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Resultat sen si~t ~- -.

‘~- Årets iorst~ ~f~ ~ovon over snoaga talt
medan en iskall., snöblandad nordanvind svepte fram över terrHngen, Trots detta
tog 10 man fyra rävar, ‘7 man tre, 7 två, 6 era och 6 ingen — suimna 36 man, trots
att inte ens alla nya fi~n BromrnabyggkJnbben, ett stenkast därifrån, var med.
Banlängd 5,2km0 Rävar -CDC, -13UX) ~CRD och ~-CBD. På Gula Stugan utdelades kast,—
lod, medvurst och choklad som oriser, -

1) —YD 1.29 2) —.1(2 l~29~i5 3~ —II L33 4) —BIP 1.39 5) Fajiceman (bäste nyb.)
SSder omj~g n.gpntävladosdtzt9g/j. i solsken och sommarvärme. 22 man försökte
ta sig fram till .-.BZR, —ALX, •~~QN och -~KO, vi]ket bar~~ kostade 3 km om man gjorde
ratt. 6 man tog alla rUvar2 3 tre, 9 två och 4 en~ Priser från —QN och —IQ.
1) ~15ATZ 1.02 4) SIMSYD 7) SMSCFN 1.23 (2 rävar)
2) SM5AIEJ 1,iS 5) L~jdströia l~48 s) H,Molira 1,40

Q 3) Nåtfors 1.18 6) SM5CR L51 9) ~nuelsson 1.51
Andra ~ängjakten gick ‘~ k~illefl~L5 ± Fiskartorpsterröngen, Stilla snöfall 1 den
grå skymningen avskräckte tydligen många (även ~ådona som bor i stans centralare
delar) men by-ttes senare ut ~not månsken, Strtjclcon st:~rt—rö.v—rjjv~rdy_räv var cirka
3,3 1~i, och rävctrnn hette denna gång —BNJ, ~CRD) —CDC och —BilL 8 man hittade dem
alla, medan 3 man hann med 3 rävat’, 2 två, 3 en och 1 ingen räv alls.
1) —fl 0.41.30 2) 5.nz ~.,oi ~) •~m 1,04 4) ~ l.,fl 5) -..BZR 1.21 6) —KO
1215 ia~ades det ~andbybergsterrä~g~ (L3t.sjör.~Ursviic) efter de •bvå rävarna —11)
och —KO. Av de 22 startande i det muino vädret hittade 16 båda rävarna och 4 en.
“The Little Offord Dictionaryu, 2 kg brevpapper och askfat ho~•rde till priserna,
1~ —IQ 0,40 3) —ÅTZ O~4i4 5) Samuelsson 00581- 6) Leijdatröm 1.00
2) —ÅK? 0.42. 4) —BZR O~57 6) ~~IX £,QO 8) Ekstedt 1.01
Kommande .iakter - -

Pa grund av att porbabe~.testen, ~. vilken nasuan aula lacenserade
rävjägare vill delta, av SSÅ teetlodare mod kort varsel utlysts till den 26/5, har
vissa ändringar i jaktachennit fått göras. Vi börjar alltså redan om en vecka med
~otninesj akt oå~Samling kl. 1900 200 in NY första N i
&dre Lindö. Blå buss från Kronebergspai’~ccn (Drottningholmsv,/sst Eriksg,) kl 1830
till hpl “Til].flyktenu + kort promenad. Knrtkort 10 1 nr 3 Lovö—I&ilarhöj den.
Eftersnacket torde äga rwn vi Broatugan, Kär&Sn, ~~BXP, —ODC
Årets tredjo - ocn vår ex’s sista-. u ta~sond4gen~nrp~ Samling kl
1000 strax norr om Kungens Kurva på Södertö.ljcvägen, viicet på kartan betyder
vägskälet invid punict 33,60 cirka 2 km SV det stora (norra) nawnet Segeltorp

samma startplats som 3l/3)~ SJ—buss fr4n Zinkensdnrnm -. kolla själv avg,—tiden.
Kartkort 10 1 nr 3 Lovö—~4iiJ.ar~j dcii. P—gängot gin Bertil Andersson
Räviakt söndagendeni6~~i 1 DjursitoJi~is-Viggbyho1mstorrärgon, Samling kl 1000
vid Osby hpl på Djurshoimsbaaicr. Tåg närkt “Ndsby-pnsk” från Engolbrektsplan 0915
eller från Sthlm Ostra 0918. Parkering nå Vendovägen intill järnvägen. Kortblad
10 1 Sthlm NO (i skrivande stund ~r det inte fullt klart om icarticort 10 1 nr 10
Soilentun~Tä~y...Djtirshc~ duger, men det är inte osannolikt), _.GQ, —BNJ
Field—day med rävj~t anordnas vid Simpnäs norr ont Norrtälje söndagen den 30 juni,
ev. med början redan på lördagen. Reservera dagen nu och avvakta nästa SRJ—blad.
Lond~kmnp mot NorgQ blir det 21 juli i Svindal nära Moss (mellan Oslo och Svin~
mmd). Möjligheter till sängplats under tak, camping, bad etc, i Oslogruppens stu
ga, Sist-vann svenskarna stort. Vi måste se till att vi inte gör bort oss nu. Alla
får delta, men endast SA—mod1e~~rr r~U:nas ned i lv.ndsiaget. Mera i nästa SRJ—blad.
TjU EDRis son cr1 rräraAalborg 28/7...3/S åker man från landskampen, t0 ex. via
~där E-Df~-.buss mötor~ Bot blir 80 n»räv-jakter för de svenska,
norska och tyska gästurna och 1 övrigt ont som hör till ett hamläger. Se nr 4.
SH i ~v.iakt_h~1s i fl~ös3in~n~~BRY har tagit lagpriset
två år i rad, så du masto icojijna mod och försvara vår äro. Sila landets rävjägoro
är välkomna (om de är svenska rnodborgarej ~rösm:d ligger i •sLyddsområde) Hur du
ska anmäla dig till detta årets största räviaktsovenemang framgår av nästa SRJ—blad.
SRJ—adres~: SM5IQ Alf Lindgren, Ostervägon 23/SI, Solna

SN5CRD Lenncrth Andersson, Sturogotan 6 4/III, Stockholm 0
SM5CBD Lennart Lerhunmiar. Spcrbcrifrsväger, 70, Hägersten




