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SRJ-Bladet 

Ärgäng 52 Nr 4 

1999-07-04 

Sommaren har kommit med massor av sol och värme, vilket under
lättar husmålningen men gör gräsmattorna torra och bruna. 

Våra klubbjakter har genomförts planenligt, även om en av rävar
na har krånglat några gånger. Vi har också sprungit i landskamp
en mot norrmän och danskar i Morakulien och nu väntar Oregon i 
början av augusti, NM i Oslo-trakten i slutet av augusti, 
Croatien i början av september och sedan SM i Örebro-trakten i 
slutet av samma månad. Det blir en tuff höst med dessa jakter 
tillsammans med våra klubbjaktert 

Apropå klubbjakter så sker det en förändring i höstjaktschemat 
jämfört med det vi spikade på årsmötet i vintras. Eftersom SM 
har flyttats (senarelagts) ca l månad har några av våra jakter 
flyttats runt, dock med samma banläggare som tidigare. Detta 
gäller i synnerhet AKF/Bosse, Gunnar F, Clas T samt KON/Olle. 
Läs noga genom schemat i slutet av bladet och kontrollera att 
inte de nya dagarna kolliderar med andra aktiviteter! 

Med detta går vi över .till RBSUL~A~B~ av vårens jakter: . 

990414/Sandvik 
l) KON/Olle l. 07.30 7 st 
2) Vitek P 1.16.00 
3) Gunnar s 1.37.00 
4) Clas T 1.44.06 
5) BGU/PA 1.46.30 

6 ) EJY l Anders 
7) AKF/Bosse 
8) Thomas R 
8) Henrik E 

1.44.16 6 st 
1.49. 53 
1.34.00 3 Il 

l. 34.00 

Vackert väder med solsken och ganska varmt, en värme som snabbt 
försvann när mörkret föll. 

Två besökare kom, dels Henrik E som tillsammans med Thomas R tog 
tre rä~ar och dels en världsmästare i räv}akt, nämligen Vitek 
Pospisil från ~jeckien. Han slet sig från s~na studier på KS och 
hastade iväg till Sandvik, där han startade 30 minuter efter oss 
andra och utan kartal Trots detta handikapp kom han på andra 
plats 1 l 

Banlängd ca 4 km med några mycket väl gömda rävar. 

Den regniga takten l Runb.y 

Söndagen den 18 april arrangerades årets första nationella jakt med SRJ som 
arrangerande klubb. Samlingsplatsen var Runby-skotan i Upplands-Väsby med en 
startplats norr om Kairo badplats och den andra vid startplatsen för motionsspåret 
utanför skolan. Det var meningen att det skuUe vara en 80m-jakt och en därpå 
följande 2m-jakt, men den senare tvingades vi stäUa in pga regnet. 
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Det regnade under hela lördagen och natten till söndagen, det regnade när de 
första rävarna lades ut vid 7~tiden på morgonen av BGU/PA, det regnade när de tre 
återstående rävarna lades ut av HBV/Bengt och PA, det regnade när jägarna 
skickades iväg, det regnade med ökande intensitet när rävarna plockades in och 
det regnade när vi åkte hem. 

stigarna på: sluttningarna förvandlades till strida bäckar, de på kartan små 
hemtrevliga sankmarkerna (lämpliga att förlägga rävarna vid) förvandlades till 
mindre trevliga sjöar och det fanns en uppenbar risk att Väsby OK's klubbstuga vid 
Runby~skolan skulle flyta iväg. Det blev alltså mycket tungt när vi klädda i fullt 
regnställ och med sydväst skulle ta in rävarna efter jakten, så tungt att vi inte hann 
ta in dem, starta om dem och lägga ut dem för 2m~jakten i tid före nästa jakt. Denna 
jakten kommer alltså att genomföras vid ett senare tillfälle. 

