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Den vita vintern b~irjar ta slut och den gröna na1kae~
Det ~r dags att piodka fram r4vsaxen och se till att den fung—
erar~ Vi hoppas att d~t nya året skall bjuda på många trevliga
kaniper 1 skog och mark,

Den under förra året provade po~tngserien föll väl ut och
hade avsedd verkan. Trots att medlemsantalet i SRJ sjunkit till
3~ hade vi i medeltal 10 jagare per jakt under säsongen, Föregå
ende ~tr var siffran 3~3~

Vid arrangöi’smdtet i februari bestämdes att vi även i år
air~ll ha samma poängt~vling, med den lilla ändringen att vid
sar≥manrdkningen vid säsongens slut två av jakterna Mr räknas
bort. Man kMn ailts~ missa två jakter utan att halka alltför
.ån~t efter i voängstriden,

Varje startande får en grundpoting på 5 samt en placera nge—
poäng enligt följande:

~iegraren 5 poäng fjärde 2 poäng
andra 4- --.~— femte 1 —“

tredje 3
1)en vinnande får alltel totalt %O po~ng, ndre man 9,

tredje 8, fj~irde 7~ femte 6 och övriga flr grundpoängen 5.
Rävar och arrangörer får 8,5 poMng per jakt de tv-1 företa

«ångerna och sedan ~ poäng.
Tyeka tfll 1 striden om de värdefulla podngen och var med

redan frän börjnn,

ar~mötet_1964
hölls även :1 år på Sjömaneinstitutet. CRD höll ordfötandeklub—
han och 13UX sekreterarpennan0

Samtliga funkt±onitrer omvaldes
Årsavgirten oförändrad 5 kronor
Till ny konsult i söder utsågs 000 etter Leijdetröm, som

uttratt ur föreningen. Efter kaffepaus följde prieutdelning
fi~r årets poäng~e~’te (se bif, reeultatltsta)0

Ett arrarigörsmöte hölls den 11 febr~ då det preliminära
jaktp:rogrammet g~ordee upp för våren 1965~

svartsändarjakt 14 mars
po3int~jakt ev, skidor 28 mars

11 april
25 april

skymnings jakt 7 j
södertörns jakten 16 maj

13 juni
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~ R~vAVGlFTF~N
är i år lik~orn t~d~g~re 5 kronor, och alla, som ännu
ej betalt dennsz bJygsamma su~ma~ ombedes omedelbart
insånda h~1opuei; till

Post,ziro ~3 1 ~E3~3 Lennart terhammar, Ensl~ede
Glthn ej a~-b angt sigr!ai, namn ich adress p~ talongen.

blir det svart&~.rtdarjakt i Stoikholmstrakten, “Svartsändarna”
SX5ÅIO och SM5TX kommer att köra t.sle±oni på E30~metersbandet
(3603 5620 ko) klockan 1015 150O~ Alla som har pej1utruet~
nirig är h3ärtligt välicomna att ~agac

Giv akt ~ motstationernas rapportera De kan vara till
god h~äip vid lokaiiseringen av “svartsändarna~. Samarbeta
g’rnae Lycka till,

Alla som tar minst en av “svartisarna får 5 poäng0
/AIo fl

Sd~~der~ 28 mare1~p~~jakt0

5amil~t kl0 1000 vid ~gesta Friiuftsg~.rd c:a 900 m BO bron
över Magelungen~

Karta; 10 1 Stockholm 50 eller kartkort 10 1 nr0 6 Liesma—
Ägesta,

Ke~nmunikationer: T~hana till Farsta + ~atarbuss 184 till
— + promenad c:a 1 km. åker du bil eller

liknande kör in avta~svägen vid Ågesta Gård,
Om snöfl fInns kvar tävla gärna med skidor.
Jakten ingår 1 poängserien.

/BUX

§~SL~~ den
Sarnl~: kl0 1000 på P-~plats-Dn vid Sockenvägens slut i Bagarmossen~
Karta: 10 1 nr0 1 Nacka Tyresö~
Kommunikationer: T~-.ban~ till }3agarmossen och promenad o:a 400 mD

Jakten Ingår ipoängserien.

mling: kL 1015 200 ni väster om Rydbo station.
Kartat 11 1 nr~ 6 V’~cki.
Kommunikatirnaer; t~g frin istra station kl. 0920 till Rydbo

kL 095•~L
Jakten ingår i poängserien. / AKF CXD


