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mellan Falun och Borlänge. Lägerveckan pågår den 14, — 21 juli 1965
SM och NM går av stapeln den 20 och 21. Mera därom i en senare kal~
lelse.

K’~mmande jakter.

jagar vi räv på kartkort 10 1 nr 10 Sollentuna — Täby — Djursholm.
Samlingsplats är det vägskäl 250 m norr om Lovisedal, som på 1961
års upplaga ligger 9 mm söder b i Valla’brink. Bilåkare lämnar gam..
la Norrtäljevägen vid Enebybergs bussgarage och följer vägen mot
Täby kyrka norrut 3 km. Bussåkare tar linje 1 (skyltad Visinge)
från Jarlaplan kl. 1000 och åker lagom långt — ser ni raggarfiket
Riobaren när ni stigit av så gjorde ni rätt. Priser i både A— och
E-klassen, IQ CRD m.fl.

För tredje året i följd kör vi nu rävsvängen i samarbete med
Huddinge Motorklubb. D’et blir som vanligt ett antal rävar och bil-
kontroller att leta upp i valfri ordning. Denna gång sker tävling
en i mörker.

Starten går fredagen den 19 april kl. 1930. Föranmälan nöd
vändig till EX? per telefon (994422) eller brevkort (Bo Tidesten,
Olshammarsgatan 56, Bandhagen) senast den 15 april (annandag påsk).
Du som vill tävla med ditt gamla lag kontakta bilföraren och anmäl
hela laget.

Du som är ensam får förare tilldelad genom lottning. Samrran—
sättning av lagen, startplats och karta kommer jag att meddela per
telefon senast den 17 april.

Då det finns många tävlingssugna bilförare i HMK är det vår
förhoppning att så många rävjägare som möjligt anmäler sig.

Tävlingskommitten / BXP

Lovöj~akt söndagen den 5 maj1963
Samling på kajplan vid vattenverket 750 m SV L i Lovön.
Karta: 10 1 nr 3 Lovö — Mälarhöjden.
Start: kl. 1000.
Varm choklad och bullar serveras gratis efter jakten.
Priser till alla. ..Valkomna.

Resultat från skidräviakten vid Kanaan den 24 febr, 1965.
Klass A: 1) Bli 1.01.00 2) ATZ 1.06.30 3) ADI 1.09.30 4) IQ
1,10.00 5) Åke Jonsson 1.29.00 6) Mats Möller 1.35.00
Klass B: 1) Sven—Erik Jonsson 1,39,30 2) Hans Ljung 1.47.00
(samtliga 2 rävar) 3) Anders Thuren 1.00.00 (en räv)

Svartsändaren SM5EZR togs söndagen den 10 mars av sex jägare.
Hans QTH låg 5. Björknästrakten.

Adresser: se föregående rävjaktsblad.
Uppgifter till nästa kallelse senast 7 maj 1963,