Som lök på laxen slutade en räv att sända efter en halvtimme, förmodligen pga 
vatten i automatiken. Den började plötsligt sända oregelbundet, sedan med en 
konstant signal för att därefter tystna. Tre jägare började i dess riktning och hann ta 
den innan den tystnade, ett par andra hade ett kryss i närheten och letade en stund 
men tvingades ge upp. När rävarna tagits in i omklädningsrummet testades den 
krånglande räven och den fungerade då u a. En längre tids testkörning i källaren 
hemma hos banläggaren genomfördes också utan krånglande rävar. 

starten gick som vanligt i grupper med 5 minuters mellanrum med en deltagare i 
respektive åldersklass. På en lerig väg, som ledde in i skogen utom synhåll för de 
väntande, försvann jägarna i regnet och klafsade sedan fram genom en, under 
normala väderbetingelser mycket fin men nu, regnsjuk terräng. Det blev alltså tungt 
även för dem l 

RESULTAT 

1) SM4VMU/Bengt (ÖSA) Sen 0.53.40 5 rävar 
2) SMBKON/OIIe (SRJ) Vet 1.21.05 
3) SM5FUG/Jan (VRK) Old 1.26.20 
4) SM5SVM/Hans (VAK) Old 1.09.35 4 rävar 
5) Gunnar Svensson (SRJ) Old 1.10.30 
6) Gunnar Fagerberg (SRJ) Vet 1.20.10 
7) Kalle Svensson (SRJ) Sen 1.42.00 
8) SM0FKG/Bo (SRJ) Sen 1.42.40 

Avslutningsvis framföres ett varmt Tack till IQ/Aif, HBV/Bengt och RGH/Johan för 
hjälpen att genomföra jakten samt, naturligtvis, också till rävjägarna. 

990421/Grönsta 
l) Gunnar F 1. 21. O O 7 st 5) Sven C 
2) Gunnar s 1.29.17 6) OY/Lasse 
3) Clas T 1.30.00 7) Thomas R 
4) KON/Olle 1.38.20 

Här saknas kommentarer från en rävjägare. 

1.30.17 6 st 
1.28.20 5 Il 
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~90428/Grimsta 
l) KON/Olle 1.06.20 1st S) EJY/Anders 1.40.4S 
2) Gunnar s 1.17.47 6) Sven C l.S2.00 6 st 
3) BGU/PA 1.19.10 7) Thomas R 1.46.00 s JJ 

4) OY/Lasse 1.30.29 8) Therese Ä ------- l JJ 

En varm start och kall avslutning samt mycket välgömda rävar 
präglade denna jakt. Vi fick på några rävar gräva fram stämp
lingsklämmorna ur den lilla högen vid foten av ett träd, men det 
var säkert nödvändigt att gömma rävarna så väl eftersom mycket 
folk rör sig i skogen. 

11-åriga Therese Ästradsson, dotter till CTG/Per-Anders, provade 
på vad rävjakt är och hittade en räv. Kommer hon nästa onsdag 
till Enebybergs IP? 

När vi kom tillbaka till starten tornade en molnbank upp sig i 
väster och plötsligt kom en iskall, kraftig vind farande och rev 
upp en massa sand i luften och därefter kom regn. Det blev en 
tuff uppgift för banläggaren att ta in några rävar i mörkret, 
kylan och vinden. 

990SOS/Enebyberq 
l) Gunnar s 1.2S.OO 
2) AKF/Bosse l. 33.30 
3) Sven c 1.47.36 

6 st 4) Clas T 
S) BGU/PA 
6) Thomas R 

1.49.S8 
1.09.13 4 st 
l.S9.00 

En ca 4 km lång bana med sex rävar i vackert men inte särskilt 
varmt väder. Den sjunde räven, som låg mycket nära startplatsen, 
kom aldrig igång och när banläggaren Olle tog in den visade den 
2 tim 20 min dvs den hade redan sänt sin tävling. Vad det beror 
på är oklart. Thomas hade med sig två nybörjare. 

