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Det h2ir bladet 1~mnar ~pgifte om våra t&vlinger fram
t.o.m. 29/6. Inbjudan till. SM ftms inte med i det här bladet och
Jcnar altiå ~tt koitma först i början av juli. Glöm dUrtdr inte
av 814 som ju går hör hemma i år ~ utan v’ik 2-3 septeinbes för BN.

Någon sld.djakt skulle det inte ha blivit i år~ men
sedan red bokstavligt talat hört på stan att det fanns ett stort
intresse för ett dylikt anangemaug blev det ändå av. Jakten gick
i strålande sol och &capligt före. Tre man startade, sex arrangerade,
ingen av de förhandeintresserade dök upp.

Jakten nu på lblrdag får hela sex rilvur. Nybörjare får
hjUlp vid starten.Dels med muren, dels med vilka rövar som bör
uteslutas för att få en löttore bana. idla som ~ hur skaffat
sax, eller ar intresserade ändå, eller som ]cfinner n&gon som kan
intresseras, ta tilltdllet i akt och kom! Terrängen dr rätt lätt.

KozmDau5e 3akt~: Lördag 6/5 6-rävurejakt. Samling 1400 vid P-platq
4 mm N N i Nytorp på Lovö. Kör via Hogsta gård. Vägen över vatten
verket Er inte tillåten, Nybörjare får hjälp vid start.
Karta 10 1 nr 3 tovö - l4Z~larhöjden. 8 Carlsson,

T~rw1ag~5/~ Samling 1930 vid Igesta friluftigård.
Karta 1125 000 Ageata -. tissma. BGU

Lörda~J& Vid Jdrfdllczimatörermsfieadday blir det flirson de
senaste åren en rEvjakt. $wnlin~ vid Angsjö friluftsgård cia
3 lan N Stäket kl 1400. V~≤gen I’ran Stäkets station Er skyltad SK≠GJ.
FV1J skyltningen förbi stora 1>-platsen fram till ett hus som känns
igen på sina många antenner. Angsjöbladot 1:25 000 kazl köpas vid
friluftagården om man konaer tidigt. Priser.

Tor&a~j5/~ Kv~flsjakL Samling vid Ågesta kraftvliniever)c 3~900.
Karta Agestab- tissna 1:25000. Bil B~>

Tora ag~fl/6 Kvöllajakt vid flemingsberg, Samling 1900 vid. $ i
fl~iingsberg på telefonkartans blad 10, vid K’vurtdngevdgeus e~.ut
nere på gardet. Karta St~ckho3n SV. BIL B~

Rea~ltat får anstå till ztsta nr. G. &merling har vunnit hittills.

NM går i år i Kuopio. Start 29/7 1300 fl. FörUiggning
i friltftsgårdon Jynidin Retkeilymaja 7 lat 8 Kuopio. God plats
även för tLiJ.t och husvugnar. Startavgift 10 lbk kan betalas på
platsen. .inntj.an senast 15/7 till oh 7oo Jouico J4artjkajnsr~
Taivwxnpankontie 33 B7 70200 KucØo 20. Detta är ett
ut~irkt tuleifle att ta semester i Finland. Närmare upplysningar
finns hos rad.

Red: Bo Lindell P rolavlig~ 22 18160 Lidingö tel 7663244
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INBJUDAN TILL SVENSKA KÄSThRSKAP 1 EÄVJAKT 1972.

Stockholms Rävjägare har härmed nöjet att inbjuda till
SM i rävjakt den 2—3 september l972~

Sedvanliga tävlingsregler (enligt QTC 6—7 1970) gäller.
SM består i vanlig ordning av tvé. tövlingsetapper, en natt—
jakt på lördagskvällen och en dagjakt på söndagsföriniddagen.

Förläggning
Förläggningskaoaciteten är tyvärr något begränsad, varför i
första hand icke stockholmare kommer att erbjudas plats och
i andra hand de stockholmare, som bor längst bort.
Av naturliga skäl vill vi inte avslöja förläggningsorten på
detta stadium, varför vi vore tacksamma att få fria händer
vid förläggning ~av stockholmarna.

Kostnader
Anmälningsavgift 15:—
“Helpension” innefattande logi, middag p~ lördag ccli söndag
samt frukost på söndag 50:—
Nattmål efter nattjakten 8:- + dryck (ingår Li. i helpension).
Ivliddag (lördag eller söndag) 15:— + dryck.

Anir1älaii
k~7j~nom att insätta anmälningsavgiften 15:— p~ postgiro

4096 39—2, Föreningen Stockholms Räv~ägare.
På inbetalningskortets mottagardel eller i separat brev till
Torbjörn Jansson (adress nedan) anges:

Namn
Eventuell anropssignal
Adress
Telefonnummer
Ålder den 1 januari 1972
Klubb
Önskemål om mat och logi (vi är tacksamma mot de stockhol—
mare, som ger oss irja händer att förlägga dem hemma eller
på platsen).

Anmälningsavgiften återbetalas ej, om den tävlande uteblir.

Sista annälningsdatum: 18 augusti.

Information om tid, plats mm. kommer att utsändas till
samtliga anmälda omkring en vecka före tävlingen.

Ansvariga arrangörer, som svarar på eventuella frågor är:

Torbjörn Jansson (SM5BZR) , Grenv 36, 156 66 HANDEN
Tel: 03/77732 80

Alf Lindgren (SM5IQ) , Rigav 10 A, 183 40 TÄBY
Tel: 08/7583923

Göran ~ickLnberg (SM~ABZ) , Renv 9, 181 43 LIDINGÖ
Tel: 03/7659507

Hjärtligt välkomna

Stockholms Rävjägare




