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1979—04—14

Resultat av tidigare jakter:

nr 3

790203/Lovö. Årets enda skidjakt, refererad i föregående blad.

1) —BF/Calle
2) -ACU/Uno
3) -AKF/Bosse

4) —IWH/Gösta
5) Lennart Berg
6) -BZR/Tobba

7) —EJY/Anders
8) Olle Nilsson
9) Inger Lindell

790311/Lidingö:

1) -BF/Calle
2) Gunnar Svensson
3) —CTtJ/Clas—Göran

4) Sven Carlsson
5) Olle Nilsson
5) Anders Nilsson

6) -BGU/PA

790324/Ågesta:

1) —BF/Calle
2) Sven Carlsson
2) -IWH/Gösta

3) —CTU/Clas-Göran
4) Olle Nilsson
5) —BGU/PA

6) —AKF/Bosse

790407/Kallhällsbadet:

1) —CCT
2) —BF/Calle
3) Ljungström,VRK
4) Olle Nilsson

5) Sven Carlsson
6) —AKF/Bosse
7) -ACQ/Donald , VRK
8) -JKU,VRK

9) Ch Eriksson,VRK
10) Kurt Eriksson
11) —DES/Tom

KOMMANDE JAKTER:

Lördag 21.4:

Tisdag 8.5:

Lördag 12.5:

Söndag 20.5:

Samling kl 13.00 vid P—platsen vid Granskog. Vägbe—
skrivning: åk E18 från Stockholm, sväng av vid Jakobs
bergsavfarten och kör sedan gamla El8 mot Kallhäll.
Efter ca 2,5 km svänger du till höger mot Granskog
och kör fram till P—platsen vid en vägbom.
Efter jakten kan den som vill bada bastu i Kallhälls
badet, ca 3 km från startplatsen.
Arr. Sven Carlsson

Samling kl 18.50 på P—platsen vid Hellasgården.
Arr. —IWH/Gösta

Årets första nationella jakt, som denna gång skall
vara i Malmaberg, norr om Västerås.
Vägbeskrivning: Kör ElS in i Västerås och sväng höger
vid Malmabergsskylten. Följ den vägen till Malmaberg
och sväng sedan höger mot Tillberga. Samling på P-plat—
sen vid skolan. Dusch/bastu finns.
Start kl 10.00

I Ställ upp manngrannt Det gäller att ro hem vandrings
priset, ett skåp, som f.n. förvaras hemma hos red.
Kontakta red för samåkning till V-ås.

1 samband med TSAs field-day på Dommarudden hålles en
rävjakt med start kl 11.00.
Se nästa blad!

Vi fick ett celebert besök från VRK, förmodligen för att försöka
hitta hemligheten med SRJ5 framgångar på tävlingarna.



~~~FIEUJDAY PÅ IXflARLJDDEN VECR~ND~N (18-) 19 - 20 fi~J
Minns du — eller hörde du talas om — vår marindsg våren 76? .Jättesuccé Nu drar vi på igent inta panggrej i nordostsektom!
När björkarna just har slagit ut och grönskan är som skirast, när våren går över 1 försommar, då träffas vi på Domarudden —

friluftsgården vid Drängsjöns strand, mitt i skogen, med antennträd och 220 V, förläggning, bastu, servering, kiosk, natur...
Prograraet försöker ge något åt var och en. ——

1. Åt familjens alira som palnaste radloamatör: Det finns I~ k familjespår, båda dagarna; priser. Skämttävllngar för barn.
minst två kortvågsstationer i drift, på. 60/40 reso 20/15/10. IS- Åt ella: Ett flnligt bemötande ~Tos oss behöver du inte vara
Den senare kan komma att ha en rejäl beam 1 toppen av ett lensam och anonym. TSA är D?Y VÄNLIGA KLUBBfl. Alla intresserade
Veraatomer; det beror på ev sponsor. lanst två tvåmeters— jfrån när och fjärran är välkomna, oldtimern lika väl aos den so:
stationer, en för SSB/CW, en för kanaltrafik. Ta med 70 cm: mätt och jämnt vet vad amatörradio ärt

I 2. Åt räv~ägaren, Söndag kl il startar en “riktig” rävjakt. 1. På fredag kväll börjar uppbyggandet. Kom gärna då. Annan räk

TSL:s tre lir,esaxar får användas av vem som så önskar, och 1h1a1 vi med att aktiviteterna startar lördag kl 10 och håller på
eventuella rena nybörjare får vänlig instruktion utan att Itill söndag kl 15.
behöva sorinpa el: enda meter. Säg till om instruktion önskas II&~äej~in€ i logement (+enstaka “familjerum”) 16:— exkl linne’
även på lördag. Ilmen med tillgång till ajälvhushållskök. Helpension ~ 1
3. Åt den teknikintresserade:Lördag 13—15 visas försvarets IIMÅSTE BESTÄLLAS senast 13 maj: Bengt 7565702, Kalle 7562746,
modernaste terrängradiobil med ett flertal radioåtationer ~ 1 I!~1l~2 på lokalnätet. Dasbesök: ingen anmälan, ingen kostnad.
fjärraanövrering, flerkanalapassning a si. Vi underhandlar nu 1 Kör £3 norrut; väg 276 mot ikersberga; efter 6~ k,i t v mot Doca
med firsor om visning av amatörmateriel; kanske det lyckas. H1~de~; efter några km t v mot Dom~rudder~/Kvisslingby; efter ort
4. At fe7Iil;ecedlemxar som tvingats ut av kategori 1 enl ovan: sKylt “Kvisslingby” svårsedd vägvisare “Doaarudden” in på småvä,
Många snitslade vaidringsleder av olika längd. Tipsslinga, It v. 1 oån av tillgång på folk passar SK~tfl 145.525 och R8.

1 skrivande stund kan närmare info om rävj akten i samband med
Järfälla-amatörernas field-day ej lämnas. Mer om detta i nästa
blad.

Det har strömmat in rapporter om att VM i rävjakt i Polen, som
skulle ha hållits i sept, har flyttats till nästa år pga WARC.

Det har också blivit en ändring angående NM i Norge. Den tävlingen
är flyttad till söndag 26/8. Exakt uppgift om var meddelas senare.

Väl mött i granskogen vid Granskog på lördag!

QM_INTP_YäST~åS;~J8!sTP~U Boka in den lördagen redan

Red. PA Nordwaeger/-BGU
Grävlingsvägen 59

161 37 BROMMA

tel 08—26 02 27




