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Den långa och str~nga vintern b8r~ar mi ~tntligen ta slut. oc
solen kliver allt högre och högre fl himlavalvet för var dag
som går-1 Det är WSg tid för den farsta kaflelsen, sort blivit
litet snn p0g~a, att hela redaktionen drpbbate av ftfl svår in—
f~ lu ‘fl! ?R
ioängserien ~kat]. 1. år gå efter exakt tamma regler som under
196~5 d.~v~s3 de två samsta jakterna får rM~ras bort och de t-~v
lande får poIU~q enltøfl följande: segraren ID poMng, andrn saRfl
9~ tredje 8, f~krde 7, femte 6 och alla ~vripa etartan4e får
grundp&tngen 5, ~I’tvar och arrang8rer får 8,5 poang per jtkt
de tvA första gångerna och sedan ~ po~tnR
Års;nötet hESlie aom vanligt pt $!:tsnnnninetitutet med Ett r,o~
ordf- och BUX nom sebr0 Samtliga funktionlirer omva2dsn., ,krwt
avgifter~ höjdee spontant till lOi— kronors
Prellrn±zJrt kommer Sf4 — 1114 att fl 1. Ftookhc,lmstltktQn dan
10/) —~ ;l/9 ~9t6,
På arranfltpm!itet gjordes det preliiMnflrs ~aktprogra!nat up$,
fl5r vfiren 1~f~6:

#iviartsändarjakt 27 r’are
nc~ng3akt 17 april
teknisjakt 24 april
~o%ng~akt ~

¶3 juni
i,lcymntngs3akt 17 juni
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~ir från rjc,h me~ .1. ~x’ höji till 10:— kronor neh aBu
~nm ~nnu tnte betalt denna purna ori~bedi,e or.~ncJe3h*rt
tr&kndn beloppet till

Peet4iro ~511~S tannart T.erhatnr, En&44t.
22.ffm ej att ange signal, namn neh Rdress pft telnngen~

—-—-------— .— -.__._ --

Varft5r inte bestika Wien i maj? Vi har fått en inb!uåan till
‘~eterr1)ctpka m4etersVapen i rävjakt den 11 maj i966 1. Wiens fly—
lingen ~tr ind~vtduell och utlNndeka fleter är v~ilkoa~na0 Om zinst
tre d~iltagare från ett annat land infinner sig ordnat lG4täVling
mellan Vlnderna.
Reglerna 8Verensst~immer 1. stort med NK—reglerna, dflv-beO en jakt,
3~5 - 3,6 tlHz, 2 min, var 10:e minut, MO, 1—lo watt input, 4 fl.—
var, vaifri ordning, ban].ängd 4-6 km, mwa Dock kommer 3 na att
släppas iv~ig max 10 st0 i taget i i0~minutersintervall0 Raveaxar1
som st-3r ariara pi lJ1n~re avstånd ~n 10 meter får inte vara med~
Tävlingen går till fots och 1. vilket väder som helst~
Anmflan skall vara skriftlig och poststämplad senast den 30 april~
Adress: tnndeslsitung Wien des ~5VsV

Poatfach ~99
A 10~4 Wien
leterrike

Ana anmälda får sig tillaänt meddelande am startplats mm, Her
detaljerade upplysningar om tävlingebeatämmelserna kan fås av BZR.
Såvitt vi vet, kommer åtminstone ATO att åka ner och troligen även
flera svenskar0 Det vore kul om vi kunde få ner ett lag. Så varfbr
inte ta en tur till Öeterr~ke?
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~om’ne.nde jakten

SUhda~ den ~
blir det svarts%ndarjakt 1 Stockho1mntfltk~en, “P~r?.te~ a
och SM~AIO knmrner att köra tulefont och tae~~ref~. p~ P
ban~1et omkring 3600 Pftz klockan ‘iofl 14O.~ Alm ~;

rustn1n~r ~r ‘s~1’tnrnmen 1 jaktens
Giv flt på motntationepiae rapor~er. Dq 1~an vara t~ •

vid 1okaliterin~nn av piratarna’ 3s.mr~x~,tn ttl].h
Alla eom tar u!ist ei av “piratnrna4f~r ¶~ pnUng.~ :s’

CBP’ ,;I(

5ön~gen_den Ii at~t~i~1~

Samlinr Vi0 lCflQ vid McoutE~tugan H~r4sttrr v~46ttT
—- Stutrnn ligger 200 in siider krq~fnven mnl)

och v~#en Fgn’ta - Stuveta.
!artat 10 f~toekhn1r SC eller karUc~’rt 10 1 nr
Kommun1kationer~ ?~bnnR till Farsta • rn~t~rhues lP!

vRver’• ,ronna~i ca 1,~5 km0

S öhda~en een2e apr i 2~ Teknlaj&fl
SamiiQ~z: kl0 10)0 vjd Fiskartorpet
Karta: 10 1 S~oiichetrn NO eller kart-cört ‘~0 1 nr 2 Li:trs.~- It 0-’

Kommunikationer: Buss ~2 + egna ben0
Jakten koMmer att vara fbrsed~ ~n~d ~$c~ ~k~intqarftZU4~ tr.!i
varför Ingen placeringspo~snp korwaer att ut4ei&~s. A?Ie
tanre fr dock 5 po4ng. Vi. ska dessutom f’irq~ka ~o’-t
fram ett förstaprie0

Välkommen
.AZR/CZK

Sdndagen den 8 mat poäj~j~kt på B~g~sundsian4!F
Samling: kl0 1003 på Peplateen 5 mm SV E i ELLBOD~4 ~a~ala Vax-~

holmaflgen)
Karta: 10 1 Stockholm NO eller kartkort 10 1 nr 4 Rydbn—Vaxhouw

A!CPBZR


