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Nu är det höst. ~ h~aten ( efter SI~i ) brvksr j&San3 flkt~q och
jägarna övergå tifl svamp- & iingoi~Jakning. 1 år åt~tar hc~.a
f~m jatter. Antalet jaktte blir atUrr~ i åx iln va~ligt~~ D~1ti1gcr~
antalet bor hittills också varit störr€~ dn mligt~ ~ii>2rq;a~ ~‘lttar
med en stor fiinljakb 115d många r’dvar 5 skoG~terräng no:cx’ zm

Resultat; ~ mr en trevlig tävling som gick högt på ett bsz~g över
Kongsberg0 i1an fick åke linbana till atart.p1atc~*~~ Sterten ~ &
solsken, men mitt 1. jakSe~n kom ett. praktfullt åskväder mtd bt~gL~,ös’
regn och ndslag nom vk&nde en r~iv att &iluta mitt i ett pawr ~ Bot är
inte så roligt att sitta och bLue i n~il~den p~i en bni å~33!lc~2aro när
bllzt och knall koamner samtidigt. På kviUlen hölls fest d~i:~pt under
berget i den gamla silvergravan. .Fdz~en m€d d€t lilla grw~åget till
och från festen var en upplevelse0 rdvlingsresultatet blev att de
frimsta platserna togs av svenskar. —EY och ~4EF fick dela fSrc~ta plats.
Någon officieil resultailista har ännu inte gynts till.

miste tyvärr au karaktär av tilvlipg. En av rävtunz v.å &~gen hade
rakat placeras i bebyggl c4nn’åde oah i L~å diin~i k ntokt med ~ :~rart
ledning att. pejling på nära håll blev omöjlig. ‘itörTe de1e~i cv de
startanie eamladee så småntngom kring ztvt~n och rotade igenc.z~ hävhar
trädgårdar och båthus. F&’r eller senare rå≥ade man hitta d~r v-i1
dolda räven. Trots allt ansåg sig arrangör~nu förhitdndo ett dela
ut S14-plaketterna. Ett litet antal jägare gick tr ts~hvUcu eftersom
de anser att 514 bör vara t2iv1i~g och inte lottad. Kvaratåenle i
listans börjant 14. — fl 2) -OXO 3) -KW 4) -ASV 5) -BUX 6) a~DKN
7) —EX 8) — Ohlund 9) —DIG io) -DXT
Lyckan var sca synes huld mot stockhoizana. SRJ fick lagpriset.
Topplaceringarna blev oförändrade från nctttjakten.

5J? LovSn,_ sommarkvällzjjakt med fint väder or~h u~gg.
4 rävar 1) .410 4) Nordwauger 3 rävar 9) —DPK

2) -AM’ 6) ~-nux lo) :~nnernng
3) -fl 7) —iQ 2 rUvar fl) &rlsson
4) e~ 7) ~CYJ 1 räv 12) Anijers~on

l~)) :t juden

~ ruggig regnvädersnatt, bästa möjliga 314 farbercdase0
4rilvar 1)—nIo 4)-B)Y 3rilvar7)—DI4Q 2räva~’11)»JU

2) .4KF 5) oR] 8) eTX 1 räv 12)-~2?K
3) —ÄlG 6) -CLE 9) kt~erling

io) —B≥~R

22LS Haa~gården. Nattjakt med starka QRM, lrr~e från Nacka, men det
nr ganska många ntörer igång.
4rävar 1) —ÄlG 3 räva~ 6) nAgF ~ z*r.r fl) A!&fl~ov

2)Ennerflrag 7)1 Lii~el1 1. räv 12) ~
3) —ct 8) L.CLE 13) —ENA
4) —IQ 9)G Svc~tsson
5) —fl lo) •43UZ



Pdingserien 23L~

AKF 85 BUX 46
fl 74,5 Norduseger 42
A10 60 IFK 38,5

53,5 CXD 36,5
CLE 50~5 32,5
Eunerling 49 DI? 32

Endast de ac~ deltagit i nin~t hUifton av jakterne finns mcd.
Eftersom hela fem jakter återstår finns fortfanxnie stora ebtns’~r
att åstadkomma Undringar 5. tabellen. Den verUip stiifl~i~isen i
serien ~rasitte riktigt klart i tabellen. Nan far ju ~ii1ja bort
sina sämsta jakter.

B5stentjakter: ( om det inte blir fler ~rje~ro förståss.)

Söndag 17~ Samling 1000 vid Lida friluftsgård0 Jaktm går t
samband med SIlA: s fielddqy, men arnngerao av -.BUX. Bänta kar~s
ileflnkarta nr 6 LIDA Ct~RADET «I3UX

Onsdag 27/9 nattj~fl,. Samling 1930 på P—p2.atuen vid Socken~
vägens slut i Bagannossen0 Karta Nackabladøt 1:25000.

BZP & CDC

Torsdag~ ~fiQ Nattjarict. Sniling 1930 vid Enebybergs idrottgr
plats, 1250 in V Ene~berga hpl. Karta 10 1 i~ 10 Sofle~itum
Tilkr Djvrsbulm. Bil~ig gaifla ro&.aguvilgen. - Buss 6(fl. 1850 från
Jerlaplan + 800 in prom. Tåg kl 1842 ~tEba 0 , 1,5 km prai. Bit4 & CR3)

Söndag 2]~/1Q jakt i fin terräng. Samliiig 1000 pil P-p]ittaen nä
Tyresta rastatuga. Karta 10 1 nr 13 efler hellre H&lnsksL?ta
0 20~. ( 1:25000 ). Vid tram4portb~nmner ring TX.

GRANE FXNALE mod ett flerta]. rilvar0P&tugjtukt
lflnc~n de andra, iucn förhoppningsvis mcd fler rävar im
Samling (3915 ( obritidea nc’llniofemton ) på &tra sidsa av
norrtUjevä~eii, mitt emot tr aQttrt~n till Velir~r~tur& Anr~c’r:a
och Vala, 1800 in norr avl’arten till ~kersborea~ Ett stycke av
gamla vägen kan anvdrlas för park~ring.
Karta il 1 nr 6 Vecla, L~n~o~ kan ord~as av ~-CLE eller -0<])

Va]. mott j vadret sådnut det nu bLir0
02W & CL~

~

Zliiger tackar för uppvnktningen efter S14— natten0
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