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Saumaren har slagit till med full kraft redan här i maj, det är varmt och skönt
och gräset gror nästan fortare än man hinner slå det. Jakterna nu på onsdags-
kvällarna är underbara.

En inbjudan att deltaga i SRJ OPEN har i dagarna sänts till en klubb i Sovjet
och en i Bulgarien. Detta som ett resultat av grabbarnas (Theo, Bo S, Kalle,
Gunnar och Bengt Evertsson) besök i Bulgarien för ett par veckor sedan. ?~r
om detta i kunnande blad.

Därued över till RESULTATEN från tidigare jakter:

900217/Sundby

1.15.45 14 kontr
1.30.18
1. 35. 00

4) —AKF/Bosse
5) -EGU/PA
6) Bo 5

900 304/I.ovö

1) —Kct~/Olle
2) —AKF/Bosse
3) —OY/Lasse
4) —RZC/Iheo
5) Clas T
6) Gunnar
7) Sven C

1.34.20 7 rävar
1.39.00
1.42.30
1.44.45
1.45.50
1.51.00
1.51.05

1.55.00
2.02.00
1.35.00
1.55.00
2.10.00
2.10.00

1) -KctJ/Olle
2) —~/Johan
3) -RZC/Theo

1.47.40
1.47.50
1.40.50 13 kontr

Det var en tapper liten skara som samlades vid Sundby Friluftsgård en kylsiagen
löxdagskväll för Gunnars traditionella kvällsjakt. Som vanligt fanns 7 st rävar
och 7 st o—kontroller på plats och som vanligt startade vi 30 min före rävstart
för att hitta o—kontrollerna. Det hade snöat en hel del i den här delen av Svea
land så en viss hjälp av spåren kunde vi, som inte sprang så fort, ha. Efteråt
dusch, bastu, fika och eftersnack henma hos Gunnar.

8) Bo 5
9) -BGU/PA

10) Lennart B
11) Olle 1’
12) —FUI,/Holger
12) Eva

6 rävar
5 7,

4 fl

0
fl

Det var blött och kallt denna söndagsnorgon när vi samlades utanför FRA och det
fortsatte att regna under hela jakten. Två av rävarna låg i Dxottningholnsparken,
så vi sprang runt i labyrinten av buskar och letade. En annan räv låg på golf-
banan med antennen upphissad i en netallflaggstång och detta påverkade signal-
styrkan påtagligt. Efter jakten björ Johan/-RGH på hemlagade sador med kaffe, te
eller vann choklad. Gott och värmande i ösregnet!

900 318/Fiskartoxpet

1) —KON/Olle
2) —AKF/Bosse
3) Clas T
4) —OY/Lasse
4) Gunnar
6) —FJM/christer
7) —FUl/Holger

1.20.30 7 rävar
1.30.40
1.31.10
1.44.00
1.44.00
1.57.30
2. 20. 00
2. 20. 00

9) Sven C
10) Lennart B
11) Torbjörn 5
12) Olle F
13) -BGU/PA
14) Harald T
15) -ORV/P~nders

1.34.30
1.39.05
2. 04. 00
1.49.37
1.36.26
1.36.30
1.40.00

6 rävar

5 7,

3 fl

7) Eva

1 ett strålande fint försoimarväder (i mars!) med sol, +13°C, blåsippor, tussi
lago, citronfjärilar och rådjur sprang vi runt Fiskar-torpet. Ett par av rävarna
stxulade i början men det ordnade så småningom upp sig. 15 st deltagare är rekord
hittills för iår.

Red. PA Nordwaeger/-BGU, Grävlingsvägen 59, 161 37 BWWA
tel. 08—26 02 27 (bost), 08—621 36 79 (arb)



900418/Kärsö

1) —RZCfPheo 1.28.45 14 kontr 7) —AKF/Bosse 1.35.00 11 kontr
2) —KON/Olle 1.36.25 8) Lennart B 1.22.55 10
3) —~4/Johan 1.42.10 9) Sven C 1.41.20
4) Clas T 1.50.45 10) —OXY/Johan 1.36.52 8
5) —OY/Lasse 2.10.00 11) —FJM/chrjster 0.57.00 4 PI

6) Bo 5 2.12.00 12) —AIJL/Stig 2.12.00

Sju rävar och sju 0-kontroller låg utplacerade i Kärsö-texrängen med samtliga
o—kontroller på exakt sanna ställen san förra gången för tre år sedan; likaså
placerades fem av rävarna på i stort sett sanna ställen san förra gången men
ned det undantaget att de inte fick sanna numer som då. Allt detta gjordes san
ett experinent för att se om minnet hos jägarna var så bra att någon fick en
fördel av det — nen så var inte fallet.

