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Nr 3 1956 9. årg. 27.6.56

Det här är ett ganska magert sommarnummer, men de evenemang som utlysas är
‘iesto förnäm],igare: landskainp mot Norge här i stan och SM i rävjakt i Norrköping.
voservera att till båda tävlingarna krävs anmälan ,i förväg! Men först några

Skymningsjakten vid Sätrastugan 30 maj samlade 15 deltagare,
sun~ letade efter —CBD, —BUX och -ODO. Som vanligt vid jakter söder om stan del—
tmg nästan inga som själva bor där (2 man mot 6 från norra och 5 från västra för—
ort srna saint 2 från innerstaden). Russin och choklad blev de bästas lön.

5) —AIU 1.451) —YD 0.46 3) N—GBkstedt 1.11
AT7t~ t fln Tfl 1 IC 0) tJ—w .~Jo5urOm

‘-/ Si1~S L.UO ‘f) .L%~ £•L0 7) N Gille 1.48

~:~4je poängjakten, som gick vid Botkyrka 3 juni, blev ganska förvirrande för
åtskilliga, speciellt för dem som inte kunde telegrafi. Två av rävarna råkade
r~za1igen sända samtidigt (men på olika frekvenser). Något besked pm huruvida
~~kten ska göras om har i skrivande stund icke ingått, men med reservation här
för återges resu]tatljstan nedan. Sträckan start—räv—räv-räv: 5,7 km. Tre rävar:

1) —YD 1.01 4) —AX? 1.33 7) N—GEkstedt 1.411
2) —IQ 1.22 5) —BZR L40fr 8) —nU 2.11
3) —ATZ 1.31 6) Kj.Jansson 1.41 9) B Andersson 2.24
Sollentunagängets rävjakt 10 juni blev en sån där riktigt hemtrevlig sak.

Endast 9 (~) man hade mött upp till den soliga skogsbacke, som —BDIi och —APG
och deras kaffekokande fruar hade gjort till sitt högkvarter. Av dessa 9 hann
de flesta avverka rävarna —IF, -BXI och -BAS längs den cirka 2 (~) km långa
banan och därefter inmundiga kaffe och/eller läskedrycker som Sollentunagänget
bjöd (~) på, innan åskregnet tvingade arrangörer, tävlande och rävar att QSY:a
till -BDL:s trevna gillestuga, där vänliga JLYL’s trollade fram mera fika. Där
förrättades även utdelning av de priser, som i synnerhet —APG lär ha trälat
h~xft för att få ihop: ett bordsur (Isiv-Balder genom SEJ: s hedersrävjägare Arthur
Andersson), en LP-pickup (Gösta Bäckström), en Silvabricka, ett mätinstrument,
en keramikräv. Här är de som tog alla rävarna:

i) —BZR 0.45 3) —AIU 0.51 5) —GQ 1.14
2) —IQ 0.49 4) —AX? 1.07 6) —NO

Kolmårdsjakten 17 juni deltog så vitt vi vet ingen stockholmare.

~•tnckurn~ato2o~rafisIcakanafl & 75 öre, bra att känna till ifall man inte
— vill köpa de st~a trekronorsbladen:

10 1 1 Nacka — Tyresö io 1 7 Tyresö — Vendelsö — Ava
10 1 2 Lidingö — Nacka 10 1 8
10 1 3 Lovö — Mälarhöjden 10 1 9 Södertälje
JO 1 4 Rydbo — Vaxholm io 1 10 Sollentuna — Täby — Djursholm
LO 1 5 Lida 10 1 11 Järfälla — Sundbyberg — Solna
10 1 6 Lisma — Agesta lO 1 12 Järva —~

~ommande äakter ..

På nasta sida: landskamp och SM (obs! obligatorisk foranmalanO
Här nedan kanske -ORD får in något press—stopp-ny-tt om en eventuell träningsjakt
i juli - när jag skriver detta har ingen arrangör anmält sig. Varsågod, -CRD1Q

1. —ORD säger tack så mycket och kan endast konstatera att det inte anmält sig några
fler arrangörer.

2. Hörde Ni på Sveriges Bilradio när C.—G. Hammarlund anropade SM5IQ m.fJ. och önska
de lycka till i Jugoslavien?

3. Via —UQ meddelas just i pressögonblicket att ekipaget nått bestämmelseorten och
att allt är väl.

4 GlÖM INTE ANMÄLA ER Till NÄSTA SIDAS JAKTER 1

VI SES 1

—ORD



aÄvJtTsl~nD~zLMP SV~lRI GT≤ — NORGE 19-8—56

Härmed inbjudes -tu]. iandskasnt i rävjsfl mot Norge söndagen den 19 aug~
1956> Tävlingen. eoi~ arrengeras av Stoekho].ms Wävj~igare, p~r stras utanför
stan och hö~jar vid iO4iden, Den wt~~örs sv en ‘~rer&ivarsj akt av vanlig

