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SRJ-Bladet 

Argång 54 Nr 4 

2001-07-02 

Vårens och försommarens jakter är avverkade och högsommaren har 
kommit. Utöver våra vanliga poängjakter har vi sprungit i de tre 
nationella jakterna, varav den sista i Morakulien och från denna 
finns en liten berättelse längre fram i bladet. 

Nu väntar NM-et i Kristianstad i slutet av juli med runt 30 st 
deltagare (varav ett gäng från Ukraina), SM i Västerås i slutet av 
augusti (har du anmält dig?), EM i Frankrike i mitten av september 
(fyra svenska jägare) och, naturligtvis, alla våra poängjakter. 

Därmed över till RESULTATEN från vårens och försommarens jakt-er: 

010401/Ekerö 
l) Gunnar S 1.05.25 8 st 
2) KON/Olle 1.23.50 
3) Gunnar F 2.19.50 
4) BGU/PA 1.50.00 6 \1 

1:a apriljakten bjöd på ett par överraskningar för både jägare och 
banläggare. Det började med att vi hade ett okänt antal rävar på 
såväl 3535 kHz som 3580 kHz, att jakten skulle vara 2 timmar lång 
och att mål var vid startplatsen. Det visade sig så småningom, att 
det var sammanlagt sju rävar varav ett par startade 10 min efter 
de andra, allt för att få oss att springa extra långt. Dessutom 
var en räv mycket väl gömd men ett par meter bort låg en annan 
helt öppet. För att komrna åt klämman skulle vi öppna locket och 
där låg en lapp "Lurad", eftersom den inte var igång och därför 
inte den rätta. 

Då flög den lede i redaktören, som flyttade denna räv ca 25 m upp 
på en sluttning och startade den med 30 min fördröjning! Likaså 
flyttades också den första räven vi hittade ca 25 m utan att sänd
ningen påverkades. Det skulle alltså bli banläggarnas uppgift att 
själva pejla och hitta dem och uppenbarligen gick det bra, ty 
ingen ringde om hjälp. 

Gunnar F kom i hög fart runt en husknut för att stämpla när det 
hade gått två timmar och räven just plockats in. Då hade han en 
räv kvar, den redaktören flyttat och startat med tidsför
dröjningen, och när vi påpekade att jakttiden bara var två timmar 
ropade han: "Jag tror er inte. Det är 1:a april!" Och sedan för
svann han. Ja, nog blev det en händelserik jakt - och vi hade ju 
tur med vädret, soligt och varmt, en riktigt skön dag. 

010411/Grönsta 
l) Gunnar S 1.03.57 5 st 
2) Clas T 1.09.00 
3) BGU/PA 1 . 19.10 

4) KON/Olle 
5) Sven C 

1.32.59 
1.40.10 



Första kvällsjakten med fem rävar i lOmin-pass och fem jägare. Nå
got kallt vid starten men skönt kvällsväder. 
Banlängd 3-4 km i den fina terrängen invid startplatsen för 
Lidingöloppet. Lamporna kom väl till pass under andra halvan av 
jakten. Ett par tävlingar till och sedan kan vi lägga lamporna på 
hyllen fram till Bosses jakt tisdagen före SM. 

010418/Kista 
l) Gunnar s 0.46.16 7 st S) OY/Lasse 1.20.34 
2) Clas T 1.06.20 6) AKF/Bosse 1.28.00 
3) Gunnar F l.lS. 04 7) Sven C l. 31.00 
4) Håkan M 1.20.1S 8) Christer N 2.12.00 l st 

01042S/Enebyberg 
l) Gunnar s O.S4.07 4 st S) BGU/PA 0.44.07 3 st 
2) Clas T 1.17.4S 6) EJY/Anders 1.2S.43 
3) Håkan M 1.23.S4 7) Sven C 1.46.00 
4) AKF/Bosse 1.2S.OO 

6-rävarsjakten som blev en 4-rävarsjakt; l:an och 7:an pep bara en 
kort sekund och förblev sedan tysta. Det blev alltså en ganska 
kort jakt i sträcka men för somliga en lång jakt i tid. Fint väder 
och en härlig avslutning i bastun. 

