En del av dem, 
t ex det redan då helt omöjliga röret 46 med 2 V 
glödspänning, skänktes sedan i tur och ordning av de 
olyckliga vinnarna till nästa rävjakts prissamling. På 
det sättet behövdes inte så många nya priser till 
kommande tävlingar. 

Nästa rävjakt, 4 juli, hölls söder om stan och omfat
tade två rävar. När jag kom hem efter den visade 
cykelns vägmätare att jag hade awerk.at 14 mil! 

Det är inte helt omöjligt att det kan bli en nostalgisk 
fortsättning på den här serien. 

Affe 