990Sl6/N Äqesta 
l) Clas T l.OS.34 6 st 
2) KON/Olle 1.09.30 
3) Gunnar s 1.14.06 

4 ) EJY l Anders 
S) Sven C 
6) Gunnar F 

1.23.SO 
1.3S.l0 
2.01.00 s st 

En strålande varm sommardag med en ganska kort bana, bara ca 3 
km, men det blev ändå svettigt både för banläggare och jägare. 
Terrängen är stundtals lite kuperad och rävarna gömdes ganska 
väl för att inte upptäckas av förbipasserande icke-rävjägare på 
såväl hästrygg som till fots. 

En arg tant dök upp på denna jakt när banläggaren parkerade 
bilen på en av vägarna i sommarstugeområdet. Nu är det alltså 
inte bara Johan/RGH som har detta fenomen att ta hänsyn till. 

Gunnar F korn ca l timme försenad direkt från Arlanda i taxi och 
startade 19.SS. Han hann därför inte runt banan innan tiden tog 
slut; hans verkliga tid skall därför egentligen minskas med 4S 
min. 

Även på denna jakt krånglade räv nr 6; den startade aldrig. När 
den togs in visade den 3 7 6 dvs det som syns när startknappen 
trycks in ( 11 3" står för 3 timmars jakt, "7" är antalet rävar och 
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"6" är rävens nummer). Är det glapp någonstans? KON/Olle får 
titta på den vid lämpligt tillfälle. 

990526/Bögs gård 
l) Gunnar s 1.35.30 7 st 
2) BGU/PA 1.35.30 
3) Sven C 1.43.30 

4) KON/Olle 
5 ) EJY l Anders 

1.45.20 
2.06.00 

En strulig jakt med som synes lång jakttid trots den lilla 
Pommernkartan. Kartan är ca en halv A4 stor, skala 1:10.000, och 
med hälften av ytan täckt av antingen sjö eller helt vlt. 

Många av bäringarna var helt felvisande. Dessutom hade treans 
antenn ramlat ned, vilket gjorde räven mycket svag och svår
pejlad och tog många pass att lokalisera. 

En strålande varm och fin eftermiddag och kväll. 

990602/Altorp 
l) Gunnar s 
2) KON/Olle 
3) OY/Lasse 

0.36.58 5 st 
0.40.50 
0.47.03 

4) Clas T 
5) Gunnar F 
6) BGU/PA 

0.55.31 
l. 04.11 
1.07.10 

En kort bana på gammaldags vis med 5 rävar i varmt och myggrikt 
väder. 3:an var lite svårpejlad där den låg intill startplatsen 
men i övrigt var det inga problem. Det hindrade dock inte att 
ett par av oss tillbringade mer än en timme att botanisera i 
terrängen. 

990609/Flaten 
l) Gunnar s 
2) KON/Olle 
3) Sven c 

1.30.10 7 st 
1.56.30 6 Il 

1.57.40 

4) BGU/PA 
5) Gunnar F 

1.50.00 5 st 
1.50.05 

Den minnesgoda erinrar sig att det var mer än 20 år sedan vi 
senast sprang vid Fiatenbadet och i terrängen däromkring, s~ det 
var med en viss nyfikenhet vi studerade kartan under vår väntan 
på startskottet. 

SVM/Hans hade lagt en drygt 4 km lång bana med flera av rävarna 
i samma riktning men det blev ändå bara en jägare som hann banan 
runt inom två timmar! Terrängen är rejält kuperad och dessutom 
finns det ett par sjöar att springa runt om man råkar få kryssen 
på 11 fel" sida. Några av rävarna var mycket väl dolda under löv 
och således nästan omöjliga att upptäcka på kompassgång. 

Varmt, soligt och gott om mygg. 

990616/Ursvik 
l) KON/Olle 
2} Gunnar s 
3) Clas T 
4) BGU/PA 

0.57.50 
1.04.00 
1.06.55 
1.12.00 

6 st 5) Gunnar F 
6) Sven C 
7) OY/Lasse 
8) Thomas R 

l. 26.55 
1.40.20 
1.51.15 
1.26.00 2 st 
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Mycket mygg, stark värme och ett ymnigt svettande. startplats 
vid Kistasidan på Ursviksbladet med 6 rävar. Den sjunde hittade 
Anders/EJY ett batterifel på vid laddningen och den fick därför 
stanna hemma. 

