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IlUatsäsongen k~nmer att få åtninstone Lai jaktm’. Redan nu på g6ndag
Ur det dags att &5ta upp skavsåren och träninguvilrkai från 614.
~2vantuaUt kcn~ jaktaUsongen ett avslutas med KM och en svarta
sätdarjakt. On villiga arrang6rer till dessa jakter kan påtrbffas
konmer SJU blajet ut med ytterligare att ntnmner i år, med
kallelse till jakter och iirernbte.

Sedan förra nmaret utksz bar J~4 och SH eivh~il1its. l4nga goda placeringar
nåddeu av SJU medlennar, EK i Landefjord ~‘nzndes av ,ackert badvildez.
lIe~s tio stockhnlnnve hade rest den långa vägen f6r att vara med. fl~t
gjorde en kunbinerad ziivjaktaresa - norgesemester. Jakten bjUd påen
ganska kort bana ( eta 3 ~ ) 1 kuperad terräng. Kartan var i skala
1: 10 0(X) och saknade meridianer. Starten blev t~imli~en jäktig,
eftersan maninte fick öppna startkuvertet förrän första passet barjat.
tnte heller neddeladea var på kartan atartplatsen låg. De a~n kunde
hålla huvudet kallt och vtilja rätt hata lyckades bäst. Dagen avslutades
med stor middag med många tal i sambaw3 med NRRLzs fyrtioårsjuNlmun.
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611 var en i~rckat vElantngcrad tävling. Ilanorna var cja 5 och 6,5 )o
långa’. Val av ordning mellan rävarna påverkade inbo batlängden ivoket.
Witt vilgval riellan rävari~ km~e dock ge bättre l6ptider än bara
“springa på kccipass”. Dagjalcten. gick i ovarligt varmt väder, Fullständig
resultatlista konner att utsäi~as till alla deltagare,men här faljer
resultaten i bSrjan pz~. listan SRJ hade som synes en lyckad dag.
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