
RPO-banketten
Vi var 14 RPO-are på avslutningen den 25
november. Glögg, EZM:s kulinariska Janson,
köttbullar och tilltugg. Även den gamla
rävtagaren OW fanns med. En samman-
fattning av 1999 gavs och vi noterade en liten
aktivitetsnedgång sedan 1998 men dock lika
bra som 1997 och tidigare år.

År Antal deltagare Antal
per tävling starter

1995 7,0 106
1996 6,7 94
1997 8,2 131
1998 9,8 128
1999 8,2 115

Traditionsenligt glömde vi välja RPO-
sektionens styrelserepresentant. Vi gör det
istället på planeringsmötet den 24 februari.

Poängligan vanns av FUG med 987 poäng av
1000 möjliga. Han fick vandringspriset
"Spiken".

Vi hedrade också MICKEL - vår rävsändare
som fyllde 20 år. SM5FUG var en av
konstruktörerna och SM5HCL byggare. Man
kan konstatera att både den tekniska
lösningen och robustheten har varit
outstanding. Vilken annan industriell produkt
hade klarat de påfrestningar som vi utsatt
utrustningen för under dessa 20 år? För de
som vill se på kretsschema och hexkod se:
http://home.swipnet.se/sm5fug/mickel2i.htm.

Till slut fick alla hämta pris och CJW visade
påbörjat bygge av ny 80-m rävmottagare.

Slutresultat MAX-RÄV 1999:

1 HCL Nils 69 rävar
2 FUG Jan 64 rävar
3 DIY Rolf 54 rävar
4 SVM Hans 54 rävar
5 EZM Leif 52 rävar
6 Christer 51 rävar

Slutresultat SNABB-RÄV 1999:
En titt på utnyttjad tid per räv ger följande
lista:

1 SVM Hans 10,7 min per räv
2 CJW Bo 11,5
3 EZM Leif 11,9
4 Christer 12,6
5 FUG Jan 12,7
6 HDL Jan 14,4

Vad händer 2000?
Klubbmästerskap dag
Eftersom dagettappen av KM 1999 fick ställas
in kommer den att avgöras under våren 2000
istället. Läget är att efter DAA:s nattetapp är
det åtminstone 6 löpare som har chansen att
bli millennniets sista KM mästare. De har alla
tider inom 10 minuter. Missa det inte!

Nationell tävling
I vår arrangerar VRK en nationell tävling med
både 80 m och 2 m jakt enligt interna-tionella
regler (5 rävar, 5-minuters-pass).

VM i Kina
Den 13-18 oktober är det VM i Nanjing, Kina.
Vilka VRK:are kommer att vara med där? Vi
har ett antal kandidater både i oldtimer- (>40
år) och veteranklassen
(>55 år) men några uttagningstävlingar måste
avverkas först. Sveriges tre bästa i varje klass
får åka.

Eftersom Sverige inte hade någon dam eller
junior med på senaste VM är det hög tid att
försöka få fram sådana.


