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Detta är tdnta numret av tjugonde årgången av SRJ - BLADET
Nitton år är ingen dålig ålder, särskilt inte på. en duplicarad tidning.
De ~•te1wiska hjälpmedlen för rävjakt har än~rata en ~m,1n under den
gå~te tiden, mot sporten är fortfaraMe sig lik. Rubrikerna i bladet
iövrigt är de vanliga.

Årsnötet i slutet av ncvember besöktés tidvis av ett sextontal Jägare.
De vanliga förenkgsfz4gorna avverkades utan längre diskuaaiozzer.Pris -

utdelning i poilmgserieu 0013 kaffedrickning följde. Vid årets slut avgick
- OBD aom kassöx’, - Bli som redaktör och - B~ som distributör. Till
deras efterträdare valdes -BZR , -lE” och -OlD , vilka muaars förvaltar
kasse och språkrör.

Poängsezie blir det i år också, med ~n~nn regler som Löne året.Etteu
får 10 poäng, tvåau 9, trean 8 etc. Alla startande får minst 5 poäng.
Rävar får 8,5 poäng per jakt för de två första jaktens, därefter 5 poäng.
Svartsänderjairter och andra apecialanang~iang ger 5 poäng per deltagare
eller x€v. öa två sämsta Jakterta för var och en räknas bort.

An~xaia är även i år tio kronor. Sitter det en orange lapp nedan?
Då betyder det att vi gärna vill ha din
•medlavgift fo’n den Första april. Nej., du har redan betalt.
Betala till poatgirokonto 40 5? 89
ToxbjVrn Jaeaaon,Brunwa. Ange iirnnn, Tack!
sigial (med siffra! ), adress och tele—
fonmimc. Uppgiftn behövs till den
medisistörtec•kniug som berä]caas koimaa i
uKsta SRJ - blad. Obs adressen på girot.
SRJ har inte eget gironunmier.

Xnmiinnie even~mtn; lii äger ra i Bergen i början av augusti. C:a två
veckor dessförinnan arrangerar Gardomogruppen av NEEL sia ~fie1d-week~
på Varingskdilen tre mil från Oslo.

S4 går kanske 1 Stockholm det blir året också. Ner om detta i zista tt.

årets fUrst. i~ gick på siddor söder ca l4agslungen döm 19/2. Gick på
ektiorna gjorde man verkligen blir och var. Det var klabbförs. ~z av
~ wtnna e si kligt pimplare på Magalungene is, och hittades
bara av tt nais. Inte mindre än elva jägare ställde upp i det disigt
vackra tilvädret.
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2.5 b1lomet~e radie och ceatrtn 1, Gustav Adolfs torg.
~4gar~ pågår till 1400, då Q~ nedd e på oss 3550 cv..
3natudia Kzziriiww i förutdttniugarn ‘~eMelag i bulle f~e
jakten. SkyLdiga tU nraEgøanget Ur

-BZR och A~e~.g fltvik

zo in - ÉLt.
.azzaL2~gsro bör % me~ 4g 4 qN$rjq~ ~~h ea~ som tEjligt.
Vid 3akten 4sonatres~ qu och eakd. trmnsjstorsa~.
Inga apfl~14$int förekamuer, dagen till tr~tp,

• 4Z0$afl.

söMag, 9/4. ~ainlitglO0O vidub bplpåeödn
U4ingöbi~, 2.0 ~ IWO8 4~ K~ptbfl 0 tr lzgW-Nach.
XilnmhT,flntl,osc: %årvagsz a från R~ -

S~Wea. 23/4 jakt på flitdö. Samling 1000 ‘14 Skevike frjlufts
gbd. Karta 10 1 w 24~

~kt~r~wpr~ får ~ fyr k~e trafldstorjsqa_4 tre~mtte
rUvpts~ionet om så ~nqksq. Koøata —Afl.

!k~r med fex’ritatten~ och transiator~’ bar aång frågat Vter.
De konstrujttjow a~a kommit fram dq eenast åren bar ~t någon
attednizag inte fått någon större spridning. Kanske har de varit för
konplicaade och öx’ qd~ att bygga. Nu har —AU och -BZR gjort ett
z~tt fI$r&,1 att 4 fram ,u enkel och reproducerbar konstrukti~u.
1 eta pk t,gcsz finn ter upp ~U Imingen utp~vae a
erj~. Ovm’blivn f$n provscj~ ~a k~as tIU ett pfls av

oss 2.50 la”. Bugade e» kan kontakta -BZR.

1~sta k&i3stsi~h1ad u4~nii~pgp i hZ$pjan ev maj. Uppgifter om jekter n
bör flnna till red. frivilligt och lz st före företa rn3.
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