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Nytt ar med nya rairjnkter0 i-rellrnlne.rt program fcr vArar
och fVrsommareo har redan gjorts ~ipp0 Årrangöranötet be~t-:~
den hEr gången av snciaat två av elva inbj’~ua arrangörex
( plus red och kass~Jr som ordnat mötet ) De sara 3atts up: E
ansvariga f~3r jakter på för dem oliirnpliga dager kart £ör~6b
arr med någon pom ratt bättre tider0 1 värsta full kim éai. it
~ndras0
År~tötet var även det besatt av ett litet fåtaL Man beflö,
ävez2 denna gång att föreningen ~kul1e ekaffa eg6t postgiro tu nla’ri
vilket nu skett0

&ttL~~i~1sS&n njfl hade r~ivarna IJYP ± Drevvikcn och J 1
5. HU~€~t~n. Sju man hittade DIT. Nan kan åter konatater~:
att våra van1i~a saxar duger bra inom någon halflils radie
från r~iven0 LLngre bort b&i)vs bättre antenn. irdr mat star n1
och helat även under körning och oaasninc, Ur det bra att tt
en by~g3-ig mottagare med sig för att höra t*ir och va:~ “~“«!

DL nd er
~ 10 1cr in&ittea lI~mpligeti på po~itgirt~

bO 96 39 ,Föreningen Stockbo3.m~ ~Givjägare, Bronnta.

Gult inbetalningskort i kuvertet
och orange lapp här
visar att SJU - kontot väntar din tia-.

Startavgiften blir en krona i år. Förra årets startkasn i~ ~c. t
utoni till batterier även till nya väskor till rUnäix]arta~
Pi~ årets öntskelista øtar ~ya kristafler och enE ttnii~g för
förlorade sJ~nken och telegrafrqcket

rör nybör3are och atJn intresuerade finns några nir~r at~ Ii
Tinga på i tid hos BZR tel 800751

Årets två första jakter et~r upptagt~ scm sicicija kter~ Jt.si: t i
början av februari ser det inte ut att vara wc~ et vinter c
DVS i närheten av bebyggelse au det ut S&p men ~te :1. jkl
områdena. finns det tiUr~ickJ.igt med snö att åka på~ on di; ii~
kallare Un o100 på zrnganan vid åttatiden etäl2 w jaktet’. f i~.
1 tveksannna fall ringAKF eller B~R och hör ettez hur det bL1r~

Ttncen uti vårli~t rus
plöjer fram i gårdens grus
Ta2~an Ur dock ej så tjusad

- av ctt se sifl dröm så erusad

PS Numer det inte ut att vara för lite sn6~



j akter: -

~ inleder vi €~Ieongt~ri med en skidjakt.

Cau1lin~ vid kl. 10.00 Marta: Veciablad~t 1 :25 000
kom:::er a: 1 s~1jas vid starten fdx 2:50. FLjredrar du. det

g~imla/heder iga gr?insaksbladet 1:50 000 g~r det bra med
l/’≤nr 6 Vea. Ärr BLM

mars hoopas vi, att det fortfarande d:r skidföre.

Samling vid SvarLbL4.ekens skola u :a 1 km, sydost om Vendelsö—
mnalms centrum kl. 10.00 Karta 10 1 nr 7 Tyreb~5— Ven—
dels5 — .~va. Art ~

Sönda~i6 marc Zvartsörid~rjakt~ Tid: C:a 10.15 (efter

SSA~ bulLer) till 14 .00, varefter rivarna meddelar sina resp.
QTH. Frekvenser 3500 — 3605 kIiz, men det torde bli most

telegrafi. Som pirater t j?instgör denna gftxig ~5AKF & s;-:~5n~n.
Cmr~de: Norr om Slussen,

S.5n~~45 april Samling kl. 10.0(1 ~ 2—platsen vid Tyresta.

Anv~ndbara kartor: jollaskarta nr 4 (o 2051) T,yrestaornrå—

det (1:25 000) eller 10 1 nr 7 Tyresi5 Vendelsb — Ava el

ler 10 1 nr 13 Handen—Tyresta.
nf! ji~rL)

Preli~;.inLirt 2’2~~II! f~r resten av

Cöndag 27 ~o il. Arr. LJI/BIJX

¶~orsdag t3 maj Arr. BUX/131f
Tisdag 20 maj Ärr. AKE
Torsda~’; 29 maj nrr. BXP/CO0

Lirdag 7 eller söndag 13 juni i s~. -band med J?irflllz~Uid~r—

amatörers fi~1d — day på Ängsjb. .ikrr. hZk.
Tisdag 17 juni Arr TÄ

Och s~i hoppas vi pal ett Nf:/S~L i Västet as frwwåt hhutkantem

Adresser:

~?ed: 13o T,indell, 5. .51~K1~’, Fyrolav. 22/9 , 181 60 LIU1r~GU

Tel: 766 32 44
Kassör: Torbjirri Jansson. 3.5Bi~R, Jläuslagarv. 6,

161 40 i3i’~O~WiA Tel: 80 07 51
£.~ed1ernsavgi.fter (10:.-) :Lnsätt es p~1 föreningens postgirokonto

40 96 39 , Pörenii:;~-en 2-tookhoims Eitvjiigare ,


