
5 P J - 3 L L D E T

Nr 2 962 sid. 2

RESULTAT SEN SIST;’

Rävjägarnas jakt~j0j~~ nJeddes även 1 år med den tra
ditionella nybörjarjai~ten i Judnrnskogen med IQ som arrangör.
Ett tiotal mer eller mindre nybö~’jare var ute a den ljuvliga
vårsolen och prövade jaktlycken ~illsammars med instruktörer
ur det äldre gardet., Två rävar var igång.

Den 8 april gick den traditionella ‘Rävsvängen” av sta—
peln. Tävlingen var trevligt upplagd ~h de 12 eki’pagen, som
deltog, var eniga o~n att jakten skall återkj~~ varje vår,

Fina’ priser delades 1t till de tävlande enligt nedan—
stående result~aista

1. A~lund/Bxp 26~ p, 7: Lindahl/Bwestreli 19~ p.
2. Åman/EKM 25tr ~ Aspelifi/Aro 191
3. Calmby/AKF 252 9~ Karlsson/~j0~550~ 116
4. Nergårdh/~~T 2)4 ~ Söderström/om 110
5. Hägglund/c~~ 205 ~ Roland/oj-rH 103
6. Lantz/Isntzi 20’~ 12.. ~ 96

Vid svartsändarjaktfln den 15 april kom de tre skummisar...
na AKF, ASK och BXR igång p~ B0’-mb vid 1O’-tidén på förmidda~
gen och körde lit~t amatörtrafik fram till l—tiden, BZR satt
i en kall fuktig källare någons~~~3 i Solna, ASK befann sig
i Jakobsberg och AKF p~~ Starten gick vid
Spånga~och bärinigarna på AKF gick tvärs över
Hässelby Villastaa och där:från ut över vattnet, Alla som ja
gade AKF tycks ha givit upp, d& ~e kommit fram till stranden
vid Lövsta, för ingen hittade fram till honom.

En och annan hittade fram till de övriga. så vitt vi vet
hade fem bilburna jaktlag vågat sig ut. IQ & co, hittade två
svartfötter medan de övriga nöjde sig med en var.

BZR:s moster lär ha haft roligt åt alla rävjägare, som
velat runt i hennes trädgård,

Skjrmnings jakten den 27 april hade lockat 7 jägare ut på
Kärsöh. Segrare blev SM5AKF sj~ sekunder före tvåan SM5BZR,
Båda tog samtliga- rävar, Tävlingen var finurligt upplagd och
d~ mindre noggranna pejlarna hamnade ute på en udde där ingen
räv fanns.
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På grund av Portabeltesten, som går av stapeln den 20/5
har en liten förskjutning i rävjaktspr0g~~5~ gjort3 för att
inte kollidera med testen.

K0MMAND~ JAKTEn:

i trakten kring Ullnasiön
Samling på Gamla Norrtäljevägen vid avtagsväg~~ till

ut.
Vaxholm kl. 0940, där nummerlappar och 3~ndningstj~~~ delas

Pö~ dem som inte har eget fordon finns buss nr. 8 kl.
0900 från Jarlaplan Kolla tiden själv:

Karta: Kartkort ~ 1 nr. 6, Veda.
Välkomna till träning för höstens rävevenemang.

God Jakt
BKM ORD

Samling kl. 1000 p4 P—plat~~~ vid Sockenvägens slut i
Bagarmo.53~~ Tag T—banan till Bagarmo~5~~ och gör sedan en
promenad tillbaka ca. 400 m. eller tag buss nr. 71 till
Bagarmossens skola (Tvättbolaget)

Karta: KaTtkort 10 1 nr. 1, Nacka - Tyre~~,

Välkommen öhskar
BXP ODC

Enligt tvåårig tradition kallar vi till~
i Rånässtugan: Sängar finns, likaså några madrasser kök,
kastruller och tallrikar Arangöre~~~ svarar för varm korv på
lö~dagskväi~~~ och kokt potatj~ till~ i övrigt
självhushåll Rävjakt~~ på~ och på söndag f.m.
Skämttävlingar Avstånd till badsjö 100 m, till fOtbollsdug_
hg gräsmat~~ 50 m, till obanad rävjaktsterr~~g 75 m. Trevlig
samvaro utan radiosnack:

Inkvartering i familj~~~~ eller på~
Transport i egna eller andras bilar eller med tåg från Stock
holm 0 (vi hämtar vid Rånäs stn norr om Rimbo) Anmälan är
Obligator~5~ och sker senast 21/5 till någon av oss under_
tecknade varefter vidare meddelande Utsändes Ange antal
personer, önskad förläggn~~~ önskat transportsätt eller le
diga platser i bilen, ungefärlig ankomsttid Meddela dig gär
n~redan NU med ost, annars glömmey du det kanske: Våra ad
resser finns på annan plats j bladet Priset torde inte öVer
stiga 4 kr. inkl. korv. SMflQ SM5CRD

Vi samlas vid P—platsen vid LöVstabadet kl. 1915, ca.
1 cm norr n’ j Lövstafjärdefl

Användbara kartor: io i Stockholm NV eller ~0 1 nr. 16,
Jako’bsberg. K~munjkationer T—bana till Hässelby Strand +
2 km promenad BZR




