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Barnen uppo i
av
Vitberget fick
Folkparken

gratisuntlerhållning
på söndagen, då de fick å€ l'uxet folk
msa omkring på

dera,s mam-

ma,s gator med hörlura,r på
hJässorno och med mystlska
mojänger i händerna.
Det var en improviserad "räv-
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jakt" med rådio, som

arrånge-

rats av föreningen Umeå radioamatörer på besö,k hos motsva-

rande radioklubb i

Skellefteå,

Skgllefteå radioamatörer. Umeboltra kom i bilar på förmiddaged och vid tvåtiden kunde rävjakten starta. Det var första
gången något sådan1 ågt rum i

våra trakter och lntresset
skelleftegra'bbarna
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påfallande stort.

var

hos
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Rävjakt går till på så sätt att
en eller flera (i d.tLa fall två)
små rad'iosändare med op€ratö-
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rer skickas ut och gömmer sig i

et1 avgränsat terrängavsnitt. De
kallas rävar och de har till upp-
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gift att med vissa tidsintervall
avge igenkänningssignaler. Jägarna är försedda med små
nrottagare med pejlantenner,
s. k. rävsaxar, och de6 gäller för
dem att pejta sig fram till och
hitta rävarna, som kan vara
mycket listigt gömda.

La,sso Aronsson frå,n Skelleftehanzn med anaatörsignalen
SMACVM oclt, Kurt Lundström frå'n Umeå' på' språ'ng efter
rd,Inrna, rneil "rriasauarrvl" i högsta hugg i niirheten au FoIk'

parken

i

SkeILelteå,.

Ävsikten är naturligtvis att få

de radiobitna ut

i

En au riiascindnrrm' under söndagens rtiaiakt i Skellefteå'. Det
SMLAFY Magnus Lund,ktrist, Röbiicksby, och, Si,I?AYH
Oscar Böhlin, SkeLleftehary,n' s.gflL sköter ilen, adl gömda i

skog och mark

istäIlet för att sitta hemma i
nedrökta lyor hela -öndagarna'
Rävjakten blir ju något av ra-

dioamatörernas orienterin.E, där

kontrollerna hittas med hjälp av
karta, kompass ooh pejlinstru-

ment. Och en massa fotarbete!
Trevligt var dst och "skellefteborna hade stor anledning att
hjärtligt tacka sina un^ekolleger
för en trevlig och spännande
söndag.
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terrangen.