Hundskall från hundträningsområdena och skjutning på skjutbanan 
blandade sig med rävsignalerna och dessutom hördes plötsligt en 
mycket stark signal på frekvensen, som om en av rävarna hängde 
upp sig och började sända kontinuerligt, men signalen försvann 
efter ca 10 sek. 

Gunnar F:s sidebestämning gick sönder, vilket försvårade när
striderna avsevärt. Nu återstår 11Gunnars mara" nästa vecka innan 
vi gör sommaruppehåll. 

990623/Gladökvarn C ''Maran") 
l) BGU/PA 2.53.30 7 st 
2) KON/Olle 2. 53.31 
3) Clas T 2. 31.20 6 '' 

4) Gunnar F 
5) Sven C 

3.07.17 
2.26.00 5 st 

O "Gunnars mara" blev verkligen en mara för banläggaren, som gick 
runt med rävarna i strilande regn under hela eftermiddagen. 
Regnet upphörde emellertid lagom till jaktstart och det blev en 
mycket fin, men kall, kväll. 
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För oss jägare blev det dock inte så mycket en mara som ett 
maraton (vilket ju tävlingen också är). Trogen sina vanor gav 
nämligen Gunnar oss en karta i AJ-format i skala 1:10.000 och 
med uppmaningen att inte vika bort någon del. Och den som lyder 
råd är vis, ty en räv låg i övre vänstra hörnet och en annan i 
nedre högra och däremellan var det 4,5 km fågelvägen. Den blöta 
undervegetationen gjorde att kartan kroknade men höll hela 
jakten och vi blev blöta upp till midjan. 

Totalt blev det 15 km från start runt till alla rävarna och 
sedan tillbaka till starten igen! Det tog Olle och mig 50 min 
att småspringa/snabbgå från sista räven tillbaka till starten, 
vi hade tendenser till kramp när vi skulle lyfta benen över 
stockar, vi var törstiga och trötta och dagen efter kändes 
kroppen som hade den passerat genom en stenkross. Men Gunnars 
mara är ändA Gunnars mara! 

Därmed är första halvårets jakter tillända och resultatlistan 
finns längre fram. Där finns också lite om Morakulien och lands
kampen mot norrmän och danskar. 

KOMMARDB JAK~BR: 

Onsdag 4.8: Samling kl 1900 vid Rösjön, Täbysidan 
Arr. KON/Olle 

Onsdag 18.8: Samling kl 1900 vid plats som meddelas på tidigare 
jakt 
Arr. Kalle 
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Onsdag 25.8: Samling kl 1900 vid plats som meddelas på tidigare 
jakt 
Arr. Gunnar F 

Lördag-söndag 
28-29.8: NM i Oslo-trakten. se kallelse längre fram 

Onsdag 

Tisdag 

8.9: Samling kl 1900 vid plats som meddelas på tidigare 
jakt 
Arr. Clas T 

14.9: Samling kl 1900 vid Stockby motionsgård för den 
sista finslipningen inför SM i Örebro kommande 
helg. Glöm inte pannlampan! 
Arr. AKF/Bosse 

Lördag-söndag 
18-19.9: SM i Örebro! Kontakta red för närmare info om 

plats och tider 

Onsdag 29.9: Samling kl 1900 för säsongens sista klubbkvälls
jakt vid plats som meddelas på tidigare jakt 
Arr. KON/Olle 

Vi ses någonstans i "läskiga" SKOGEH 1 

FOIJ(ERTS 51{.3JtJJ'ITER 

Thf! 1937 Thompson wfnner exempDjied 
Amerlcan trfol-ond-f!rror design. ft ltod 
a woodm pro~llf!r of uety high p/Ich ond 
oM o/the shorlest IDfngspons In rucfng. 

