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Detta blad har framfötts under största tidspress pga förberedelserna
för rä~v—SM om 14 dagar, Sar -4l~~$~n~ 2 digare jakter samt redo
görelse för poängserien komme5-’ i ett senczs nummer.

Kommande jakter

Söndag 22.8: Start kl 1000 vid Ånnaboda~ flationell jakt arrangerad av
Orebrogänget. Lämplig repetition före SNL
Åk E3/E18 förbi Örebro, följ ElS mot OslojKarlskoga, efter
15 km höger Garphyttan, genom samhället, sedan skylt
Ånnab o da.
Talkein på R2 ÷ 145.550 Ärr. —4GGR

Onsdag 25.8: Kvällsjakt. Samling 1950 ~å Gålö.
Kör avtagsvägen mot Gålö f~från Dalarövägen). Efter knappt
2 km tag till vänster mot Gålö Havsbad.
Efter o:a 2,5 km skylt åt höc~r (hamnplats ÷ tältplats)
“infart Caltex”~ Kör ned till parkeringen o:a 200 m och
in till höger (vid “Morarna’~ p~. g’rönsaksbladet).
SRJ—skyltar från Dalaa~övägene,
Karta Gålöbladet hoppas vi finns vid starten. Badmöjligtet,
Ärr. —BZR

Söndag 12.9: Skevik Fieldday, Samling kl 1345 med start kl 1400~
Ärr. (tf) Gunnar Svensson

Lördag 25.9: Samling kl 1400 vid P—pJR+o-»- ‘ellan Dyviken och iJytorp
på NV delen av Lovö.
Tag av till höger första vägen efter Drn+ni~’~’nn9m (,r~.’

växthusen), sedan skyltat.
0351 vägen över vattenverket är avstängd
Ärr. Sven Carlsson

Torsdag 7.lOt inställt pga rLtv—SM—förberedeiserna

15/16.10: KM i Södertälje, Närmare infos i separat utsändning.

Efter detta IaT finns inga fler jaicter bokade. Finns det intresse för
någon/några fler jakter i 1’?~’~° Re.~r l~~r~flfl,,~er n~dan

Red. P—A Nordwaeger, Grävlingsvägen 59, 161 37 BROM1~!A, tel 26 02 27



SMI 1~~~

Rävjakt
‘4

Stockholms Rävjägare har härmed nöjet att inbjuda

till SIA i rävjakt den 4—5 september 1976.

Sedvanliga tävlingsregler (enligt QTC 6/7 1970) gäller.

SM består i vanlig ordning av två tävlingsetapper,

en nattjakt på lördagskvällen

och en dagjakt på söndagsförmiddagen.

Kostnader:

‘Helpension’ ctrka 50 kronor. ‘Helpension’ innefattar middag och nattmål på lördagen,
logi sant frukost på söndagen. Kartor o dyl ingår givetvis också 1 priset.
Vid aniDälan betalar du 20 kronor (som ej återbetalas om du uteblir), resten blirdu
avkrävd vid incheckningen den 4 september.
Lunch på söndagen serveras a la carte när det passar dig bäst. Den betalar du separat.

Anmälan

sker genom insättning av anmälningsavgiften, 20 kr, på postgiro

40 96 39 - 2, Föreningen Stockholms Rävjägare.

På inbetalningskortets mottagardel anges:

Namn och eventuell anropssignal
Adress
Telefonnummer
Födelseår och —månad
Klubb
Önskade måltider

Information om tid, plats ni mi sändes till alla anmälda ca en vecka
före tävlingen.
Eventuella frågor besvaras av:

P—A tlordvaeger (SMØBGU), Grävlingsvägen 59, 161 37 Bromma Tfn 08 — 26 02 27

Alf Lindgren (SH5IQ), Rigavägen 10 A, 183 40 j~ ‘ 08 — 758 3923

Olle Pettersson (SMØESO), Maratonvägen 83, 122 40 Enskede ‘ 08 — 596292
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Stockholms Rävjägare


