
STOCKHOLMS RÄVJAKTSBLAD

Nr 6 1957 10. årg. 4.10.57

Vet du vad trippel.jakt är? Om inte, fråga någon som varit ned, ty ~iir kan vi
bara ge dig en svag aning om hur kul det är. Varje lag består av bil, bilförara,
kartläsare och rävjägare — KAlt håller med de tre första ingredienserna, och räv—
jägare får du vara själv. Under fyra timmar ska laget i valfri ordning plocka så
många poänggivande bi]Jcontroller (på vägarna), gångkontroller (en bit in i sko
gen) och rävar som möjligt. Samarbetet är A och 0, inte enskilda topprestationer;
hjärntrusten (vanligen kortlasaren) lägger upp tidsschemat så, att alla är sys
selsatta hela tiden och ingen behöver vänta på sina kompisar. Ett par clitförore
brukar delta, men i övrigt kör inte förarna bil bättre än du jagar räv, så låt
inte någon falsk blygsamhet avhålla dig från ett verkligt trevligt och kostnads-.
fritt söndagsnöj e den 17 november: Alla tidigare år har många bilförare fått av
visas p.g.a. rävjägarbrist, så det är t.o.m. din förbaskade skyldighet att vara

Q med: — Känner du en bilförare med giltig tävlingslicens, förbered honom nu. Känner du ingen, ordnar KAlt en åt dig. Hur du ska anmäla dig, se nästa SM—blad
Resultat sen sist ... .Poangaakten m Lidj.ngo l5i9 kommer inte att raknas a serien,
eftersom en av rävarna inte fungerade som avsett var. 1 serien kom.nor alltså de

O två bästa dagjakterna av tre och den bästa nattjckten av två att ingå. .ånnnrs såvar det — som vanligt — —ID som vann don här jakten.
Nattpoängjakten vid Kungens Kurva 29/9 gav följande resultat:

1 -—IQ 1.02.00, 2 —flR 1.05.00, 3 —AJCF 1.13.00, 4 —II 1.26.00, 5 Lejdström 1.35.30,

tJ&an~ i~tor Rävi akt söndag .6/lo kl 1000 vid Lövdtabadet, sa SRJ—hladet nr 5.
Räviakt söndagen den 13 oktober. Samling vid Kyrkviicens busshp]. på Lidingö kl

1000. Brun Lidingövagn från Humlegårdsg./Stureg. 0929 (linje 20). Kartkort 10 1
nr 2 Lidingö—Nacka. Välkommen — —BF et consortes
P. 3. Du hinner mycket väl både jaga räv och foikomrösta den här söndagen:

Sista poängjakton går av stapeln söndagen don 27 oktober i trakten av Nacka. Samling
kl. 10.00 1 vagskflet Stavsnäsvägen (152) — Ekängen vilket på kartan betyder vägskälet
s&ier ~ i StoränEen. Från Borgmästargatan går buss nr 1 kl. 09.30 (ev. OxO~O~~ill
hpl Hammare’nsbacken. Icartkort 10 1 nr 2 Lidingö—Nacka eller 10 1 Sthlm NO.B Andersson

Om SRJ:s femte årsmöte, som hålles några dur före trippeljakten, läsas i’nhsta
SRJ—blad. Priser och diplom utdelas. Fika. Film från vår field—day på Simpnäs ocho färgbilder från sommarens landskamper. Tig inte ihjäl ditt eventuella missnöje medsådant som har med vår vorksamhet att göra — korn och bli nedklubbad i stället;’

Om trippelj akten 17/11 lä ses dels ovan, dels i nästa SRJ—blad.
Och nästa SRJ—blad utkommer ca 1/11, dock endast under förutsättning att någon

anmäler sig att då det är stencilerat hämta bunten hos —CR1) tillsammans med 100
kuvert, 100 adressetiketter och 100 frimärken och se till att försändolserna kom
mer på posten. Om ingen anmäler sig, utkommer inget blad. Detta är faktiskt sant:
Tack till —BLX (6 omgångar adrosslappar), till —BKM (utsändning av nr 5) och till
—CDD (utsändning av detta nr). Som vanligt ~amlar —1(1 uppgifter och skriver ihop
stoncilen, och —CM) drar den.

På årsnötet 1956 beslöts bl.a., att nybörjare, som inte själva kunde bygga sina
rävsaxar, skulle få dem byggda utan arbetskostnad. Den ende (‘i) som begagnat sig
av erbjudandet har ännu efter fem månader inte betalat —IQ vad byggsatsen kostar,
trots flora kravbrev. 1 nästa blad publiceras hans namn, om han inte betalat då.

Till årsmötet tål även följande att •bänka på: i mod stort besvär ordnade bygg—
klubbar har många byggt saxar under sakkunnig ledning och fått dom trimmado. Och
visst har vi i år varit fler än någonsin, men varför har några byggklubbare inte
varit med i någon jakt och hälften bara i 2—3? Fel på do nya eller på jakterna?

Jaktorrangörer ombedjas ange samlingsplats dels med hänsyn till dem som kommer
med allmänna kommunikationsmedel (avgångstider, avstigningsplctts etc), dels med
hänsyn till fo].k med egna fordon (kartangivelso är ofta mer lättfunnet än en hpl).
SRJ—adresser: SM5IQ Alf Lindgren, Ostervagen 23/II, Solna

SM5CRI) Lonnarth Andersson, Stureg. 6A/III, Stockholm 0
SM5CBD Lennart Lerhammar, Sparbanksv. 70, Hägersten, 192271