010S02/Kärrtorp 
l) Gunnar s 0.40.2S S st S) Gunnar F 1.11.11 
2) AKF/Bosse O.S0.20 6) KON/Olle 1.13.00 
3) Håkan M 1.06.30 7) Sven c 1.20.00 
4) Clas T 1.07.2S 8) Adan L l.Sl.SO 

En kort S-rävarsjakt med ca 3 km längd. Banan var planerad efter 
ett aviserat besök av några orienterare, som ville prova på räv
jakt. Därför hade rävarna placerats så att det skulle bli en peda
gogiskt upplagd övning för dem, men pga en kollision med en o-täv
ling kom ingen - synd. Kanske de dyker upp på nästa jakt vid 
Flatenbadet. 
Soligt och varmt och pannlyset kom bara fram när den sista räven 
skulle tas in. 

010S09/Flaten 
l) Gunnar s 
2) Clas T 
3) KON/Olle 

010Sl6/KTH 
l) AKF/Bosse 
2) KON/Olle 
3) SVM/Hans 
4) Gunnar S 
S) EJY/Anders 

1.31.37 7 st 
1.49.57 
l.Sl.30 

1.13.00 7 st 
1.16.30 
1.22.15 
1.26.38 
1.34.25 

4) AKF/Bosse 
5) Adam L 
6) Gunnar F 

6) Clas T 
7) Sven C 
8) BGU/PA 
9) Jemal 

10) OY/Lasse 

2.09.SO 
l.Sl.OO 6 st 
2.07.17 

1.39.50 
1.42.00 
1.37.30 6 st 
1.44.40 s " 
1.08.48 3 " 

Grattis Bosse till förstaplatsen på din födelsedag! En ca 3 km 
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lång bana i den fina terrängen i Lilljansskogen och upp mot uni
versitetet med den närmaste räven bara ett par hundra meter bort 
men den gav red. stora problem att hitta. 

Håkan instruerade nybörjaren Jemal och han tog sedan fem rävar. 

010530/Bögs gård 
l) SVM/Hans l. 09.25 7 st 7) Gunnar F 1.50.34 
2) Gunnar S 1.26.13 8) Sven C 2.07.00 
3) Clas T 1.28.50 9) BGU/PA 1.48.16 6 st 
4) Håkan M 1.35.50 10) AKF/Bosse 1.57.00 
5) KON/Olle 1.41.00 11) Tomas R 1.40.10 s \\ 

6) EJY/Anders 1.46.44 

En ganska lång bana (drygt 6 km) i mycket fint väder med de långa 
transportsträckorna åt söder och sedan en tempoväxling med tre rä
var ganska nära varandra i väster. Fin, lättsprungen skog ner mot 
de stora tidningstryckerierna i södra delen av Hansta-skogen och 
därefter ett blött och tungt parti vid en av de tre rävarna, mao 
en välkomponerad bana. 

010606/Altorp 
l) BGU/PA 0.45.04 5 st 6) Gunnar F 1.09.54 
2) KON/Olle 0.45.05 7) AKF/Bosse 1.15.15 
3) Clas T 0.54.39 8) Sven C 1.25.00 
4) Gunnar S 0.54.40 9) Daniel E 0.54.00 3 st 
5) EJY/Anders l. 06.45 10) OY/Lasse 1.42.52 l \\ 

En ganska kort 5-rävarsjakt på svenska flaggans dag med rävar i 
väster och sydväst och mygg överallt. Hård sekundstrid om första 
och andraplatserna liksom om tredje och fjärdeplatserna. Mycket 
stigar och vägar att springa på; dock måste man se upp när man 
passerar järnvägen. Varmt och fint väder. 

010613/Ekerö 
l) Gunnar s 
2) Håkan M 
3) Gunnar F 

0.40.30 4 st 
0.41.37 
0.42.38 

4) KON/Olle 
5) AKF/Bosse 
6) Sven C 

0.43.05 
0.55.11 
1.07.20 

Fem rävar lades ut men av någon orsak förblev en räv tyst under 
jakten. Hörbarheten på rävarna god; en amatör i norra Stockholm 
kunde höra några av dem på sin rx . 

010620/Maran 
l) KON/Olle 
2) BGU/PA 
3) Clas T 

i Riksten 
2.41.50 7 
2.47.50 
2.29.30 6 

st 

\\ 

4) 
5) 

Gunnar F 
Håkan M 

1.57.45 4 st 
3.12.00 3 \\ 

Gunnars mara i skogen öster om Tullinge flygfält genomfördes i ett 
utomordentligt härligt väder och med banlängder på drygt 7 km få
gelvägen. Detta betyder en totallängd på drygt 12 km med tanke på 
virrandet runt rävarna, all väglöpning samt transportsträckan 
tillbaka till starten . 

