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Nu startar j4tslisongen. Det gör den redan på söndag med
skidjakt. Ta med familjen på en söndagwtur 1 don’tättrteträngen
på Lovön omnu konditionen ~ här i början inte räcker tdr
full fart. Arnötets viktigaste- beslut var att SRJ åtar sig att
ordna $4 i år. 1 övrigt diskuterades~ mest aktiviteten och
~€vproblemet. Funktionärerna omvaldos. P- serien fortsätter.
Arsavgift och startavgift oförändrade. ( Ingen höjning här p g av
jordbruksavtalét eller liknande, ingen anledning till bojkott!
Plocka fram saxarna och ställ upp! ) -.

Arrangöranöte har. hållits hos BZR. Få deltagare som vanligt
men gott utbyta i form av od täcknin- med jaktet under våren.
Prel datum: 12/3; 9/4, 23~4, 7/5, 25~5, 3/6, 15/6, 29/6.

Arbetet medde wa slinddrna frainskrider,men rätt långsamt.

~Commande jakter: S~ndag I2/3~ S1ddjakt,~,ler fobdito•:fb’r den
som tror att det gar- b’dttrQ. Samling 1000 vägen vid stigalutet
5 mm 5 j i geodetiskt obsérvatorium alt. 7 mm NY R ± Rörby.
Karta 10 1 nr+3 Lovö - k4lilarhöjden. 8 Carlsson. BGU.

9/k Samling 10 00 vid P-j,iatsenaby friltftsgår& b Bollmora.
Karta 10 1 nr 7 Tyresö- Vdndelgö-Awt ( finns ovt vid start)
Man åker Tyresövägen fö±’bi--avfarten till Bollmora fram till
Prästgårdavägen. Ta don tiil högera CEV, P~ alias Anders fltvik.

23/4 Samling ( en]. teletohi rtan blad 8 ) vid vti~koriet 10 mm NO
andra s i Skarpulicka. vårdhem. Lämplig tävlingskarta Ulvsjöbladet.
Busé nr 10 från Skanstull.:till hpl Kilen. CBV, DXG.

ltrbörjarinstruktionsjakt k~nmer troligen att ordnas tdr bygg
kliibbsbyggande och andra. rwblivna sazägare. Ett antal flåclana
är Jdinda och underrtittas direkt. Ovriga intresserade kan ringa
BZR. Plats och datum ‘dr inte bestämda ännu.S].utot på mars
verkar troligt om väder 6ch väglag vorkar inbjudande.

Kassör: Torbjörn Jansson Grenvägen 36 13666 Handen tel 777~28O

Red: Bo Lindell Pyro1avägei~ 22 18160 Lidingö tel 7663244



Nerdiska mästerskapen

kommer i år att gå den 29 juli i Kuepio, Finland.
Det är ganska långt till Kuopio, men vi hoppas, att
avståndet inte skall avskräcka. Finnarna har själ
va haft lika långt till oss när vi haft NM. Under
tiden 22/7 — 30/7 har man ett internationellt sommar—
läger i Kuopio, där man har möjlighet att köra radio
från ett flertal amatörradiostatiofler, bada bastu mm.
Varför inte ta finlandsaemester.

Svenska mästerskapen

har vi själva åtagit oss att arrangera. Organisa—
tionsgänget består av Alf Lindgren -51Q, Göran Wie—
kenberg —ØLBZ och Torbjörn Jansson —5BZR.
Preliminär tidpunkt: 2—3 september.

Medlemsavgiften 1972

är oförändrat l0~— (5.~— för ytterligare familjemed
lem). Inbetalningskort medföljer till dem som inte
betalat. Postgiro 409639—2 Föreningen Str~okho]~mS
Rävj ägare.

Vi har ambitionen att inte höja medlemsavgiften trots
inflationen. Ett av medlen för detta är att städa i
SRJ-bladets distributionslista. Cirka 2/3 av upplagan
går till betalande medlemmar och resten dels till klub
bar o.dyl. som kan tänkas vara intresserade av vår
verksamhet, dels till privatpersoner, som vid något
tillfälle har visat intresse för rävjakt.

Vad beträffar klubbarna, skall dessa naturligtvis fort
farande få. bladet gratis, om de har intresse
av det. Vi vill, att ni i så fall hör av er till
kassören före den 15 april. 1 annat fall
utgår vi från, att bladet är ointressant för er och
stryker er från listan.

Vad gäller orivatpersoner, som hittills fått bladet,
är vi i första hand inte så sniluia på medlemsavgifter,
men det är även här onödigt att skicka ut bladet till
de helt ointresserade. Vill du ha bladet i fortsätt
ningen skall även du höra av dig till kassören före
den 15 april. Du får naturligtvis också gärna bli
medlem. Betala in en tia med bifogade inbetalnings
kort. Ange namn, adress, telefonnummer och eventuell
anropssignal.

Vi hoppas kunna ordna lite nybörjarinstrUktiOnSiakt~
i år. Mer därom i kommande blad.

PS De medlemmar, som vill bidra med en slant till auto—
matsändarbygget får gärna göra detta i samband med med
lemsavgiftsbet iningen.


