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Biadets redaktion har fått en stencilapparat av £‘JV,
och a;frför kan bJ.adct stencfLczas 1 foftsättningan. ~‘bt stort tack
till CR1) med famil;j~ soni etått för dupi:Lceringen de senaste åren.

r~öt~-3t besöktes av c~a tio personer. Di3kussior,en blev inatt
bland så få. Bland. besluten m~sks6

Å~2-eavgiften oförändrad :o - Startsvi~aft 1~.-
Ia~bb~igrs1 skulle skaffas~ ien är SK~C[C PZR förestår.~dare,
10 jaicter rä3m~s i seriei Arrangörer och rävar får 10 p per jakt
för högst tre jaktea. Mrefta~ 5 c.

skre~ startar ned två sktdjakter. Just, nu kan man
ha rot~ ‘opr aa snar ~ ~ fVCX n.Jirac1c’gt :ar~e.
S~c1cJ:”Ter Ican ct~ Le» — om vadret ‘r ‘o’ uåiap~ 1 tveksamma fall
ring B~R 7773280 och hör oftar hu.~ det b1ir~.

Söndagjj3 Sld.djakt.. &n’J.tng 1~) 00 vid Svartbäokena skola, 1 I~
30 VendelFimaJ.ms zkDla~ £3 buss nr 1 från Skanstull 9.10 till
hpl Tyrestaviigen nius en dryg .F~t pronenad~, Heflaskarta nr 4 Tyresta—
omr~ac~ ~1 s vie sLa ton~ aiLge”i 1 tt batt’ med drive - an -

rävar och fri frav vindfallen cm man aker ratt. Efteranack med kaffe
te choklad bullar korv bill självkostnadspris. BZR

Söndag 1~j.1 Sidöjatt. Samling 10.00 vid motionsgården Stockby
vid norra änden n Stockbysjön på södra tidingö. Karta 10 1 nr 2
Lidingö - Ne::ka~. Qtnkiädtängsnwi och hastu~ AKF

Prelinin~ra datum för jekter i vår. .5/4 CEV 19/4 EUX
‘SV4 CR0 14/f5 AW~i, 26/5 TX, 7/6 CLL, 1~/6 B~, 3Q/6 ?

NM prel ~/s i Gardermoe.r~ norr om Oslo. SN iO -31/8 i Linköping.

Med1~savgiftcn iCh- bettila2 till postgiro 40 96 39
Föreningen Stockholms :~av~agorS Vendej.sö, S1c~it- namn och
adress på det bifogade inbetalningskortet. De som inte får
något inbetainingskort behöver inte heta1o.~

ICubhsignalen SKJ~CK kan i fort&ittniugen användas av rävarna på.
våra jakter,

Red &.5AXF Bo Lindell Pyrolavägen 22 lE~16C Lidingö tel 7663244

Kassör sI;5BZR Torbjörn Jansson Or envägen 36 1:3050 Veudelsö 7773280