Som vanligt en karta i A3-format med skala 1:10 . 000 och rävarna 



placerade uppe på de högsta och mest svårtillgängliga höjderna med 
ett antal sankmarker att passera. Välgömda rävar; några såg ut som 
mossbelupna stenar och och man hittade dem inte förrän man körde 
näsan i antennen, som stack upp ur marken som ett indiskt rep
trick. Mycket fin terräng att springa i men tyvärr tvingades två 
jägare avbryta jakten bl a pga en stukad fot. 

En älg observerades när den korsade en stig strax framför en jä
gare och en annan älg sprang över vägen alldeles framför bilen när 
vi åkte hem. Kom i säng vid 01-tiden och på morgonen kände man att 
man hade en kropp att släpa på. Bra rävjakt, Gunnar! 

Nu gör vi sommaruppehåll.! poängserien leder Gunnar s överlägset 
med 151 poäng, följd av KON/Olle med 116 poäng, Clas T med 114 po
äng, Håkan Melin med 111 poäng och Gunnar F med 100 poäng. 

KOMMANDE JAKTER: 

Lördag/söndag 
28-29.7: 

Onsdag 8.8: 

Tisdag 14.8: 

Lördag/söndag 
18-19.8: 

Onsdag 29.8: 

Onsdag 5.9 : 

Tisdag-söndag 
11-16.9: 

Onsdag 26.9: 

NM i Kristianstad 

Samling kl 1900 vid Rösjöbadet på Täbysidan 
Arr. KON/Olle 

Samling kl 2000 vid Stockby motionsgård för den 
enda träningsjakten med pannlampa före SM-et kom
mande helg 
Arr. AKF/Bosse 

Rävjakts-SM i VRK-regi. Närmare info skickas ut 
från ansvarig banläggare, gissningsvis per e-post. 

Samling kl 1900 vid Gatukontorets förråd vid Åkes 
hovs T-banestn 
Arr. BGU/PA 

Samling kl 1900 vid Knalleborgs daghem 
Arr. Clas T 

EM i Frankrike. Vi önskar de svenska deltagarna 
FUG/Janne, KON/Olle, Gunnar S och Håkan M lycka 
till. Det blir nog tufft därnere! 

Samling kl 1900 för den sista onsdagskvällsjakten 
vid Massvägen 139 i Huddinge . se telekarta blad 69/B2 
Arr. Kalle 

Väl mött i skogen! 

Red: PA Nordwaeger/SM0BGU, Grävlingsvägen 59, 167 56 BROMMA 
Tel: 08-26 02 27(B), 08-54 54 58 90(A), 0703-024533 (mobil) 
Fax : 08-30 50 41 
e-post: panord@algonet.se 
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RPO i Morokulien 2001 

Den 9-1 O juni genomfördes den tradi-tionella rävjaktslandskampen mellan de norska, danska 
och svenska rävjägarna med en 80m-jakt på lördagseftermiddagen i närheten av Charlotten
berg och en 2m-jakt på söndagsförmiddagen ett stycke in på den norska sidan. 

Förberedelserna med att titta på några av rävplatserna på fredagen blev en mycket blöt 
tillställning, ty det regnade oavbrutet i flera timmar och till slut trängde vattnet genom regn
kläderna. Lördagen började med uppehållsväder och det var först i slutet av jakten det bör
jade regna igen; och det var inget lätt regn! Nu spelade det kanske inte så stor roll för jä
garna, ty de började jakten med att passera ett stort dike och sedan var det tät, blöt skog 
resten av banan. 

Start- och målplatserna låg i var sin ände av ett skogsparti med en sjö i mitten och rävar på 
båda sidorna av sjön. Banlängden ca 4 km fågelvägen men det var nog ingen som klarade 
av att gå den vägen i den täta, stiglösa och tuffa terrängen. 

Resultat BOmMjakten 
1) Håkan Melin Sen 0.56.30 5 räv 2) G Svensson OT 1.06.00 
3) OZ1FSM/AIIan Sen 1.14.50 4) LA50BA/Arne Vet 1.19.45 
5) LA 1 KP/0ivind OT 1.23.24 6) LA6KCA/Svein Sen 1.24.03 
7) LA6XI/Knut OT 1.28.00 8) LAOHO/ThomasSen 1.29.32 
9) LASOM/Steinar OT 1.31.20 10) SM5FUG/Jan OT 1.32.00 

11) OZ9VA/Ame Vet 1.32.10 12} LA3QG/Oie Vet 1.53.15 
13) OZ6KHNilly OT 2.01.24 14) SM0KON/OIIe Vet 1.31.50 4 räv 
15) Stine Larsen Dam 1.14.00 1 räv 

På kvällen klarnade det upp och vi hade en liten grillfest med prisutdelning i Oslogruppens 
poängserie. 