Red: PA Nordwaeger/SM0BGU, Grävlingsvägen 59, 167 56 BROMMA 
Tel: 08-26 02 27(B), 08-30 16 80(A), 0703-024533(unallen") 
Fax: 08-30 50 41 
e-post: panord@algonet.se 
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POÄNGSERIEN 

Jaktdatum 24.01 14.02 20.02 07.03 21.03 31 .03 07.04 14.04 21 .04 28.04 os.os 19.0S 26.0S 02.06 09.06 16.06 23.06 Summa 
Gunnar S 10· 10 10 10 10 8 10 9 9 9 10 8 10 10 10 9 1_Q 162 

KON/OISe 9 9 10 9 9 10 9 10 7 10 10 9 7 9 9 10 9 1SS 
BGU/PA 10 . 6 8 8 8 10 8 7 8 6 10 9 s 7 7 10 127 
Sven C 10 9 6 9 9 7 10 6 s 8 6 8 8 s 6 108 

~ Clas T 8 8 s 6 10 8 8 7 10 7 8 8 93 
Gunnar F 7 7 7 6 10 10 s 6 6 6 7 77 
OY/Lasse 6 s s 7 10 8 s 46 
AKF/Bosse 7 6 s 10 9 37 

' EJY l Anders 6 6 7 6 10 35 
Tomas R 8 s s 8 s 31' 

IHBV/Benat 10 10 
BZR/Tobba 10 10 

1 Kalle 10 10 
IQ/Alf 10 10 
RGH/Johan 10 10 
SVM/Hans ·i o 10 
Bosse S 7 7 

!IWH/Gösta s s 
AOZ/Sven D 

JKurt B o 
istens o 
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RPO-Iandskampen l Morokullen 

Helgen 5-6 juni arrangerades den traditionella RPO-Iandskampen mellan norrmän, 
danskar och svenskar i Morokulien, det lilla "lander på gränsen mellan Sverige och 
Norge vid Eda tullstation i närheten av Charlottenberg. Som vanligt avgjordes 80m
jakten på lördagen och 2m-jakten på söndagen. 

Lördagen 5.6 
Banläggaren på 80m-jakten var spaltredaktören och tävlingsområdet SV om Åmotfors. 
Terrängen var stundtals mycket krävande öster om startplatsen med raviner, tät skog och 
hög undervegetation (rejält blöt efter ett kraftigt skyfall under natten) under det att 
området söderut var lättare att springa i när krafterna började sina. De flesta började 
också i öster men naturligtvis fanns det någon som började i "fel" riktning och alltså fick 
det tuffaste avsnittet tillbaka till målet. Banlängd från start- mål (samma plats) via de fem 
rävarna var ca 6 km. 

Som brukligt är i internationella jakter delas jägarna in i grupper med en ur resp klass 
och skickas iväg med 5 minuters mellanrum. Totalt deltog 22 st jägare (3 st från Dan
mark, 4 st från Sverige och 15 st från Norge) vilket innebar ett startdjup på ca 40 min. 

När samtliga skickats iväg slog sig banläggaren ned i lugn och ro för att äta lunch, förvis
sad att det skulle dröja en god stund innan någon kom i mål. Men icke sa Nicke, första 
mackan hade nätt och jämt avnjutits när vinnaren Allan/OZ1 FSM kom forsande i på 
segrartiden 50 min 16 sek. Och sedan kom jägarna i spridd oordning, alla utom en norr
man som tappat sin 2m-/70cm-station under jakten. Han hade dock med sig en GSM
apparat och med dess hjälp kunde han gå tillbaka i samma spår han tidigare sprungit. 
Han kom tillbaka till Morakulien senare under eftermiddagen. 

