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På grund av ett tekniskt missöde blev det inte den vanliga klassiska
tryokmetoden som kom till användning i förra numwret av SRJ-bladet. Red.
ber så mycket om ursäkt, men ± semestertider kan ju som bekamat allt hända.
Ett hjärtligt tack ber red, att få rikta till SRJ~ hedersrävjägare A. And
ersson, som ± nödens stund ingrep och räddade tryckningen. Även SM5CBD med
KYL vill red, tacka för hjälpen med distributionen av bladet under ordina
rie distributörens semester. Det är roligt med folk som, för att tala med
—IQ, drar sin fjäder ± botten.

Inofficiella Eixropamästerskapet ± rävj akt hölls i Saraj eva den 13—14
juli. Repreaentantes från 4 nationer deltog. 80—metersjaktens resultat:
1. Aleksandar Tosid, YU1FC Belgrad, 20000 dinarer 2. Alf Lindgren, SM5IQ
Solna, 15000 dinarer 3. Barko Muc, YU3FM Ljubljana, 10000 dinarer. Aven
2-metersjakten vanns av YU1FC. 15000 dinarer motsvarar o:a 200 Svenska kr.
vilket är en månadslön för en medeljugoslavisk arbetare. Banan var 8 km
med 3 rävar och hettan fruktansvärd.

Ständigt otursföljde —BNJ har återigen blivit tvungen att stryka en
poängjakt, efterson två av rävarna sände på samma gång. Under en poäng-
jakt kan ju inte sådant godkännas, Därför utgår jakten den 17 aug.
Tävlingskommittén har sålunda beslutat, att poängjaktserien 1958 kommer att
bestå av 2 natt- och 3 dagjakter. Sämsta dag- och nattjakten borträknas,

För övrigt har jaktdeltagarnas antal inte varit så lysande på de se
naste tvä poangjakterna. Vad säger Du själv om att ordna en nattjakt, dit
det endast anländer 8 jägare? För se fler var det inte på Lovöjakten.
Några fler var det emellertid på dagjakten den 17 aug., hela 15 stycken!

Nattpoängjakten den 24.8 på Lovön, vanns av -IQ följd av -BZR.
K0!V2&AlqJJE JAKTER:
Mångrävarsjakt med korta avstånd blir det den 7 sept. Samling kl 1000

vid Flatenbadet. Om Du ej har eget fordon, tar Du lämpligen en buss från
Götgatan-Ringvägen kl 0930, linje 1. Kartkort 10 1 nr 1 Nacka—Tyresö eller
topografiska kartan 10 1 Stockholm SO. -BXP

Söndagen den 14 sept. möts vi ± terränglådan igen för att kämpa i den
sista nattpoängj akten för året. Kl 2000 är det samling vid Lövstabadets
Parkeringsplats. SS håller Dig med åkdon i form av T-bana + matarbuss nr
119 till Hässelbystrand. Därifrån till Lövstabadet får Du slita på egna
skor. Kartan heter 10 1 Stockholm EV. —BNJ

Söndagen den 21 sept. blir det en “huvudjakt” i mera skämtsam stil,
Kartkort 10 1 nr 11 Järfälla-Sundbyberg—Solna medföres lämpligen. Vidare
bör Du vara iklädd skor med gummisulor. Samling kl 1000 vid vägskälet 8
mm V nedre delen av 3 ± Solna. SJ-buss 1, 2, 3, 10 från Norra Bantorget
till Huvudstabron + o:a 400 meters gång söderut. -ABF -BZR -2462

Samma dag håller Triangelklubben en rävjakt söder om stan, Samling
kl 0950 i vägskälet 200 m N r i Orhems gård. Kartkort 10 1 nr 1 Nacka-
Tyresö. Buss från Götgatan - Ringvägen. -QN m. fl.

Svensk mästare 1958 blev SM5OW från Västerås med tiden 3.09.00, tvåa
kom SM5AIU, 3.45.00 och trea 5M7—2650 från Nässjö. 1 lag segrade Stockholm
(AflT,Leijdström,BXT) Linköpings radioklubb kom tvåa (BUZ,ADZ,B.Pettersson)
och Norrköping trea ~AVF,L.Svensson,FJ). Dagjakten var även landskamp och
den vanns av Sverige på tiden 4.39.30 medan Norge belade andra plats på
tiden 7.42.30. Mera om SM i nästa nummer!

Uppgifter till nästa kallelse skall vara inlämnade senast den 14 sept.
tillBertiJ. Andersson, Sturegatan 5 A III, Stockholm b. Tfn 625218.

Ovriga SRJ—adresser:

SM5IQ Alf Lindgren, iistervägen 23 II, Solna.
SM5CBD Lennart Lerhammar, Sparbanksvägen 70, Hägersten. Tfn 192271.
SM5!JJ Arvid Carlsson, Spiralbacken 14 kv, Vällingby.