På söndagsmorgonen åkte vi in en bit på den norska sidan för 2m-jakten i ett betydligt bättre 
väder än på lördagen. Start och mål på samma plats på ett stort fält. Det blev långt att 
springa i solskenet över fältet utan skugga mot mål. 

Terrängen var "snällare" här inne på den norska sidan, inte lika tät som på lördagen men 
stundtals ganska kuperad och det gjorde att 2m-signalerna studsade lite hursomhelst, vilket 
gjorde att man sprang lite fram och tillbaka innan räven hittades. Banlängd även idag ca 4 
km. 

Resultat 2mMjakten 
1) LAOHOIThomas Sen 0.53.33 5 räv 
2) Håkan Melin Sen 0.54.35 
3} G Svensson OT 0.56.02 
4) LA6XI/Knut OT 1 .09.14 
5) OZ1 FSM/AIIan Sen 1.09.47 
6) La6KCA/Sveln Sen 1.11.53 
7) LA 1 KP/0ivind OT 1 .20.28 
B) SM5FUG/Jan OT 1.37.43 
9) OZ9VA/Arne Vet 1.42.05 

10) SMOKON/OIIe Vet 1.43.12 
11) SMOBGU/PA Vet 1.52.01 

LA50M/Steinar OT övertid 
OZ6KHNilly OT övertid 
LA50BA/Arne Vet batteriproblem 

l slutet av jakten närmade sig ett stort åskväder men de flesta av oss hann undan, dock inte 
arrangörerna som fick en rejäl åsk-/hagelskur över sig när rävarna skulle tas in. Efter dusch 
Morakulien startade den svenska trebilskaravanen mot Sverige, men i Åmatfors blev en 
stående för reparation pga bränslepumpsfeL 



Nu är allt historia och jag (-BGU) tackar alla rävjägare för den gångna helgen och alla tidi
gare år, då jag arrangerat 80m-jakten på lördagen som en del i EM-NM-uttagningsjaktema 
och ni kämpat i mer eller mindre knepig Värmlandsterräng. 

MoQ.o KULl e..tJJ A 

+ ~.(O 2.0C>1 

Upprä ttad 1986 a v 

Am ottors 
Orienterings k lubb 

o 



(((~r,RPO SMOBGU PA Nordwaeger. 
Grävlingsvägen 59, 167 56 Bromma Tel 08-26 02 27 

RadiOPeJl Or~enEring 'RaVJakr 

Sc• "maekon .. på stubhc·n. Jo g beliiilic/e irilc shiit o iällci 
fall! 

Starioncn "Berit" ullagen ur 
rt'.l'l'iiskclll fi'ir tJI/ lwmeras 
t'llkhJI't' under jakten 

~_;...- . 

Efter femtio år som sä11daramatiir ka11 matf:'ie tillhaka på en eller annan 
händelse som framstår lite klarare än det vanliga trostuggandet på banden. 
E11 sådan är följande äJ•entyr frånfiinwmmaren 1954. 
Affe, SM51Q som vurden verkligt himgivna 
"Rävj1igan.:n'' det hdcr ju "Radiopejling.,. 
oriclllcring." numcr.t. men låt O!>!. återgå till 
nustalgins ljus:~ !.l.immcr fr.in gamla dagar. 
då vi knll ad c det för rH vjakt. 
Alhnni;. Affc ringde en lördagsk\ llll O<.: h 
undr.~dc om j:1g J.undc J.\älla upp Mlln rJv 
dagen d:irp:'l nf1gon'it;ms i Ro~Jagen. Jug li1.k 
välja QTI-1 alldel e~ sjU! v. Scenariot v;~r ;~U tre 
lug. Al'fe - lQ i en Volkahubhla. Lennart 
CBD i en SAAB lJ2 samt La~se -A VC pi1 
motorcykel skulle pcjlu och j~1g.1 undcrtell.
nad samt, var det t!inkl l lasse -UNJ som 
ocks{l 1okullc ligg;tnågonstans i tcrr'Jngliidan. 
En hu\'udstalion fanns i Asntra bemannad av 
Lcnn;Jrt -CRO, l·hm hade kontakt med h:idc 
jilgarc odt r'.lvar. Jiigama skulle pejla och 
vidare bcfnrdrn pcjlningsrcsuhatcn tili-CRD 
och .~cd:m dirigcr.1 jäg:mtn mot r'Jvama. 
Det hela Hit kul sf1 givetvis ställde jag upp 