RESULTAT: 
Damer: 
1) LA SVEA/Laila 1.59.50 

Juniorer: 
1 ) LB8ME/Håvard 1.50.18 
2) Karsten Dons 1.17.20 

Seniorer: 
1) OZ1 FSM/AIIan 0.50.16 
2) LA9NGA/Jon 1.13.20 
3) DL 1 SUD!fhomas 1.14.26 

Oldtimer: 
1) G Svensson 0.59.30 
2) LA50Q/Christian 1.02.54 
3) LAGXliKnut 1.09.12 
4) LA50M/Steinar 1.12.20 
5) OZ9VA/Arne 1.21.35 

Veteraner: 
1) SM0KON/OIIe 1.12.10 
2) LA50BA/Arne 1.14.47 

4 rävar 

3 rävar 
1 u 

5 rävar 

5 rävar 

5 rävar 

2) O K Moen 1.17.20 

4) LA6KCA/Svein 1.48.50 
5) LA5XAT/Kristian 1.58.00 1 räv 

6) LA 1 KP/Öivind 
7) SM5FUG/Jan 
8) OZ6KH/Willy 
9) LA4XT/Ragnar 

3) G Fagerberg 
4) LA3QG/Oie 

1.22.52 
1.25.53 
1.39.38 
1.45.25 

1.24.12 
1.46.11 
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På kvällen blev det som vanligt en grillfast med ca 45 personer, våffelbakning, NM i 
transformatorkastning, kapplöpning med "ägg på sked'' (antennisolator på en träsked) 
samt utdelning av diplom till de olika vinnarna. När vi bröt upp för att gå till sängs för 
några timmars sömn före nästa dags 2m-jakt började det regna. 

Söndagen 6.6 
Så var det dags för 2 meterstävlingen. Vi for iväg i en lång bilkaravan en bit in i Norge, 
genom Magnor och bort till Skotterud. Där vek vi av norrut in i den verkliga norska 
terrängen. Start och målplats blev samma ställe uppe i nordost på kartkanten av kartan 
!LAG- HESBfZJL. 

Terrängen kuperad, mycket grönområden med en och annan blåmosse. Vägvaletstog 
mellan att följa vägen norrut eller att ta stigen sydväst in i rävområdets sydost del. Valet 
blev stigen med vissa utflykter upp på höjden för att få säkrare pejlingar. 

Räv 1 nordväst. Räv 2 parallellbäring men söder om Räv 1. Räv 3 rakt norrut. Räv 4 i 
stigens förlängning= den bö~ar jag med. Räv 5 sydväst. 

Räv 4 tas direkt efter sändningen, låg nära stigen. Nästa Räv blir 5:an, pejligen klart och 
tydligt mera syd än mitt första pejlben. Har bränns 2 pass i onödan på en reflex- blir 
tillbaka ner från höjden över vägen norrut - tiden räcker ej till stannar för tidigt i 
stigningen, det blir ett pass till. Nu drar vi till 2:an, ner till stigen, ut på svartvägen, pejlar, 
får en tydlig bäring mot väster (90 grader fel), följer vägen och tar in på stigen upp mot 
2:an som tas strax efter passet. Till Räv 1 , tar ett för nortvästligt vägval - det blir en 
bågformig väg upp till räven som tas mellan passen på lite tur. Raka spåret till Räv 3 som 
ligger högt över vägen, som sedan leder ner till målet. 

Det visade sig efter tävlingen att stigen ner till Räv 4 var ett vinnarspår - lättlöpt till mål 
från sista Räv 3:an. Sämsta vägval var nog KON-Olles vars sista Räv var 1 :an - fick ett 
mycket svårforcerat terrängavsnitt med vindfällen och sankmark. Resultatlistan talar för 
sig själv. 

RESULTAT: 
Ingen klassindelning 
1) DU SUD!fhomas 0.53.19 
2) G Svensson 0.54.40 
3) LA6KCA/Svein 1.00.02 
4) LA9NGA/Jon 1.14.48 
5) LA50M/Steinar 1 .15.37 
6) G Fagerberg 1.25.37 
7) LA50BA/Arne 1.25.56 

Jag var där 
GUNNAR S. 

