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nr 5 1970 årg 23

Semestertiden är slut för de flesta, och det börjar gå

att skaffa fram rUvar och jägare och ordna tävlingar igen~

~ går som tidigare meddelats i Linköpingatrakten 29-30/8.
Sista anmlilningsdatum är 12/8. Är antalet anmktLda detta datum
färre hn 30 etälls tävlingen in.
Arrangörerna hälsar oss f6rutom vlilkornnn, att de 50 först
anmälda får förliggning i sängar. Senare anmälda får medföra
egen luftmadrass €1. lika.
Transport till tävlingen kanordnas för den som så önskar.
Kontakta red. De nlinnaste jakterta är lämpliga tillfällen
att diskutera gemensamma resor

~~~nsjakter~ Tre kvälls ( Natt- ) jakter föregår SH
och är givetvis lämplig träning för SH - deltagare.

Tisdagjl/j. litet kvffllsskubb på Lidingö. Ta med lyse.
Kort bana. Samling 1945 vid ~ i Grönsta. Karta 10 1 nr 2
LIDINGO - NACKk. Samlingsplatsen ligger c : a 1 Jan N
Kyrkvikens vilstspets. AKF

Tisdagj8/S Nattjakt. Samling vid Svartbäckens skola
kl 1930 . Platsen ligger c:a 1 Ian 30 Vendelsömaims skola.
Buss TS nr 1 från Skanstull kl 1845 till hpl 1~estavilgen
plus en km promenad. Efter jakten blir det kaffe med dopp.
Hellaskarta nr 4. tyrestaområdet~, finns att köpa vid starten.

BZR

Ti~ag25/~ EFIs traditionella natträning inför SH
går som vanligt i Lilljansskogen. Samling 1920 på P-platsen
vid 6tora Skuggans skjutbana. F~5rata pass 1940.
Täta kommunala transporter med linje 603, 604 från Humle—
gårdsgatan vid Stureplan, samt med linje 601 -614 från
Jarlaplan. ( närmaste T - hp]. Rådmansgatan, Handelshögskolan. )
Avstigfrtng vid ExprimentalfEi to t och c a en Ian promenad.
Karta 10 1 nr 2 ~idingö — Nacka eller telefonkartblad 4 och 5.

BY

Har du alla påminnelser till tro bs inte anmält dig till SH
före den tolfte kan du ju alltid försöka efteramlila dig.
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