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De första jakterna för året är nu klara och deltagarantalet har va
rit fantastiskt eller vad sägs om 21 st på Ängsjö och 24U) st på
årets första skymningsjakt i Granskog. Det är nya ansikten från
Sollentuna Amatörradioklubb och Standard Radio & Telefon som har
dykt upp i terränglådan och vi hälsar dem varmt välkomna.

Därmed över till resultaten från de tre första jakterna.

81031 4/Lovö

7) —AKF/Bosse
8) Eva+Anders Nilsson

Jakten var utlyst som skidjakt men snön räckte inte till för denna
form. Däremot räckte den fuller väl till att täcka förrädiska is—

O fläckar både i skog och på fält och ett par av deltagarna blev omilt uppmärksammade på detta.

81041 2/Ängsjö

1) Gunnar Svensson
2) —EJM/Christer
3) —CTU/Clas-Göran
4) -ACU/Uno
5) -KMTJ/Peter
6) -EJY/Anders
7) Christer Eriksson

1) Gunnar Svensson
2) Theo Berg
3) Christer Eriksson
4) —CTU/Clas—Göran
5) -AKF/Bosse
6) —EJY/Anders
7) -KMU/Peter
8) 70Y/Lasse

8) —KON/Olle
9) Göran Grundfelt

10) Sven Carlsson
11) —IWU/Gösta
12) —CPA/Lasse
13) Lennart Berg
14) Theo Berg

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

15) -DRD/Göran
16) Peter Glas
16) -EPO/P-O
18) -GFD/Sven-Olof
18) —LUU/Lasse
20) —FZH/Eberhard
21) —CZI/Klas

17)
18)
19)
20)
21)
21)
23)
23)

Sten Sandberg
-CPA/Lasse
-DRD/Göran
Clas Thorén
-BTS /Rune
-BGU/PA
Anil Raj
Spiros NiHis

Onsdag 6.5: Samling kl 1840 (obs. tiden) vid Kallhälls Motions—
gård. Checka in för dusch och bastu INNAN du börjar
jakten.

1) Gunnar Svensson
2) 4GGR/Lasse (ÖSA)
3) Sven Carlsson

4) -BGU/PA
5) —KON/Olle
6) —EJM/Christer

Nybörjarna gjorde här sina första praktiska erfarenheter i rävja—
gandets ädla konst, några på egen hand, andra under sakkunnig led
ning. Den teoretiska delen hade tidigare klarats av vid SRJ-besök
i respektive klubbars klubblokaler.

Hur många rävar de tog? De flesta tog två, några t.o.m. tre rävar
på den första jakten och det är ett bra resultat, eller hur?

81 0429/Granskog

—CZI/Klas
Göran Grundfelt
—IWH/Gösta
—EZM/Leif
-KON/Olle
-ACU/Uno
Lennart Berg
-FZH/Eberhard

Fin bana och fint väder
topparna på kvällen.

KOMMANDE JAKTER

även om det blev en smula kallt om finger—

Arr. -BGU/PA



Lördag 9.5: NATIONELL jakt i Eskilstuna.
Samling kl 1300 vid Ärla skola. Start kl 1400.
Vägbeskrivning: kör till Kjula och sväng där till
vänster (om du kommer från Sthlm) mot flygfältet
och Ärla och fortsätt till skolan.
Dusch, bastu och fika efter jakten.
Arr: 5IAJ/Dag

Onsdag 13.5: Samling kl 1900 vid Vägverkets förråd på Löttinge—
vägen.
Vägbeskrivning: kör Norrtäljevägen (E3) till avfart
“Galoppfältet/Täby Centrum N’, kör förbi Galopp—
fältet och fortsätt Bergtorpsvägen-Roslagsvägen
(genom Gribbylund) och sväng vänster vid Löttinge
vägen. Kör ca 500m till startplatsen.
SRJ-skylt vid Roslagsvägen/Löttingevägen visar vä
gen. Se oxo telefonkartan blad 1+2
Arr. -KON/Olle och Lennart Berg

Lördag 16.5: OBS! Ny jakt, datum och arrangör i samband med
Södertälje—amatörernas field—day i Nykvarn.
Samling kl 1100 vid Turingeskolan.
Vägbeskrivning: kör till Nykvarns Centrum (vid
jvgstn), titta efter vägskylt “Hökmossen’, kör ca
1 km och sväng sedan höger upp till skolan.
Förhoppningsvis finns det dusch och fika.
Arr. -EJY/Anders

Söndag 24.5: Björnö-träffen i Västerås.
Närmare info genom —OW/Curt tel 021- 13 53 45

Onsdag 3.6: Samling kl 1900 vid Ågesta Friluftsgård.
Arr. Gunnar Svensson

Återigen skall vi ha en landskamp mot norrmännen i ~jQEQ~V~I~ti, nu
under pingsthelgen. Jaktfördelning enligt följande:

lördag 6.6: start kl 2300. Medtag ficklampa.

söndag 7.6: start kl 1200.

måndag 8.6: 2m—demonstration.

50 st bäddar finns att förboka. Du som vill vara säker på en koj—
plats bör boka senast 15.5 på tel. 0571—231 55 (ESSO—macken i
Morokulien). Om macken är stängd ring Gustav Gustavsson, tel.
9571—201 14

Stugpris inkl 4 st bäddar är ca 70,—/dygn. Tag med eget gasolkök
eller elplatta samt mat ty det blir självhushållning till 100%.

För samåkning kontakta red. på tel. 08-26 02 27 eller Gunnar Svens
son på tel. 08—746 73 57.

Slutligen en förhandsinfo om N i..ZSui~u~ Start 9.8 kl 1000 lokal
tid i Sallo, ca 6 km från Åbo på E3 mot Helsingfors. Officiell in
bjudan kommer senare.

Red. PA Nordwaeger/-BGU, Grävlingsvägen 59, 161 37 BROMMA
tel. 08—26 02 27 bost. 08—29 02 45 arb




