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~‘ säson~ Nu är det dags igen att ra fart på r’~ och ben.
Årets företa jakt, ekidjakten, har redan ägt rum. Den korn kanske
lite plötsligt för vintertrötta jägare, men nio stycken hann i
alla fail M igång sin utrustning och var med. Jakten gick i när
heten av 1~rresta. Det var ett strålaiMe vinterväder. ~n tir med
vildret har vi inte haft med ekidjakten på många år. W~varna låg

• bra åtkociliga för skidåkare. En skidbana bör ju gå i lit, lättare
terräng än en vanlig bana.

Resultat: 1~tstriden blev hård, trots att de flesta tycks ha
gjort ett och annat grövre misstag. ≥~ånga lurade sig på tredje
räven, som låg lätt och bra till, men hade låg effekt.

4 rävar 1) fl 1.29,5 3 rävar 5) Ennerling
2) ÅK? 1.31,0 2 rävar 6) Ab
3) BUX 1.32,5 1 räv 7) BEA
4) IQ 2.03,0 8) Ju

Startavpift Åramötet beslöt cm en startavgift på en krona
per deltagare och jakt. Avgifterna avses täcka utgifter för
batterier till rävsändarra.

tio kronor, betalas till postgiro 405789 Torbjörn
Jansson Bronia. Meddela namn, adress, signal och telefoz,rnnw..er.
Klubben har ännu inte skaffat det egna postgirokonto s~t
besldta a~ årrmötet.

Ch det ligger ett i»betaliiingakort 2.
kuvertet och sitter tn orange lapp

— ~- Du är oskyldig.

vfll kansören ha din avgift betald
före mars månads utgång.

M4 går 1 år i Sandefjord, c:a niomil 8817 Oao på västra sidan
av fjordeiz. Tidpunkt i början av augusti.

~ äger :~um 1 trakten av Nyköpit~ omkring nånadaskiftet
augusti— 3eptenber.

Redaktöri Bo flrdefl 4KF, Pyro1au~gen 22 Lidingö 3 tel 7663244

Kassör: Torbjörn Jansson -BZR, Plåtslaganilgen 6 Bromma
tel 80 07 5].
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Kommande jakter:

Piratjakt söndagen den 17 mars. Efter SSA—bullen omkring

kl. 1015 kommer “svartfötterna” s~Øju/Ø och S~DYP/~ igång

mellan 3540 och 3605 kHz. Rävarna finns inom en cirkel med

15 km radie och med centrum i Gustav Adolfs torg.
Sändningarna pågår till kl. 1400, då rävarna meddelar r5.na

resp. QTII på c:a 5550 kHz CR.

SRJ—medleinmar, som hittar minst en av piraterna f~r 5 poäng

i serien.

Söndag~n den 24 mars. instruictionsjakt ± Judarnskoge.

Samling kl. 1000 vid Åkeshovs T—barsestation. Nybörjare imr

här möjlighet att pröva på ra•~~~,~akt utan tävlingshet~ ‘3±

hoppas, att så många gamla rävar som möjligt ställer upp

som instruktörer. Tag med så många fwaktionsdug1ig2rä~r—

saxar som möjligt. Ilar du inte möjlig~iet att kom;ta ~ien än

då vill låna ut dir sax, kan du kontakta BZR. Te 80 07 51.

Karta: 10 1 nr 3, Lovö-Mälarhöjden. Arr. I3Z~.

Söndagen den 7 aoril, Rävjakt1 iTulli:age. S~n1i .g kL. :~ooo
800 m. öster om ~? 16 s kase:•mgrindar, där nya 1. d~.~rägt~n

ansluter till gamla vägen (nära 90°—kicvan)

Karta: 10 1 nr 5, Lic~a. Arr. EUX.

Söndagen den_21april. Sarnlinjg kl. 1DDOvtd [~yctb•’ ~.~;at:.ou~

Tåg från Stockholm östra kl. 0922 (mot Österskäx)

Karta: 11 1 nr 6, Veda. hrr. IQ.

Deltagande i citat— och 3.nstriakttnsjacteri ger 5 oi~zsg t

serien. De båda övriga jakterna ingår på normalt s~t1:

poängserien.

Ilar du inget eget fordon och därmed pr)blen att t <~ i.~ nili

startplatser, SOUL inte kan ri~J3 med allmänna kominu:ti1~.ationer,

kan du kontakta ~;ZR2 ~oyn kanske kan förmedla kontUn ~ued

lämplig tranip6r~ör Teiefo:i 800’? 5L.

OBS: TRYCKFEL ~Å DEFTNJL SIDA~ Rad 6. Står rina, äi~ sina,
Rad 7, Siår 5550, ..äE 3550.


