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Ram~ in det här bladet med rött orh sätt upp det p3. väggen, så att du inte glöm
mer dc stora n~cnberevenemangen, sar utlys~s här nedan.
Vi höriar med .. .
tz~vt~ Rayjakt Judarnsicogen sor1aagen den 21 oktober. Samling vid Alteshovs
T—banestation kl. 1000. Skogen är liten (1km2), så banan kan inte bli lång. En jakt
iven för dig, som ogillar hets. Karta lO 1 Sthlm NV el.dyl.
~sondagen &-n 11 nnvember? Gamle mastaren —BKI ber
dig ± så fall samlas på Finspår~gsvägen vid avtagsvägen till Kolsta c:a 2 mil från
staden kl. 0930. Meddela —COH, K—E Karlsson, V.SG t Persgatan 39, Norrköping.
STCCKHOLMS EÄVJÄCARES ÅRSMÖTE hålles den J~p~~piber precis kl. 1915 i Gillestugan
på S~t Görans ‘Jngdoinsgård, Kungsholmsg. l53~ Hittar du inte dit så ring —IQ och
fråga. Vflc denna onsdagskväll för SRJ~ s meeting, annars misser du bl.a. följande:
Diskussion om nästa års jakter. Färgbilder med äkta TV—ljud från inspeln.
I-iur ska vi få mera folk till jaktern~? och utsändn. av rävjakt i TV i våras.
Vem ska arrangor.i. poängjakterna 1957? Wrghilder från 6 SRJ—medlemmars rävjakts—
2risubdelning ± årets p—jaktsserie. besök i Beograd (om ljudet hinner anlända
FiJarast med valfri förtäring, på band från YU—land tiil dess).
Meddelanden till brippeljaktsanmälda. Annat kul i mån av tid och tillgång.

Särskilt du, som inte har deltagit i årets jakter, har väl många intressanta åsikter?
Har du tekniska eller underhållande inslag att komma n~ed? Ring helst .-IQ i förväg. —

~ 7il1 du ta med någon familjemedlem eller någon blivande rävjägare? Gör då det; vis—
~ seriigon ry~uner Gillestugan bara 40 man, nen de’t finns väl knän att sitta i.
.§ ~F~1~aJAKTEN arrangeras för femte gången s6ndagen den 18 november i smuarbete med
~ KAK och Sthlmst±dn. Trippeljekt är on lugbävlan, där varje lag består av bilförare,

kartläsare och r~tijägare, och där lagets med förenade ansträngningar inrinlade
poängsumma avgör resultatet. Poäng fås genom 4 t5mmars besökande av bilkontroller,
gångkontroiler och rävar. Allt hänger på samarb2tet inom laget. Gratis är det också.
~_s~m vDs~t_!~ed förr: lit din bilförare anmäla laget till KAK, som i november u~
lyser tävlingen — eller, om du inte kan övertala din gamle förare att delta i år
också, anmäl dig senast torsdag 8/11 till —IQ, så ordnar JCAK en bilförare åt dig.
~‘~4_j~Jiz~ tänk inte “jag bara drar ner lagresultatet”, för dels är det fel, dela
vill bilförarna hellre tävla med dig än sitta hemma och rulla tunmiarna utan dig.
Anmäl dig till — IQ senast 8/il och ring gärna förr för att få mera informationer.
Resultat sen sist . . /Svenska ffasterskapen_gici:iKolmardsterrangen l—2a
1) SN7AJD Karlskrona 2.38 14) Holmgren Lagtävling:
2) SM5YD Stockholm 2.55 15) SM5GQ ~E1, w

.14 ~uOOanO.LmS tavj.
3, SM5BzCI Norr~opang 3.04 1,) SM5DQ YD AKF —I
4) SMSOW Västerås 3.17 22) SMSCRD ‘ ‘ ‘ 1
5) aonansson Norrkopang 3.244 26) SM5Dr. 2) Nässjö Radiocm.
~) SM5~KF Stocknolm 3.317 30, SM5ADI 11 50
7) SM6BY Nässjö 3.33 33) Sjöström ~ flter~s Radi;ki
8) SM5IQ Stockholm 3.39 34) SM5ÄIU ‘ P ‘0
9) SM7.2650 Nässjö 3.48 42) SMSII

lo) SM5ATZ Stockholm 4.17 48) SM5BLX Juniormästare:
il) SM7QY Karlskrona 4.24* 50) MaJ.mqvist fl.
12) SM5BZR Stockholm 4.31+
~ Följande tog tre rävar: 1) —YD 1.3Sf 2) Svedin 1.36 3) .-BZR 1.55

4) Sjöström 2.18 5) —II 2.23
P-natb.i~~jg.~~: Följande tog tre rävar: 1) —YD 0.58 2) —IQ 1.05 3) —AKF 1.06

4) Holmgren 1.15 5) —BZR 1.16 6) —A~ 1.19 7) —ATZ 1.27
~nat~j~j~2’1O: ~öljande tog tre rävar: 1) —YD 0.33 2) —ATZ 0.53 3) —AIU 0.534

4) —IQ 0.54 5) —BZR l.03f 6) —MF 1.08* 7) Sjöström 1.14 s) Molin 1.144
Prelininärt resultat från ~.serien Ja5~: —YD, —ATZ, —IQ, —AKF, —BZR, —AIIJ.
-I (Dessa ar de sex tolvravarstagarna.)~ressyp SM5IQ Alf Lindgren, Östervägen 23/II, Solna, 271449

SM5CRD Lennarth Andersson, Sturegatan 6 ~/Iii, Stockholm 0
SM5CBD Lennart Lerharnmar, Sparbanlcsvägen 70, Hägersten, 192271

Nästa kallelse utkommer vid behov, vilket förmodligen inte tränger sig på förrän
efter vintervilan. Så god jul på er allihop (fast vi ses ju innan dess i Judarn—
skogen och på meeting och på trippei.iaicten). -TQ (som skrev) och —CRD (som drog

stencilen).