Tre av jägarna kom till fots till starten, däribland —~H/Johan, san på sin väg
till starten fick punktering vid Drottninghoiins slott och sprang till Kärsön
och kan fram ned ett par minuters marginal.

Vädret var wcket varmt ned sol men not slutet blev pannlanipan nödvändig för att
hitta rätt. En av jägarna hittade en av o-kontrollerna men missade räven, som
låg 100 m bort, och insåg inte misstaget förrän han var tillbaka igen. Full fart
ut igen och på uppraningen att sätta på sig pannlampan blev svaret: “Då är det
ingen sport! “. Slutpiaceringen blev trots detta inte alldeles fel.

900425/Träkvista

1) —RZC/Itieo
2) -RGH/Johan
3) —KON/Olle
4) Gunnar
5) -OXY/Johan
6) —EOS/Kent (VRK)
7) Bo 5

111111 ‘~1

~8
t

z
• *4

• _Ic

* ‘E

1.04.00 6 rävar
1.07.55
1.08.00
1.11.15
1.13.18
1.20.30
1.23.57

8) -BGU/PA
9) Sven C

10) Lennart B
11) —OY/Lasse
12) Göran G
13) —Ful/Holger
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1.25.50
1.28.50
1.30.55
1.14.20
1.45.30
2. 05. 00

En strålnde varm dag ned fin kväll. Av vinnartiden att döma var det en snabb
bana, men så var det också bara 6 st rävar ty den 7:e (räv nr 5) stals någon
gång under eftermiddagen! Allt försvann — antenn, jordplan, vinda. Polisanmälan
gjordes, lokala efterlysningar i Träkvista sattes upp, efterlysning i QIC för—
bereddes.

Efter ett par dagar blev emellertid Clas uppringd av en man, san meddelade att
räven fanns henna hos honom. Han bor i närheten av den plats där räven hade lagts
ut och på eftermiddagen hade hans dotter hittat den när hon gick i land efter en
båttur. Hon trodde det var en barb, lindade ihop antenn och jordplan, stoppade
den under armen och gick hem! Hon har uppenbarligen inte tagit intryck av krigs-
reportagen från Libanon!
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900502/Enebyberg

11) —MYL/Q~ristina 1.34.00 3
12) —EJY/Anders 2.12.00

En nwcket vann dag med vann och skön kväll. Banan var som synes rekordsnabb —

när jag tog min 4:e räv var Theo redan klar! På uppmaningen att han fick springa
banan en gång till när vi träffades vid räven, sprng han glatt iväg och hittade
några på nytt igen. Väflccnren tilJ±aka, Mders! Det var kul att se dig igen.

jY1~NQE_j~k~e~:

Onsdag 16.5: Samling kl 1900 vid Görvälsbadet. Var det ligger? Se kartblad
15, ruta B3 i telekartan

Lördag 19.5: TSA fieldday på Kvaimbeiget.
Samling kl 1000 för Olles traditionella (lång-) jakt.
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Onsdag 13.6: Samling kl 1900 på norra Granskogsbladet. Vägbeskrivning: Kör
Stäketvägen från Rotebro not Enköping förbi golfbanan. Efter 2 km
sväng vä vid t’verby Gård och efter 75 m sväng hö. Kör ca 1 km, tag
till vä och kör fram tll startplatsen. Karta Granskog.

Lör/söndag 16-17.6: MDR)KULIEN. Mer info på jakterna

Onsdag 20.6: Samling kl 1900 vid Turebergs IF:s klubbstuga i Töimskogen.
Se telekartan blad 17, ruta Gi.

Pir. -OY/Lasse

Onsdag 27.6: Samling kl 1900 vid Paradiset för säsongsavslutning. Långskubb?

An. Gunnar

1)
2)
3)
4)
5)
6)

-RZC/Itieo
Gunnar
-Kct~/Ol1e
Bo 5
Clas T
—AFT/Bosse

0.54.45 7 rävar
1.20.16
1.21.48

7) -BGU/PA
8) Sven C
9) -Ful/Holger

1.25.20 9) Eva
1.30.20
1. 33. 00

1. 33. 30
1.46.10
2.12.00
2.12.00

4 rävar

Il

Arr. Sven C

Air. -KON/Olle

Onsdag 30.5: Samling kl 1900 vid Grönsta/Lidi.ngö

Art. —ARP/Bosse

Onsdag 6.6: Samling kl 1900 vid Altorp station i Djursholm

An. —f~V/Bengt

Lördag 9.6: NZ~!rIONELL jakt i Borlänge.
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CAJ.. fl..

flORA. Sy

C4. 1.3 III.

Air. -EITY/Anders

Med detta önskas alla EN TREVLIG och VAR’4 SCWPR!


