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Vi i SRJ har i dagarna passerat en milstolpe i och med att diktaturen upphört
vier härom kan Du läsa längre n~d på denna sida. Men innan Du gör det, så försök
hi bba den lilla glada postgiroinbetalningskupongen som gömmer sig i kuvertet. Mec.
den kupongen i handen är Du välkommen till något av postverkets kontor för inbe
talning av de 5 kronor som årsavgiften utgör. POSTGIRO: 55 11 85, Lennart Lerhan
mar, Hägersten. T~cl’A namn, adress och ev. eau. Om Du ej hittar något p.stgirc
kort har Du antagligen betalt avgiften. Ett ytterligare bevis för att så skulle
vara fallet är att Du fått en fin pärm att förvara de närmaste årens kallelser i.
Alla de andra som skyndar sig att betala får en pärm qckså nästa gång. Det är
Sft~.t4 Olle Fridman som varit vänlig nog att skänka oss dem, och härmed be vi att
få tacka Dig Olle för den fina gåvan.. -

~en av årsmötet 1957 tillsatta kommittén IQ-YD-CRD meddelade på extramötet in
för ett 40-tal församlade SRJ-are följande: Kommittén har inte funnit någon anled.
ning att SRJ skall bli en “riktig” förening. Vidare skall ett team bildas som skall
dela arbetet i SEJ.

Extr&nötet antog enhälligt kommittens förslag och följande utsågi att besätta
platserna: Utrikesminister: -IQ (kontakter med press och TV samt div. propaganda);
Inrikesminister: B.Andersson (utskrivande av kallelser och samordnande av jakter);
Finansminister: .-CBD (räknande av pengar); Tryckeri - fl) (dragning, vikning, ilägg
ning, adressering, frankering samt postning av kallelser).

: .&tramötet behandlade även frågan om Idassindelning och man framkom till följ

~ ande beslut: Alla SRJ”s medlemmar uppdelas i två klasser, klass A och B. Till‘klass A räknas alla de som tagit 25 rävar eller mer. De som tagit 0—25 rävar till-.
hör B-klassen. Möjlighet finns emellertid, att på egen begäran bli uppflyttad
till den högPe klassen innan de 25 rävarna är tagna, IQ. lovade upprita ett förslag
på vilka som skall tillhöra respektive klass och överlämna detta till undertecknad
s-n ~rbjöd sig hålla ordning på klassindelningen. Uppflyttningensker halvårsvis
a.v.c. 1 januari och 1 juli. Detta på grund av administrativaskäl. Alla SRJ—jaic
t och SM får räknas. Om man deltar i första delen av poängjaktseien (våren) i
kiizs B och under sommaren uppflyttas till klass A, räknas man till klass A..i hela
p ängjaktserien.

Inbjudan till inofficiellt europamästerskap i rävjakt.i Sarajevo, Jugoslavie
1 r i dagarna inkommit. EM kommer att gå 12-14 juli och minst en billast stockhol.

~re kommer dit, så Du behöver inte känna Dig ensam om Du åker.
SPECIAIJAKU FÖR DE MÅNGA NYA RÄVJÄGARNA blir det i Judarnakogen (Bromma) str_

dagm den 30mars. Du som är ny 1 rävgänget får i lugn och ro, med tillgång til
instruktörer och utan tävlingshets, ta de första stegen mot kommande segrar, om 0’
klockan 10 • 00 infinner Dig vid heshovs hållplats på V. T-banan. Nära gångtunnelr s
P-’rnning (på banvallens södra sida) blir Du välkomnad i rävjägarnas skara. Medför

sax (komplett) kömpass, blyertspenna, klocka samt kartkort 10 1 nr 3 (“Lovö-MW -

:jien” h 75 öre. OBS. Försentkommare akterseglas -“Äldre” rävjägare ombedjas
deltaga som instruktörer, med eller utan egen sax. - IQ, -MG’, _ALX, ..BZR m. fl.

Söndagen den 13 april klockan lO.OQ blir det vid Sätrastugan, ytterligare en

C) specialjakt för de nya rävjägarna. Ni kan åka med spårvagn nr 16 till Mälarhöjden
+ 2.5 km promenad åt SV eller nr 14 till Västertorp + 2 .km promenad åt V. Alla
gamla rävjägare är välkomna tjänstgöra som instruktörer, Du kan använda samma karta
som Du använde den 30 mars, kartkort 10 1 nr 3 “Lovö-Mälarhöjden” eller topografisk
karta 10 1 Stockholm NV. - BTJX m. fl.

SPECIALJARP med ev. inlagda lustigheter blir det söndagen den 20 april i Lill-.
jansskogen. Samling kl. 10.00 i vägskä].et Norrtäljevägen-vägen till Stora Skuggan,
1.2 km N Roslagstull. )Cartkort 10 1 nr 2 “Lidingö-Nacka” är lämpligt att använda.
Det går att åka buss från Jarlaplan eller spårvagn linje 6 till Roslagsplan ÷ 2 km
ätt gj.

*Arets poängjaktserie inleds med en dagjakt å Norra Lidingö den 27 april.
Sarpling vid Furi~torps busshå.U.plats, på vägen till Älvvik, kl. 10.00. Linje 20
at~år från Humlegården kl. 09.29 varvid buss möter i Kyrkviken. Kartkort 10 1 nr 2
“I4dingö-Nacka” duger även på denna jakt.

• SM i rävjakt g4r i år 1 Göteborg den 30-31 augusti. Mer om detta evenemang i

et. ~ kallelse. Lägg in SMresan i Dina semesterplaner.
Uppgifter till nästa kallelse skall vara inlämnade senast den 15 april.




