
SRJ-BLADET

Årgång 34 Nr 4

1981—06—03

Pga tidsbrist måste resultaten av de tidigare jakterna stå över
till nästa blad och vi går direkt till

KOMMANDE JAKTER

Lördag 6.6-
Måndag 8.6 Landskampen mot Norge i Morokulien. Ännu finns det

chans att deltaga. Ring red (08—26 02 27) eller
Gunnar (08—746 73 57) och tala om att Du kommer

Onsdag 10.6 Samling kl 1900 vid Stockby motionsgård på Lidingö.
Arr. -AKF/Bosse

Onsdag 17.6 Samling kl 1900 vid P—platsen ca 200 m efter 30—km—
skylten vid Båtbyggartorp.
Vägbeskrivning: Åk vägen mellan Rotebro och Stäket.
Ungefär halvvägs finns en avfart till Upplands-Väsby
(till vänster om Du kommer från Stäket, till höger

om Du kommer från Rotebro). Åk ca 4,5 km till skylt
RUNSA 6, sväng vänster och åk ca 2,4 km till Båtbyg—
gartorp.
Arr. —CLE/Lennart

Onsdag 24.6 Samling kl 1900 vid Harbro-stugan (Tumba), ca 1,5 km
från Tumba stn mot Tullinge (ca 3 km från Tullinge).
Skyltat ca 200 m på båda sidor om infarten.
Arr. —CTtJ/Clas—Göran

Därmed är det slut på jakterna för denna säsong. Nästa jakt kom
mer omkring 12.8.

Pga Postverkets rövarhöjning av portot fr o m 1 juni ombedes alla
arrangörer av höstens jakter att redan nu fundera ut en start—
plats och karta. Vi måste tyvärr hålla en längre framförhållning
nu än tidigare för att spara portopengar.

Enligt postgeneralen är dock portohöjningen marginell. Man kan
då fråga sig vilken måttstock han använder, om en 43%-ig (!)
höjning är marginell. Förmodligen måste han gå en kurs i procent-
räkning.

Efterlysning: vet någon var den femte “udda—sändaren’ är? Den sak
nas i väskan med våra vanliga sändare.
Svar till “Orolig red”.

Tyvärr kan vi inte längre utnyttja de utmärkta automater -EJM konst
ruerade ty de ägs nu av en klubb i en öster—kommun. Vi måste därför
återgå till våra egna och måste snabbt finna en lösning på automatik-
problemet, för att inte låsa för många aktiva som rävar.

Frågor: 1) skall vi bygga sep nycklingsenheter till de bef tx?
2) skall vi bygga helt nya utrustningar? Om ja, skall de vara

“digitala” för tidsgivning eller skall vi lita på egna
klockor?

3) skall vi köpa utrustning utifrån?

Ring och/eller skriv till red och till varandra så att vi snabbt kan
komma till skott.

TREVLIG SOMMAR och väl mött i höst 73 de —BGU/PA




