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Sai~rnar~n i år har en heJ. deJ. att bjiz~a en z%~3flgt~~ p3~. E~t~ blir
flera fir1a tillfaen håd~i tdr ~kaä scm vil1res~ tr~oa1€~zit~ ~ia1i för
andra som blir h~nza0 ~M ~om ~r fint: wtoia tiltilig 2iggiw ~ ~ir tirs
till LUr o~v stockho1~areG Alla an har ~11~it~ ki~n Låh1E~ en ~jtt41yi~Iba~
räv,nx bUr ≠~ilUa upp. 1~gt~n ~r i~Ur dålig fl5r c~tt vrnt :mecb T~in1~ på
att det 1~nzwke ~r din enda o1*~nv mtt i~1ge,~z~da wini n~1 1 ett ~M
något slag. DGt blir åtmizSozte tr’s~ jeJ&~av’ LSr~ &i nit 3i~z ~i; ?ph.©

&sktflL Tqppsti~ga 21,~5 .~ Pc~ingjafl i ~tekefl ~WW :uei~t r.~a nad.
4 rilvar: 1) —AZF 2) —Cli) 3) ~ L) ~-bI~ 5) ‘»BUI~ 5) 4Y~R

7) ~merling 8) a.Efl 9) —wa io) Ca’~Lsr~n

A~2~r akten 2/6 bsde 14 gt~rtn~s, vilket vit~ttr att Li&~ ;r~.r att f~
ut rilvjägurrs~ även ~n vard~gekv~fl0 Det kan*e ton. ~ iätt~n ~&
på arWdnda~rnia0
4 rlivars 1) •~fl 2) —AKF 3) —EDO 4)~-BZR 5) rBfl
3 PÅwar~ 6) Nozdv&~.eger 7) ~CLE 8) aD~ 9) C1p~ii~

a~g~~j6 ToY:; int8t ~nt &nesr2e 3~€wWe ~ 9~1? Vi~ ft~’i~ttS~
aw vM ~si ‘da~de nig ‘~iara dcc. i~sj~ita jakt~ iD~’ 3UI~..
muu en ei hel dal mt, 1b~,g1bd? ritu 3mh*d9 ~
Hur v~re det med ett långdiet~n~— KM i hUitt?
4 rä~r-: 2. —AZF 2) —flo 3) ~TX 4) »‘11130 5) i~aq~’t!& ~) n~:PK

7 •43ZR S) C~1~jc.y~t
3 rttvar 9 I½gneIl le) ~(1E
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62
$1 55,5
a.BZR 44 40 »4)1?

35 20~5
—OLE 33~,5 »DEG 20
-‘AlO 32 ~»Bfl
—flUX 31 Csrlaø~n ~5
E~ni~r1ing 30
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Kommande ~tdrreeveriemanj~:

~ går i Tjeckoslovakien, närmare h~st~int i. ~?éibor, 3öder On)
Prag den 22 27 september. -

80—meters jakten går den 24 ;e och 2~.mate;csja}cten det. 25:e.
Träningsjaiter den 23:e~
Kostnad: 30 US—dcillar pcr deltagare.
Deadline för preliminär ;mmäj.an den 15 juli och för definitiv
anmälan den 31 augusti Gernensaan anuiälau via SE$A. L,n;a]:L-a 53ZR
snarast möjligt om Du v:.3.l deltaga.

NM i Kongsber.g ~Norge) den 3.2 augusti.
flsta ar.mälningsdagen för täv1ingen~ 1 aap.u~ti o;fli :~ö:~
rumsresenation ochharnfest: 20 juli..
Adress Kongsbergagruppen av NiiR11, 2ostbok~: 6~ , 1tDC.~h43fg, NOrQC

SM 1. stockholmstrakten den 26 och 27 au~:psi;i..
Anmälan sker genom insät~ande ar l0~ p~ ~D~tgi.ro 4( 5~; 059
Tekniska liögskolans Radiokiubb 9 StockhoLir~ 0. anu~ii1wi anges
Namn, ev. eau, adress; klubb, ~i1der den ].,luli. i :&r~
om förläggning5. nattmåt och frukost iinskas.
U ppl,ysningar: Lars Rosengren (SM7DBF) , fl ine1ttx~dsg~ ~ 9
Västervik. Tel. 0490/11690 resp. 16219.

flavisJ~gmäE.~rskaep går 26 — 30 juli i flozmano~. Gt~j , Lära
:~jsabljana. Utlänningar ör välkomna, h~di ensamma och lag.
80~m~ jakt den 29/7 och 2~-rn— jakt den 27/7~
Kostnad; 4 US—dollar per deltagare och dag.
Anmälan och upplysningar .‘ Zveza radio — am.aterje? Si n’R~nije
P.O, Rex 180, Ljuhijana Ji~tgoslavien~ BZ)i har ~nro~].~’ :.n~r~:.arLket ter.~

När.aiare upplysningar om ovanstående evenemang kan f~ n ~v
dock inte under tiden 22/7 ... 13/8. Om WPI och ~M &t~r ~.et en
hel del me:.’ 1 förra STiI—bladet

Kommande j~akteri5tockhc;1m:

On3d&~5j.jii Skyuining~’ jakt på. Lovön, SaU.i.~p: J;:l, J:::15 i~
P~~olatsen (00 ni. väster ~m triangelounkten ‘~id~ gecd:1;iaka ob~:3er-
vatoriet Eller där stig~n. går västerut :~r~r vöger. tu.. Dyvik~x~.
Kommunikationer: ~M0AB buss från Kronoberg~~:arken Iii .. W30 till
Strömdal (vattenverket) . Tag buss nr. 7 :e:rån Krb.~p2JYI:~r~ QCh tyt
till linje 3 oa .tanp1~rt stalJe &ol’c. 1 ‘d—n ~ cl ~
karta: 10 1 nr 3, Lovo !~a.LarhQ J(~C?2 ej...er ~0 1 ~;tt1m N;.

:9:

Tisdag 8 au~gjg~ti. Samiiz:g kl 1930 1iå 1’. p~atssr:. cm~ieita:t$
der om IXEA vid kunger..s kurva,
T—bana till Skärholmen. Karta: 10 1., SIMtLI Sv, -.A~yr iu&

I.16da22_aug~~stL Samling kl. 1950 p B-p1atu~in vid i:611aa•-
gården. Xarta~ 10 1 nr 1, Nacka~= Tyresö ~l;5C’0G0) ni].~r
“Nackahladet’! (1:25000) ~ kr, 2L2~ ~ Den sjst:n~inmda kar~•.
tan rekom;nerUeras.




