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Årets rävjektssäsong är nu nästan avslutad. Dock återstÅr ännu de båda traditio—
neila prickarna över i — årsmötot och tr~ppelj akten. Läs härom nedan — och deltag

1 do hö stf &aarnavidLövstabade tävlade vi i solsken
den 6/IO~ —YD, ..AIU, —KO m0f1. hade ordn~b en jdct enligt l!NorrköpinggmetOdenl’, dvs
av de fyra rävarna behövde endc3t tre tas, och vilken man ville hoppa över, det
fick man själv avgöra. Det räckte alltså inte bara r:1od att springa, men måste pejla.
också, så att man kunde avgöra vilken räv som låg flera extra km bort och som dit-.
så inte borde få äran av ett besök. Fina priser från arrangörerna. Tre rävar togt
1) .‘IQ 1010 2) —ATY 1.20 3) Leijdström 1.21 4) —BZR 5) ~II 6) Ma2nqvist
4 man tog två rävar, 3 man en räv och några blev utan. Ett par man tog flfclii räv,
På nordvästra Lidingö söktes det den 13/10 efter inte mindre än fem r~iv.~z~ SOL’ —DF
med hjälp av andra horns 7ä~lvis ERT—medleanar) ± hTH: s radioklubb hads spritt ut
längs en över 6 1cm lång bana. Priser på årsmötet, lovar —BF. Fem rävar tog~
1) Leijdström l.43~- 2) —IQ 2.05* 3) —nU 2.15 4) —BXE 2.2* 5) —3~ 2,hL4
allelse till b±lrävjakt 1 Wtsterås 20/lQ distribuerades till ett dussin bilägaa~de

aktiva rävjägare. Så vitt man vet deltog dock ingen stockholmare.
§~~aoän’jakten gick ~YL2& i vackert vädor vid 8torängen—Ektor~Skura ± Nacka~
17 men ställde upp, o&~ av dom tog 9 ytan fyra rävar~ 3 man tre, 4 man en och 1 man
ingen räv. — 1) —YD 1.15 2) —Bfl. 1.244 3) Leijdatröm l~29 4) —IQ 1.344
5) •S0 1,354 6) —II 1.354 7) —EX? 1.4]. 8) —AlT] 1.41 9) G.Somuolsson 2~09
Utan att vilja föregripa det officiella resultatet kan man kanske ändå få gissn,
att —ID vinner serien 40 minuter före —IQ, som tätt följs av —AIU, Priser och
diplom drabbar ett flertal deltagare på årsmötet

Och nu är det da,g~tt~som~jt~nJ2_novem~
1 förra bladet försökte vi göra dig entusiastisk för denna tävling0 Ta och läs

igenom vad som står där, så slipper vi upprepa det nu. Tänk särskilt r.& att
1) om du inte anmäler dig, så hindrar du en bilförare och en kartläsare från att

få en kul söndag — det råder nämligen stor brist på rävj ägare;
2) det här nöjet kostar dig ingenting, men man bruicar kunna vinna plctketter o.priser~
3) risken “att dra ner resultatet för laget’1 delar du med bilföraren och kartläsa-’

ren — och de få olitföraro 5012 deltar har redan !egn&I rävjägaro, så att du får
tävla ihop med alldelos vanligt folk.

SA HAR ENK~T AR DET ATT ANMALA SIG:
a) Gia ~a vill tävla mod ditt gamla lag eller känner en bilförare mod t!~ivlingsiicens

som du vill bilda lag mod, låt bilf.anmäla hela laget till KAK. Uppl,pcr tfn från
KAK, 238t0Q/fEk Hods~tröm.~ So till att anm~tlrm är inne j:iudag 12;UL

b) Qn du bara har dig själv och on rävsax och vill ha en bilföraro och en kartlä—
sore, skriv ett brovkort (20 öre) till —IQ (adress nedan), så att han har det
senast måndag 11/11. Uppgo tfnnr, där du omkr. tcrsdag kon få uppgift på, vilka
dina lagkamrater blir (ov. kan detta ej meddelas förrän på årsmötot).

Ta ändan ur vagnen NU och se till att din anmälan kommer iväg med det snaraste

STOCKHOLMS RÄVJÄGARES ÅRSMÖTE
(vår ~E~hans att träf ii~Ean kropps~~hiigning)

går av stapeln fredagen don 15 november 1957 precis kl ~2J~
rå Sankt GSrans Ungdomsgård, KungshoirnsgatanJj~

Arets verksamhet.
Ekonomin. Färgfilm från SRJ:s fiolddo~r på Stnpnäa —

Wdsta års jokter och poängserie. OBS, Lofvonde bilder: (SM5BAD)
Hur ska vi få nere, folk till jdct~nn? Färgbilder (dock oj rörliga) från lands
Prisutdelning i årets poängserie. komper mot Norge och Danmark samt
Fikarast med vaifri förtäring, från räv—SM på Fårö.
Medd. till trippelja.lctsanmälda. Annat ku]. i mån av tid och tillgång~
1 år har vi plats för 90 personer’ Ta med så många familj omodlenv1nar och så
många blivande rävj’dgare som möjligt: — — — De som inte varit med på någon
jokt sedan i våras är särskilt välkomna för att se vad de gått. miste om

Månadens ros går till —B)~ och —Bfl~ som ordnar utsändningen av detta blad.
Nästa blad utkommer vid behov, scm kansku inte tränger sig på förrän i mars 1958,
adress: SM5IQ, Alt’ Lindgren, Ostervägen 23/II, Solna.




