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Detta blir av allt att döma det sista SRJ-bladet för året och
jag vill därför passa på tillfället att tacka Gösta/--IWH för
hjälpen med det föregående bladet.

Jag vill också hänga på Göstas uppmaning till mangrann uppslut
ning till de resterandej akterna, varav en kommer redan nu på
lördag den 6.10. Som en glad överraskning kan jag meddela, att
jaktsäsongen har utökats med ytterligare två jakter men mer om
dessa senare.

Resultat av tidigare jakter:

1979—08-28/Flemmingsberq

1) —AKF/Bosse
2) Gunnar Svensson
3) Sven Carlsson
4) -ACU/Uno

1979—09—08/Skavlöten

1) —AKF/Bosse
2) -BP/Calle
3) —OY/Lasse
4) —EJM/Christer
5) Göran Grundfelt
6) —DPP/Per

1) -EJY/Anders
2) -BP/Calle
3) —KMU/Peter (VRK)
3) —OY/Lasse
5) Göran Grundfelt
6) Sven Carlsson

5) Pär Hägglund
6) —KON/Olle
6) -BZR/Tobba
6) -CTU/Clas-Göran

7) -EJY/Anders
—IWH/Gösta
-CTU/Clas-Göran
-ACU/Uno
Sven Carlsson
Folke von Matern

6) Göran Grundfelt
10) -IWH/Gösta

13) —CCT/Bengt
14) Theo Berg
15) Kristina Walde
15) -CTG/Per—Anders
15) Henrik Lindell
15) -JCA/Erik

7) —CTU/Clas—Göran 13) —ACU/Uno
8) —EJM/Christer 14) —DFP/Per
9) —AKF/Bosse 15) Christer Eriksson(VRK)

10) -CTG/Per—Anders 16) Lennart Berg
11) -KON/Olle 17) Folke von Matern
12) -JKU/Bertil (VRK)

1) -DPP/Per
2) -AKF/Bosse
3) Gunnar Svensson
4) —CTU/Clas-Göran
5) Sven Carlsson

6) -ACU/Uno
7) -EJY/Anders
8) Lennart Berg
9) -KON/Olle

10) Teo Berg

11) —EGU/PA
12) —GDT/Hans
12) —HRZ/Alf

0

0

8)
9)

10)
11)
12)

Hela 18 st deltagare, vilket är rekord för året! Skall någon av
de kommande jakterna kunna svara upp mot detta? Det hänger nå DIG,
eller hur?

1979—09—16/Skevik (SRA:s Field—day)

Också ett mycket bra deltagarantal, eller hur? Tyvärr kunde jag
inte deltaga i jakten men av vissa kommentarer att döma, hade arr.
Gunnar Svensson plockat in vissa lurigheter i banan.

1979—09—22/Granskog

En bra bana med 5 st rävar och ett fint väder. Sjumilastövlarna,
som flera hade plockat med sig, visa av tidigare —IWH—jakter, kom
ej till användning.

Därmed över till nästa blad och de kommande jakterna

Red. P-A Nordwaeger/-BGU, Grävlingsvägen 59, 161 37 BROMMA

tel. 08—26 02 27



KOMMANDE JAKTER:

Lördag 6.10: Samling kl 0945 vid östertälje skola.
Vägbeskrivning: Från östertälje stn kör Du ut Nynäs—
vägen, passerar under järnvägen, kör ytterligare ca
300 m och svänger sedan vänster mot östertälje skola.
(SRJ-skylt vid vänstersvängen).
Se också telefonkartan över Södertälje, blad 1235
nederst till höger.
Arr. -EJY/Anders

Lördag 20.10: NYINSATT JAKT:
Samling kl 1345 vid Saltsjöbadens golfbana för den
första helt “automatiserade” rävjakten i Sthlm med
5 st rävar.
Vägbeskrivning: Kommer Du norrifrån kör Du via Slus
sen mot Nacka och passerar Danvikstull. Kommer Du E4
söderifrån följer Du skyltarna mot Nacka och Gustavs
berg via Gullmarsplan.
Kör sedan riksväg 74 mot Gustavsberg. Vid Nacka Cent
rum tar Du avfarten mot Saltsjöbaden (väg 228). När
Du kommer till Saltsjöbaden svänger Du höger vid

Q skylten “CENTRUM — TIPPEN” och fRljer skylten “GOLF-BANA”.
Passning på 145.550 för vilsekomna.
Arr. -EJM/Christer

Söndag 21.10: NYINSATT JAKT:
Denna jakt blir också en “helautomatiserad” 5—rävars—
jakt och har anknytning till JOTA (Jamboree on the
air). Det bör därför komma en del scouter som vi kan
visa vår sport och även få med i framtiden. Ställ
upp och visa vad RÄVJAKT är!
Samling kl 1100 på parkeringspiatsen vid motionsgår—
den vid Kallhällsbadet.
Vägbeskrivning: Åk till Kallhälls stn. Fortsätt pa
rallellt med järnvägen (mot Kungsängen) ca 150 m och
sväng där till vänster över järnvägen. Kör sedan ca
500 m till P—platsen.
Arr. -DFP/Per

Söndag 28.10: Årets SISTA jakt. Samling kl 1000 vid Tyresta Fri—
luftsqård.
Efter jakten och bastun skall vi ha “eftersnack” i
någon av stugorna, så tag med Dig kaffe/choklad saint
något att äta. Det finns även möjlighet att handla i
serveringen för den som så vill.
Arr. -BZR/Tobba

Den skarpögde har nu upptäckt att det inte finns något KM upptaget.
Orsakerna till detta är två: dels är det älgjaktsäsong i områdena
söder om Sthlm, som var tänkta som KM--jaktområden, och vi skall
väl inte ta maten från jägarna; dels blev arrangören hastigt, men
inte särskilt lustigt, bunden till jobbet över den aktuella hel
gen.

Detta lär oss för framtiden att inte förlägga KM i oktober månad
utan flytta fram det till september. Dessutom kan ju KM:et delas
upp i två oberoende jakter med en eller två veckors mellanrum. Så
har gjorts i VRK och det har tydligen fungerat bra. Vad säger SRJ
gänget om detta förslag? Skriv eller ring till red, med DINA syn
punkter.

Efter sista jakten säger vi: SLUT ~&zA&;.s~c E~E




