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Nr 4 1957 10. årg. 6.6.57
Detta blad är en verklig guldgruva Behandla det san en sådan, d.v.s. häng upp det på
väggen efler sätt, in det i din rävjsktspärrn. — Du får inget nytt förrän 32,18 ~
Notera ella viktiga data i fickalinanackan.’ Obs. Föranmälan obligatorisk i flera f.~
Resultat sen sist S~~~siskt Lovön 2I~J5. Air. s—BXP,—ADI,—CDO,—EKM,—2462.Bana 3~ Ian.

i) —1Q 1.00 2) —BZR 1.04 3) —YD 4) —AKF — 19 delt., varav 9 tog ella 4 rävarna~
Poängiakt Kungenp Kurva 2/6. Bana 3,8 km. 30 deltagare, varav 10 tog alla 4 nävarna.
i) —AW i.iÉ4 2) —YD 1ä17 3) —AKF 1.221 4) —IQ 1.251 6) -.A!rZ 7) —BZR 8) —1(0
Kommande Jakter Bäviakt 16/6 kl 10 vid Djurshojme-Ösby stn. Se förra SRJ—bladet.

Field-day veckändan 29—30 juni. Rävjakt börjar söndag kl 11, men kom gärna på lördag
och medför tält, mat och ev.portabla grejer. Bilister åker lämpligen till Norrtälje
— vägarna 275 och 283 till bron över Väddö kanal vid Elinsta — därefter omedelbart t.
ii. till Björkö—Arholma k:a — 500 m efter kyrkan t.v. mot Simpnäs — efter 1500 ni (där
konsuni ligger på höger sida) snitslad väg tv, ca 200. m. Kontakta rävjägare med bl.].
för lift. Kortblad 85 Norr-~ijc 1:100000. Fina badmöjligheter.’ Ytterligare upp.
lysn. från —UN el.—K0, tfn 28 33 39 e.l7 t.o.m. 28/6. IU. välicoinmen —7]), —UN, —KO
Scymnin~sJajct onsdaaen den 10 Juli kl 1900 vid Hellasgårdens P—plats nära Käfltorpssj.
i Nacka. Kartkort nr 1 Nacka-Tyresö eL kartblad Sthlm NO. Gul buss fr.Borgmästarg.,
linje 3 el. 33 ca 1830 (kolla tiden på 150020). Priser. Badmöjlighet. —IQ~ —AKF, —BZR
Nor&elcndskomy söndagen den 21 .iuli vid Oslogruppens av NRRL stuga vid garden Eng i
Svindal, ca 15 km 0 Moss, några mil från Sverige’, på Oslofjordens östra sida. Förlägg
ning i medhavda tält eller — så långt lagret räcker — i stugans många sängar (sängkl.
el. sovsäck medföres). Minst~ 6 sthisnare och många göteborgare åker dit — och DU? Alla
får delta, dock räknas bara SSA-medlemmar i landslaget. — ~n!a senast 5J1 till
~Ange om sängplats önskas samt ‘aa*.—
o.avresedag. Bo gärna kvar ett tag tbad,fiske, en tur tiil Oslo) och fortsätt sen till
EDRas Jubileujas].äger ~ Juli — 3 augusti vid nationalparken vid Roldskov 5 Ålborg på
Jylland, Även här finns sängar utan sängkl. för utlänningar och familjer. Sightseeing,
l60...m-.rävj akter, heintrafik, danskt gemyt samt 80—m—rävjakter för svenska, norska, tys-.
ka m.fl.gäster. Minst 5 sthlma,re och många göteborgare kommer — och DU? —

~Ange silngplatsönskemål och
ank.—o. avresedag. — Biljett Gbg—fredriicahavn ~där EDI~-buss möter vissa dar, fråga —NU)
kostar 27:-. tur och retur och bör beställas i förväg på 03]J177040. Biljett för ev.
bil kostar 4s- per 100 kg och måst~ beställas nu genast. Uppehället på lägret, med
~pera i&tt ~;i du orkar äta, kostar 10 danska kronor per dag.

~Bétald~fl) medelho.vssemester med räv.iakt 10—13 augusti. Priser bl.a. 20,10 o.5 dagars

O fri vistelse i Koper på Istriohalvön nlira Triest. Tältförläggn. (m.3’mål mat 7:—/dygn)el.hotell. Uppl.fr0o.anm.t.Savez Radioaznatera Slovenije, Lepi pot 6, LJUBLJ.ANA, JiwdL
Fråga även —EG m.fam,,—IQ,—AKF,..BLX,..BZR o.ex—2006, som tävlade i YU...larad förra året:
Scyniningsj akt onsdagen den 14 &wusti kl 1900 vid hpl “Idrottsplatsen” i Sundbyberg
(linje 15 från N0 Bantorget). Kartkort 10 1 nr 11 tTdrfälla-.Sundbyberg~SoJLa eller kart-.
blad 10 1 Sthlm Ny,, , —II, —AICF, —BZR, —CDI
Räv.j akt i fl~yTt terräng rå Gålö söndagen den 18 augusti, Samling 1015 vid vägkröken 2
mm N “My’ i Mororna. Kartkort 10 1 nr 8 Gålö—Tyresta. Buss. nr 8 från Ringv,/Götg, 0900
tU]. Stegsho]~n på Gålö + kort promenad. Sture-by Radio Club och Triangelgårdens Radio—
klubb, som har lägar därute, står för arrangemangen. Du som medför tält och mat får
gärna komma på lördagen — lägret ligger vid Skälåkers udde. Vill du delta i hela lä—
gerveckan (eller vera instnzktörfl, kontakta snarast Juno Boberg i SRC, tfn 47 57 00.
Bad, segling, frisk luft. Sista träningsmöjligheten före SH.
ÅRETS SVENSKA MASTERSKAP 1 RAVJA1CT håfle~ 24—25 augusti i Fårösund. Som vanligt en
natt— och en dagjakt. Som vanligt borde Stockholms Pävjägare ta lagpriset och placera
in 3.4 man bland de tio bästa. Resan försöker vi göra så billig och trevlig san möj
ligt, såsom synes av bifogade inbjudan till färd’ i chartrat flygplan — obs, att du
måste anmäla dig omgående till denna färd (du och dina, supporters). -‘ Förläggning i
enkel— (5:50) eller dubbolruin (4:50) eller eget tält, dock ej medfört i flygplanet
(o:5o). — Följande mål kan serveras: lördag middag (6:—), söndag frukost (3:—) och
söndag middag med prisutdolningen (6:—) ~~jan~ i_1~4&.tiLS~4~K,,.jc..G W,QJJ~-.
~

I!!P2S24~ia.~m_d~jj Tför kartor, porto m.m., återfås ej vid uteblivandej. Avon
för supporters kan kost och logi ordnas. Program får varje anmäld en vecka före SH.
Låt oss samlas mangrant till räv—SH, tåde gamla och nya rävjägare.’
SRJ—adress: SM5IQ, Alf Lindgren, dstervägon 23/II, SOLNA — träffas ej på telefon.’