med min "Berit", en gammal engelsk station 
som användes friimsta av norska muL~t:inds
mlin under krigel. Jag hade den somlimgl5n 
av SM5SV Jnh:Jn Lagcn:r.mlz på \'ars finna 
jag brukade pr.1ktiscm. Berit bestod av fym 
delar som v;tr inbyggda i en sliten resväska. 
I minen fanns RX och TX. RX var en cnkcl
~upcr med f yra rör och TX hade t v å rör va m v 
,]utstecct hcstnd uv en 6Lfd, det vill sll!!a en 
.... tålriirS\':triant ~1\' del vanlil!a röret f.Lo. 
Frchcnsomr.idet ror statione1t höll sig mel
lan J.HtilllHMHzochcffcktcn ca lOW.TX 
var givetvis kristallstyrd och hade Wsa spolar 
till ett pi filter. Dcttu var så erfektivt till mun 
kunde stiimma av enjUmsäng med sändaren. 
På ena sidun \'UT kr.tftaggrcgatct som kunde 
ansluta.-; till bilbatteri mellan fi och 12 V sumt 
AC mellan 90 till :.!40 V. På andra sidan v:rr 
el! fiirvarincsfack filr antennlinor och CW
nyckel sami:mslutningskablartill kmftkällor. 
Så knm siindagrnochjagsläpade i olt:m Berit 
~om inte var heltlättoch cu ny laddal l::! volts 
haucri. Pil linje tolv frim hemma-QTH i 
Alsten hade jag sp:\rvagnskort men vid Jarla
pilin därjag skulle byta till Roslagsbussen var 

30 

det sv:"1mre.jng hade haracn och nininfcnt i 
!idan! 
''Il ur långt fi'tr jag åka !lir det hiir'!" frlgade 
jag chauffilren. 'Tja, jag slänger väl av dig 
vid Rosenkrill a'' sa h:m och sil blev det. Ja l.! 
knnllude n:'igm hundr.t meter och hiuade eii 
hr.l on~ där en hiig tull lmnadc lll'h en 
:.tubbe blev stutionsph1ts. Linor kusliidc~ 
upp i tallen och motviktlinor Jades ut. Allt 
v:rr klm1 och det första jag hörde var - BNJ 
_,om \'4lr S9+++. J:1g trodde h:u1l:ig pf1 andr.1 
-~id;m \':igen. Så var del dock inte, h:m var 
faktiskt hemma i Tranebcrg och signalcr:1dc 
har.t au h:m hade r:itt fiirhinder, så jag var 
ensam fjv,Jag fick snart kontakt mcd-CRD 
och j:tkten kunde börja. Jag var ju helt 
hemende a\' ;1U bli funnen då jag saknade 
likvida medel att la mig hem. 
Jag säm.lc med oregelbundna mcll:mrum 
men piLitsligt flirdunkludcs solen och där 
dök c u jäucstort åskmoln upp över Ullnasjiin. 
Det hlixtr.Jdc och brakade hej villt och vid 
varje blixt fick jag en ordentlig kyss g~.:nom 
CW-nyckcln. Stationen var ju inte jordad. 
men jac kunde ha blivit dc:L! 
.. Är du~ riidd?" s!indc -CRD. Nja. det var ju 
lite nhchagligl och dessutom hade jag ing:1 
rcgnkHidcr. 1\'är nöden Ur som störst elc. 
PWL'iligt kom Affc i ~in huhhla sluddandc 
runt kröken p:l d~n lilh1 skogsvägen och 
slr.tXI efter L.cnnnrt i sin djungeltrumma och 
harJ någon minut senare kom Lasse på sin 
MC. Jag var r.iddad! Eftt>r vederbörlig foto
gr.tfering packades allting ner t x.• h stuvades 
i Affcs bil och df1- hörj:1de det ösregna. Det 
inte bara recnade det vr'Jkh: ner stl m:m såg 
km1ppast vtlgen. Vi åkte till Ås!itm där \~ 
Junch:lde och precis som vi kom fmm bröt 
solen fr.1m. Umll:rcftcnniudagcn hade vi en 
liten övningsjakt och till kvälh:n aterbörda
des jag hem till Alsten med hådc Berit nch 
hallcri. En annorlunda f.i\jakt vilken ~enare 
ledde till :mdra spekt:1kuläm jakter. 

