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Den stora rävjaktsäsongen pågår i skrivande stund som bäst (och mest).
Hoppas nu bara att vårt gedigna program ej kommer att trötta Dig, utan att
Du med friskt mod hoppar in i årets jakter. Detta gäller speciellt Dig soit.
den sista tiden visat en dålig aktivitet. Tag Dig själv i kragen och visa
att än lever den gamla rävjägarstammen!

Återväxten inom SRJ får man däremot inte klaga på. Nya ansikten dyker
upp på. varje jakt och speciellt då på de bägge nybörjarjakterna som inledde
vårsäsongen. IQ skriver:

Massor av nya rävjägare har tillkommit under vintern. -AWV har lett en
kurs i rävsaxbygge på Solna yrkesskola (7 saxar) och på Midsommargården har
-CAG gjort sammalunda (ii saxar). Trots att dessa senare 11 inte var klara
till IQ-ASK—N0?demonstratiDnsjakten för nybörjare i Judarnskogen 30 mars kun
de man räkna in 28 deltagare förutom talrika instruktörer. För 22 man av de
28 var detta den första eller möjligen andra jakten. 5 av dem har rävjägare
i familjen, 5 har tillkommit genom -IQ: s TV—program, 4 kommer från Solna yr
kesskola, 2 har miljöskadats av rävjägande arbetskamrater, medan bevekelse—
grunderna för de övriga 6 är dunkla.

Detta nummer är det sista Du får om Du inte betalt årsavgiften för 1958.
Därför ber vi att få erinnra om att årsavgiften är 5 riksdaler och att dessa
insätts på postgironummer 55 11 85 Lennart Lerhammar, Hägersten. Texta namn,
adress och ev. call. Om Du gör detta kommer Du även i fortsättningen att er
hålla detta så värdefulla blad.

RESULTAT SEN SIST. Någon speciell resultatlista från instruktionsriybör
jarjakten (långt ord) i Judarn den 30 mars föreligger inte. (Se ovan)

Den 13 april hade vid Sätrastugan yttrrligare en instruktionsjakt ord
nats, denna gång av trion CN-ASK-BUX. 22 man jagade runt den 2 km långa ba
nan för att få rävar och erfarenhet, vilket de flesta väl också fick. De 4
bästa blev: F.Nordberg, L.Kinnman, Bill Andersson och R.Ageby.

Vår utsände medarbetare meddelar:
1 vinter har vid Midsommargårdens Hemgård, ordnats en rävsaxbyggkurs med

11 deltagare. Kursledare har varit SM5CAG. Söndagen den 13.4 kl. 1500 var
det kursavslutning med rävj akt med 2 rävar i terrängen på Hägerstensåsen.
Jakten gick i Midsommargårdens regi och var ordnad av SM5BUX. 9 av k’n’sdel
tagarna startade och de 3 bästa blev J.Knutsson, S.Ageby samt B.Carneholm.
Samtliga 9 deltagare erhöll ett års medlemskap i SRJ av Midsommargården.

Skämtjakten i Lilljansskogen samlade 21 deltagare, vilka fick lösa Stor—
kross, släpa meterlånga vasstrån genom terränglådan och vara med om div. an
dra muntrationer. BXP vann, följd av BZR och BXT. 1 klass B segrade S.Lindgren.

KOWAIIDE JAKTER.
Nattpoängjakt på Jårvafältet blir det söndagen den 11 maj. Samling kl.

1900 vid Spånga Kyrka. SJ-buss nr. 10 och 21 från Norra Bantorget. BNJ
Skymningsjakt anordnas tisdage den 13 maj vid Källtorpssjön 80 om stan.

Samling kl. 1915 vid Hellasgården. Lämpligt kartblad är Enskede-Skuru-Ersta—
va eller topografiska kartan. Om så önskas medtag fika. ASK—AEZ-CN

Mångrävarsjakt med korta avstånd söndagen den 18 maj mellan sjöarna Tre—
hörningen, Ägestasjön och Orlången. Samling kl. 1020 dår kraftledningen kor
sar vägen 500 m 8 e i St.Mellansjö c:a 1800 m längs vägen mat Stuvsta sedan
man passerat bron över Magelungen. Buss nr. 4 från Götgatan-Ringvägen kl.
0945 till tdhållplatsen Svartvik ÷ Kort prcmenad. Kartkort nr. 6 10 1
Lissma—Ågesta eller 10 1 Sthlm 50. BJ~ & Co

Dagpoängjakt söder om stan, söndagen den 1 juni. Samling vid stora ladan
50 m väster om Fittja Värdshus kl. 1000, SJ-buss från Zinkensdamm. Tag reda
på tiden själv. BNJ

Aven ~ år blir det rävjakts—field-day i Simpnäs. Vik den 14 och 15 juni
för skärg~rdsrävjakt, torskpilkning i Ålandshav med radiobåtar, badning,
överraskningar m.m. Finfina priser! Mer i nästa kallelse. UN-YD-KO

Uppgifter till nästa kallelse skall vara inlämnade senast den 1? maj till
Bertil Andersson Sturegat 6 3 tr Stockholm b Tfn 625218

Ovriga SRJ-adresser:
SM5IQ Alf Lindgren Ostervägen 23/II Solna
SM5CBD Lennart Lerhammar Sparbanksvägen 70 Hägersten Tfn 192271
SM5YD Arvid Carlsson Spiralbacken 14 kv Vällingby




