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Understundom inträffar det, att ordinarie re
daktören har semester, och om d~ en illasin
nad varelse får tag på skrivmaskinen, kan ro
sultalot bli bifogade alster.

Julitid är somestertid även i rävjaktssamlaan—
hang, men redan i augusti sparkar vi gäng
höstsäsongen. Månaden i fråga innehåller
tre kvällsjakler ach avslutas med SM./ NM i
Västerås. Som vanligt gäller, att falsk
blygsamhet är en dålig ursäkt för att inte
ställa uØp på SH. Ingen är för dålig för att
vara med. SH bIt trevligaro ju f ter som
ställer upp, och ska vi ha någon chans att
klå västn,’åsarna på hemmap Ian, måste vi komma
så många som möjligt.
Det sägs, att det numera finns fina orionte—
ringskartor (1:25000) 1 Väster~s, och skall
man döma of ter VRis:s tidigare SH bör det bli
en trevlig tävling.
Glöm inte att anmäla dig i tid.

Angående medlemsavgifter:

En storstädning av modleesrogistret är nära
föreståondo. Gamla medlemmar som känner på
sig, att de fortfarande vill vara med, men
som glömt bort det där med medlemsavgiften
kan nu känna sig påminda för sista g~ngen.
Ett postgiroinbetalningskort i kuvertot be
tyder, att detta är det sista .SRJ-uladet du
får, om du inte vill vara med i fortsätt
ningen. Tack c.ch adjö i s~ fall.

Med lomsavgift 10:- per är. Nya medlemmar ef
tor don 1 juli slipper undan med 5:- i år.
Postgiro 40 9639
Föreningen Stockholms Rävjägare
130 50 Vendelsö

SH och NH i RÄVJAKT 1969

Härmed inb judes till Svenska Nästerskap och
Nordiska Näs terska~ i rävjakt den 30 och 31
augusti 1959. Foriägqning sker på Lövuddens
Vandrarhem sc~ nr hög standard. Pris för
förläggning ca 0:-/natt. För måltider till

kcrunnor: frukost 5:-, nattmål 5:- och lunch
10:-.

Anmäjan, vi Ren skali uppta deItagar~rs namn,
ev signal, ftdasadatum, adress, ev klubbti Il—

hörighot , ska ii vara oss ti I hando serast den
15 auousti ki 2’.QQ under adress Väster~s
Radiekiubb, Sox 213, 721 06 VASIERAS 1.
Till anmälan foNs bokrina av förläggniia, om
sådan änskas samt uppgift om önskadm enåltider.
Anmälningsavgiften la:- insändes senast den’
14 augusti till postgiro 38 1501, Västeräs
Radioklubb, Västeräs.

Program koo;er att utsändas till samtligd an
mälda omkring den 20 augusti.

Norska rävjaktsmäs terskap

Västerås Radioklubb
Rävjaktskommi ttén

brukar avnål as i samband med NRRL:s generat
forsamling (irsmöte), och ett ohekräftat rykte
säger, att s~ blir fallet i Sr också,
Generalforsai~~en sker den 9 och 10 august;
i Fredri~stae ca 3 mil söder om Oslo på Oslo
fjordens östra aba, Närmare upplysningar:
Freorikstaösgrup~en av NRRL
Boks 208
Fredri kstad bergs
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