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RESULTAT SEN SIST:

Söndagen den 15 maj, en av årets soligaste och varnnste dagar, hade
Leijdström ordnat en mycket trivsam jakt vid Hammarbystugan. Trots att man
inte får åka med motorfordon ända fram, utan är tvungen att gå några meter,
hade det sam’ats dryga 20-talet jägare, många med familjer. Bästa deltagar
resultatet på länge. Resultat: klass A: 4 rävar 1) -AKW 2) Lindquist 3) -EF
4) -IQ 5) Kuno-Möller, Klass 3: 1) Ryden 2) Y. Widholm 3) 1<. Öqvist 4) B.Mej—
ner 5) Hall. Alla tog var Sin räv0

1 genomsur terräng och häl].ande regn kämpade 5 jägare genom IQ:s jakt den
29 maj. Resultat: klass A: 1) Leijdström 2) -TX 3) Lindqvist, Götebarg. Samt
liga tog alla tre rävarna. Klass 3: 1 räv 1) Svensson, Mejner.

SRJ:s FIELD-DAY i Rånässtugan den il - 12 juni blev en verkligt trivsam
(.D3 tillställning med trevliga arrangemang och vackert väder. Synd bara att inte

fler hade tillfälle att vara med. Prograntet omfattade bland annat på lördagen
skämt och lekar, en nattlig skämt och lekrävjakt, nattbad med torkning vid
stockvedsbrasa. På söndagen blev det en lagom ansträngande dagjakt, som var
trevligt upplagd. Därefter åts det, spelades fotboll, kastades pil och priser
delades ut. När skymningen sänkte sig över nejden kunde vi nöjda åka hem efter
ett trevligt veckoslut,

RESULTAT: Nattjakten: 3 rävar 1) -Ala 2) -Bli 3)-oT, -Can, Tagård 2 flvar
4) B. Andersson 1 räv 5) Widholm 6) Öqvist 7) Landgren.

Dagjakten: 3 rävar 1) -Ab 2) -Bil 3) B. Andersson 4) -OT 1 räv 5) Öqvist,
Widholm 7) Togård 8) Landgren.

KOMMANDE JAKTER:

För att du skall få lite SM—träning har jag i all hast totat ihop tvenne
jakter. Ta vara på denna chans, tänk på att konkurrensen från landsorten blir
hårdare för varje år. Vi börjar med en DAØJAKT den 28 augusti. Samling kl 0945
vid Hellaagården i Nack~trakten~ Kartkort 10 1 nr 1 Nacka - Tyresö bör du
lämpligen jaga på.

Den som även vill ha nattövning bör komma till Kyrkvikens hållplatu på
Lidingö, där samling sker kl 1900 onsdagen den SJ. augusti. K%rtan heter denna
gång, kartkort 10 1 nr 2 Lidingö - Nacka. Fr&~ Humlegårdsgatan kan du ta tåg
nr 20 kl 1829 till ändhållplatsen i Kyrkviken. Välkomna

8. Andersson
Rävjakt per motorbåt blir det lördagen den 17 september. Rävjakten ingår

sem ett moment i en navigationstävling för motorbåtar ‘ch beräknas att ta lör-.
dag eftermiddag ouh kväll i anspråk. Tävlingen kommer att gå i närheten av
Vaxholm. Transporten kommer att ordnas centralt. Intresserade ombedes kontakta
8M5BF, 0. Walde, Lyckovägen 2, Stocksund, tfn 853263.

Deltagarantalet är tyvärr begränsat. Det gamla talesättet - först till
qvarn får först mala - gäller alltså. Anmäl dig senast den 9 september.

Välkomna:

På grund av tjänsteresa och repmöte kommer KM att förläggas till en något
senare tidpunkt än beräknat. Troligen någon gång i oktober. Mer härom i nästa
nummer av SRJ-Bladet.

Uppgifter till nästa kallelse skall vara red. tilJ.handa senast den 5/9.

SRJ - ADRESS:
Bertil Andersson, Sturegatan 6/iii A, Stockholm Ö Tfn 625218.
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EXTRA
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Teflis’ Radioklubb inbjuder till sin traditionella hösträvjakt.

Tid: Söndagen den 16 oktober 1960 kl. 09.45.

Samlingspiats: Gatukoreningen 8 mm väst nedre delen av 3 i SOLN’l

(Huvudstagatan—Ängkärrsgatan). Observera att dessa gator

skär varandra på två ställen. Du skall samlas vid det syd

ligaste av dessa ställ’en, där bebyggelsen längs östra si

dan av Huvudstagatan tar slut.

Karta: 10 1 nr 11, Järfälla—Sundbyberg—Solna.

Kommunikationer: SJ—buss nr 3 från Norra Bantorget kl. 09.30

till hpl Huvudstabron och därefter c:a 400 m promenad sö

derut längs liuvudstagatan. (Reservation för tidtabellsänd—

ringar.)

O’rrigt: Ett och annat skämtsamt inslag lär ska förekomma på jak

ten. Vidare bör du, på grund av terrängens beskaffenhet,

vara iförd skor med gummisulor.

Välkommen 1

Teknis’~ Radioklubb /—BZR

Eymble—print




