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Hej igen och trevlig fortsättning önskar tillfäLliga redaktören
Gösta/rl[F{. P—A/BGU är som bekant på Irland för att jobba och har
denna gång fått överlämna redaktörsskapet till mig. Några out1.lån—
liga spår skall det dock inte sätta i medlemsbladet. Jag vill i
alla fall ta tillfället i akt och mana alla jägare att bli extra
aktiva under höstsäsongen och att framför allt inte gå i ide efter
SM utan ställa u~p mangrant redan på Göte/BII:s jakt den 28/8.
Här kowner nu först resultaten från tidigare jakter.

Ronnajakten den 2/8. Arrangörer var Bengt/CCT med hjälp av ~inders/EJY.
Kul jakt med sex deltagare, vilket kanske var lite svagt. Skärp till
er soffliggare. En ständigt tjutande autosiaträv gav extra fest åt
tillställni.ngen. Alla deltagare tog samtliga 4 rävar.
1. Dalle/BP 51 min 4. Sven Carlsson 1 t il min
2. Gosta/rå7~ 1 t 05 5. Per—Anders/eTC 1 t 14
3. iosse/nr~ 2. t 27 6. Torhjörn/BZR 1 t 28

Löriagen der, 4/8 gick en ntticneil jakt av stapeln i Gävle. Gävle
är ju årets SM—arrangörer och denna jakt blev säkert ett utmärkt
genrep inför SA. Fina arrangemang, fint väder, bra bana och snabb
presentaticn av resultaten. Ett hjärtligt tack till arrangören
K»ri—Olrf/’301A och hans rnndhjälnare.

1. 5BP 1.27.32 5 rävar il. 5HEV 1.47.41 5 rävar
2. 5DE~ 1.29.00 fl 12. 5FUG 1.57.50 “

3. 0EJV 1.37.02 fl 13. Kurt ~riks~on 2.01.20 “

4. 5AD~ 1.39.00 “ 14. 500T 2.DL.45 “

5. 5CLE 1.39.17 “ “ 15. 3HZX 1.37.49 4
6. 5EZM 1.40.25 “ “ i6. 5JK’J 1.41.16
7. OEJ?i! 1.40.30 “ “ 17. Sven Carlsson 2.12.00
8. 5JC~ 1.40.32 18. Cör~n Grundfelt 1.52.49 5
9. 0I?JH 1.40.44 “ fl 19. Evert Lind 2.11.50
10. Bengt Lind 1.40.54 5 rävar 20. 4JD —

SEJ visade frarqf$tterna genom att vinn~t både individuejit och i lag.
M4nne vi kan ta detta sorq ett gott omea inför SM?

Slutligen resultat rån Bosse/i.lCr’: s jakt ~. Lidingö den 9/8. OR
Ronnajakten färgades av en tjutande räv så bjöd Bosse ~å raka not—
satsen. E{äv 2, som var en automst, gav nWnligen ifrån sig ett tio
tal ‘ulippar’ per pass men fick trots detta finna sig i att bli
t9~7en av åtminstone tv~ jägare. Deitag;tn’let blev överraskande stort
vilket medförde att sist anlände deltagare i all hast fick rita av
kistan. Trots detta 1yck~i4es han ta fyra ruvar och hamna på en
Ielacl 7:e pLats.