5 rävar 8) OZ1 FSM/AIIan 
9) LAGXliKnut 

10) OZ9VA/Arne 
11) SM0KON/OIIe 
12) OZ6KH/Willy 
13) SM5FUG/Jan 
14) LA6VEA/Laila 

1.27.25 
1.29.50 
1.32.38 
1.40.45 
1.52.20 
1.54.07 
övertid 

2 rävar 
4" 
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NRRL hargleden av å innby alle nordiske 
RPO-IJjpere til Nordisk Mesterskap i RPO 1999 

Arrangementet vii foregå på Hade
land helgen 28. - 29. august. Sam
lingsstcd og innkvartering blir på Gra
navolden Gjestgiveri i Gran kommu
ne ca 70 km nord for Oslo. 

Granavolden Gjestgiveri ligger like 
ved de kjente S0sterk.irkene i hjertet 
av Hadeland og med 50 moderne so
verom fordelt på flere bygninger, den 
eldste fra 1657, har de plass til alle 
som har lyst å vrere med og kjcmpe 
om tittelen som Nordisk mester, lag
pokalen eller i det minste en av de 
mange klassepremiene. 

Vi har lagt opp til helpensjon med 
middag l0rdag kveld og lunsj f0r av
rcise s0ndag. Det blir litt vanskelig få 
til noe praktisk rundt lunsj på fordag 
siden 10pet starter like etter lunsjtid. 
For de som 0nsker å komme fredag 
kveld. har vi også angitt pris for bare 
ovematting med frokost. Vi har og an
gitt prisen for separat lunsj og mid
dag. 

Programmet blir som fflllger: 
Lerdag 28. august 
ca kl 12:00 
ca kl 13:00 

Framm!llte Granavolden, innsjekk 
A vreise til start for 80m l!llpet 

kl 14:00 Start 80m lfllpet. Etter 10pet, retur til Granavolden 
for dusj og avslapping 

ca. kl 19:00 Felles middag 

SJtndag 29. august 
kl 07:30 - 09:00 Frokost 
kl 09:30 A vreise til startsled for 2m 10pet 
kl. 10.30 Start 2m 10pet. Retur til Granavolden for dusj og 

utsjekk 
kl 13:00 Lunsj med etterf!lllgende premieutdeling 
kl 14:00-14:30 Avreise 

Priser: 
Startkontingent: 
Fullpensjon Gran-avolden: 
l d!llgn, enkeltrom: 
2 d!llgn. enkeltrom: 
Dobbeltrom: 

NOK 75,- pr. l!llp 

NOK 620,-

Ovematting m. frokost (fredag - l!llrdag): 

NOK 590,- pr. d!llgn 
minus NOK 50,- pr. dogn 
NOK. 325,-

Separat lunsj eller middag: 

Påmelding må skjc innen l O. august 
ved å betale inn bell/lp for ovematting 
og startkontingent til NRRL c/o Ole 
Garpestad, Brages vei 14, N-1540 
Vestby, Norge. Postgirokonto nr. 
0540 8045330 (bankgiro på foresp!llr· 
sel). Merk belfilpet «Nordisk RPO». 
Samtidig ber vi dere om å sende en E
mail eller brev til NRRLs RPO·mana
ger med påmeldingen der vi foruten 
ovemattingsdetaljene, ber vi om å få 
oppgin fllllgende: Navn, alder (pr. 1.1. 
1999), kj!llnn og hvilke l!llp du skal del
ta i. Vi vii også gjeme vite omtrent 

NOK 140,-

tidspunkt for ankomst. Dersom noen 
trcnger hjelp med skyss eller lignende 
så ta kontakt med undertegnede. 

Veibeskrivelse samt komplette re
gler for l!llpene vii blisendtut en god 
uke f!llr mesterskapet 

Vel m!lltt! 

RPO-manager 
LA2RR Ole Garpestad 

Brages vei 14, 1540 Vestby; 
E-mail: olgarpes@c2i.net. 