SM5/JJU U(( 

Dansk amatörradio 
OZ2001 - 70 år i Randers 

År 1931 bildades en av dc första 
amatörradioklubbarna i Danmark 
niimligcn Randers \'idJyllands 
östkust. Genom alla dessa f1r har 
signalen OZ7RD varit i luften mctl 
många aktiviteter. 
Med :m ledning 70-årsjubilcct, som 

fir..tS tlcn 8 november 200 l. kommer 
vi nu anviindn "special evcnt 
callsign" OZ200L Signalcn kommer 
all aktiveras på HF. !-.iirskih den 
första tisdagen i månatlen vid VHF 
uktivilctstcst, men <Kksä vit! antlm 
aktiviteter. l ex vid fyrtomweckcntl, 
JOTA.liclday etc. Mer information 
finns på www.RatliuLink.NctloL7rd. 

För QSO metl OZ2001 hur vi en 
specie l h jubileums QSL-I.ort. som Hr 
numrcr.u.lc. Konct sHnus via hureau 
eller via atln:sscr.n ·"'' arskuvert och 
international sv;u-skupong (IRCl. 
Attressen Ur: 
Ekspcrimcntcrendc Danske Rudio
nmatorer. OZ7RD, Postooks 351 
DK-8900 Rantlcrs. Danmark 

Vi gläder oo.;s att kunna möta.-; pa 
amatörbanden - och hoppas ock.;~• fii 
Er som personligt bcsi)kantlc g~i.<.t! 
Vår klubbstation är scvärll och linns i 
en äldre vattentorn. För YUXYL och 
barn rckommcndcm . .;; Rantlers rnangn 
fritidsaktiviteter bl.a. en Ilesök i 
"Rcgnskuvcn ", sum är ett kumph::x 
mctl djur och växter fr-.in tropisku 
länder. Välkommen till Randers! 

Stct'll Cltwst!tl, 
OZ/ K/H, orclftircmck. 

gm Frank Garbelmwm. OZ'CBA 



SRJ~s poängserievinnare 
Arta/ Namn Signal An m. 

1953 Arvid Carlsson SM5YD 
1954 Arvid Carlsson SM5YD 
1955 Alf Lindgren SM51Q 

1956 Arvid Carlsson SM5YD 
1957 Arvid Carlsson SM5YD 
1958 Bo Lindell SM5AKF 
1959 Ersattes med KM i Veda 
1960 Ersattes med KM l Asätra 

1961 Ersattes med KM l Masmo +A va 
1962 Ersattes med KM i Vendelsö +Ekerö 
1963 Ersattes med KM l Åkersberga 
1964 Ernfrid Aspelin SM5AIO Nytt poängsystem 
1965 Bo Lindell SM5AKF 

1966 Ernfrid Aspelin SM5AIO 
1967 Bo Lindell SM5AKF 
1968 Bo Lindell SM5AKF 
1969 Bo Lindell SM5AKF 
1970 Bo Lindell SM5AKF Nytt arrangör får poäng 

1971 Bo Lindell SM5AKF 
1972 Bo Lindell SM5AKF 
1973 Bo Lindell SM5AKF 
1974 Bo Lindell SM5AKF 
1975 Gunnar Svensson 

1976 Gunnar Svensson 
1977 Bo Lindell SM5AKF 
1978 Bo Lindell SM5AKF 
1979 Bo Lindell SM5AKF 
1980 Bo Undeli SM5AKF 

1981 Gunnar Svensson 
1982 Gunnar Svensson 
1983 Gunnar Svensson 
1984 Gunnar Svensson 
1985 Gunnar Svensson 

1986 Olle Nilsson SM0KON 
1987 Gunnar Svensson 
1988 Olle Nilsson SM0KON 
1989 Gunnar Svensson 
1990 Theo Berg SM0RZC 

1991 Bo Lindell+ l l Olle Nilsson l Delad placering 
1992 Olle Nilsson SM0KON 
1993 Olle Nilsson SM0KON 
1994 Olle Nilsson SM0KON 
1995 Olle Nilsson SM0KON 

1996 Gunnar Svensson 
1997 Gunnar Svensson 
1998 Gunnar Svensson 
1999 Gunnar Svensson 

Upprättad 19991231/Gunnor S 