1 svensk typ3
~oc~ nåste ‘ ra $Å~O.~ij, Lemnrt Tjerrianvna~,

Spaibanbsvag°r~ 7b, P~~ent~~ te] eLon ]9~~fl, tij.Jhandv L~tm.t52~jJ~
Den skall innehålla upp$ft om namn, event~ie]j. sig-mil, postadress9 ev, med—
lemesicap i SSA sanr~ önskat deltagande ~) :Lar1dskarnpen och b) middagen &~
kr. & (iancwäng, vannrätt, dessert, kaffe)

till bastu och sjö finnes Middrj~’en avätes ± lokal där spofl-
1 kläder ~ar det nozinala ‘ra gärna med fa:-nz3~en ut% IfrU dem ev, komma ut först
till middagen, Meddela :lett5 vid anmälan.,

6tookholmare, som h~r möjlighet att förlägga gästande norrmän 1. sovsäck
på soffa el,dyi~ hedj.as neddela detta vid anm&Lan..

Alla får delta1 men stm landslap~ räknas endast de tre bästa 3SÄ--rnedlcws~
marna resp, NRm~~inedlerm~arna~ Medlöpare är ti11~ten. t>Det här med medlems—
sk-ap och medlöpare beror tå att så står det ± det norska stadge±’örsln~et,
som gälide vid förra årets l~ritkamp t Trondheim, men som vi först 22/5 1
år — jixat vid QTO~s junlnt2mzuers stoppgräns efter avl&tonde ~tv 13 obesva—
rade brev till Norge fick ta del av Det har alltså inte funnits möjlig-.
het~~~iJ~1 diskussion av dessa frågor m~~i Nr~a0)

Aven du måste möta upp Lät att försvara den av NR.t-s Txvndheimsgrupp
skänk-ta vazidringspo:calen, som nu står hos SM5%KF~ Och tänk yxiken fin SM—
träning du får~

Alla anmälda får vidare meddelande per post senast io/s0
SM5C~D, lac~dskainoens organisationsobef

PaS:, Oslogruppen av M1RI ska visst ordna kampen 19)73
HJÄNfl -.~ED söker medhjälpare~ Särskilt angeläget är det att få tag på

ett par bilägare, sornktn transportera ut en räv var (och ev, om de så
önskar själva ligga rävar •‘- sändare ställer vi till förfogande) Hela
arrangemanget står och -faller mccl detta, varför vi hoppas att —Oh., —OR,
—GR, —KG, --cap, --OHE m,fi. känner sitt ansvar och ringer —ODD (19227]., bort--
rest 21/7-.5/8) och erbjuder er hjälp~ Tack p~ förhand~

~2~°~W 22’~~~it’~’ ib3uat rned~ 1 L~S?1 1. N~VJ~Pl-~2 t3Efl’ 1956~
Tävlingen är öppen för lerdeta alIn rävjägere. Som vanligt består den av

en dag- och en nnttet~pp, som båda går till fots.
TCcu tor t2flna—c t’ ca de tavjznde 2ro9ped,arnm~ el l’gt SM--tradxt’o-i

SL~€a4~s~ 15--20 man får biddade sängar ~ 5: —, Ovriga förläggas på hSlm
egea snvsa;k fe2 2 - ~ estaez> 3tartE’ b’~ 4 -~ kost c a 1 ~ —

ska v~ca i~onkoptrps flahoklubb tnlhqrda senm’?t We.
L1&~i~&2&y~Lt I~>rZ -) 1 aanda m0iJig’ med an~~.ian ‘w’iftcr avs-ak

1 nas på startavgifter mma vid aakomston till SF4 men återbetalas ej om den an—
aäide uteblir. Det är lämpligt att insä~ta beloppet på postgiro 780797 B,.8ro~
].in (det är —fl det), Taborshergsv-ägen 14, Norrköping, Med tydlig tezt eller
mask-inskrift anges namn~ adress, c~v ,signal, förläggningsönskemål på inbeta].—
ningskortets talcng3 ~: vid gemensam anvi~ilan för flera man separat brev med
uppgiftei insär:dos, ange då på talongen och i brevet att uppgiftenia resp
avgifterna sänds separat. -- Su~xcters inkvar~eras endast i mår av olats,
~rcg~aq txl]staii es alla anmalda senast en vecka fore tavlxngsdegen
~ SM5APJ ujur€ Tho.&n.. Ljltvapcn ‘°, No.reop~ng t
H~ärt1igt välkommen --.21Y3 5-~FJ, —.CNH, G,t~sterström (kommittén)

~asa’eskavi :orsoka 1: u~ genast Lite: iardS1ra~pen, UItSå c~a 22/8~
Senast 15/8 måste alltså poäng— och träningejaktsarrangörer för

tiden 26/8—.30/9 ha meddelat —IQ de data de vii]. ha med på stertoilen. ~- Det vore
värdefullt med eli träningajakt söndag 26/8 eller onsdag 29/8. Vesi arrangerar?
SRJ—adrassers SM5IQ Alf Lindgren, ‘Östen,23/Il, Solna, 271449 (borta to0m029/7)

3M5a1w Lennarth Andersson, Stureg.6h/tII. Sthlm ö, 679465 e.l8
5M503D Lennsur.t L-erhamzr,ar, Sparbanksv,7O~,Hägersten, 192271


