
SRJ-BLADET

nr 7 1978

Detta blad är förmodligen årets sista utgåva av SRJ—bladet och
kungöres här resultaten av de sista jakterna.

7809 03/överenhörna

1) Sven Carlsson 5) —BGU
2) Lennart Berg + Teo 6) Kristina Walde
3) —CTG 7) —JDR
4) Göran Pettersson 8) Olle Nilsson

780910/Nationell jakt i Linköping inställdes tyvärr ~ga för få
deltagare. Endast fem deltagare hade anmält sig!

780924/Utmanarjakt i örebro genomfördes med tremannalag från varje
klubb i ett hällande regnväder och temperaturen omkring 4—5 C.
ÖSA kom etta, VRK tvåa, SRJ trea och SÖD fyra. Därefter var det sam
ling i klubbstugan, där bl a diskuterades uppdelningen av rävledar
funktionen i landet samt antalet nationella jakter/år. Beslutades
att det skall bli två jakter på våren och en på hösten. Till detta
kommer sedan 514 och NM.

Kommande jakter

Lördag 30.9: Nationell jakt i Västerås.
Samling och omklädning i Dingtuna kl 0900. Gemensam
avfärd till start kl 0915. Första pass går kl 1000.

Tydliga skyltar finns uppsatta vid Dingtuna för väg
lotsning till omklädningsrum med dusch. Skyltning
finns från omklädning till startplatsen, som är be
lägen norr Bysingsberg. För Dig som åker direkt till
startplatsen gäller skyltning från gamla vägen till
Hallstahamrar vid avtagsvägen mot Bysingsberg.

7 st rävar kommer att vara igång
Arr. —EZM (021—35 11 65)

Fredag/Lördag
13—14/10: KM och SRJ OPEN! Se sep blad!

Söndag 29.10: Årets SISTA jakt. Samling kl 1000 vid Tyresta fri—
luftsgård.
Efter jakten skall vi ha “eftersnack” i någon av
stugorna,så tag med dig kaffe/choklad samt något att
äta. Det finns även möjligheter att handla i server
ingen för den som så vill.
Arr. -BZR

Slutligen bifogas resultatet av årets SM och -BF gratuleras än en
gång.

När den sista jakten är sprungen, kan vi alla med gott samvete säga:

SLUT FÖR lÄR - TACK FÖR lÄR!

Red. P-A Nordwaeger -BGU
Grävlingsvägen 59
161 37 BROMMA
tel 08—26 02 27
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Stockholms Rävjägares klubbmästerskap och öppna tävling 13 — 14 oktober 1978

Domaruddens friluftsgård NO Åkers’oerga
Ta god tid på dig i fredagstrafiken!
Kör E3 mot Norrtälje. 5km efter avtaget Vaxholn/Arninge lämnar du motorvägen
vid den nya trafikplatsen och tar väg 276 mot Åkersberga. Efter 6.5 km på den

b )vägen (strax efter det att den fått reda vägrenar tar du till vänster där
vägvisaren säger ‘DOMARUDDEN 7” (förvarningstavlan kallar det ‘Usteråkers k:a”).
Följ den vägen 2.8 km (åk INTE till “Norrö’, ‘Centrum’ eller ‘Osteråkers k:a’)
varefter du tar av till vänster vid vägvisaren ‘DOMARUDDEN, KVISSLINGBY’.
Efter ytterligare 700 m, just efter ortnamnsskylten “Kvisslingby” visar en
liten vägvisare på höger sida att du ska köra in på en smal väg till vänster
bakom en lada (SRJ—skylt pryder den lilla vägvisaren). Sen är det 2.7 km smal
väg kvar, och när vägen tar slut är du framme.
Inlotsning på 145.550 (kanal 522) kl 1815—1935 im ev nödv korta avbrott i passn.

C’\mijng: Fredag 13 oktober kl 1930. tjugo minuter senare ska du vara helt klar att ge
dig ut 1 det bleka månskenet över den frostiga naturen.

Logi: 1 sängar. Medtag sängl.inne el dyl. Kostnad 10 kr. FURANMÄLAN, se nedan!
Den som föredrar husvagn eller tält kommer undan med någon krona.

() För din egen skull, åk inte fram och tillbaka utan stanna över natten!WC, dusch och bastu finns — Domarudden har nyligen moderniserats.

Mat: Viss servering finns, men inga varerätter. Ta alltså med mat; möjligheterna
till självhushåll är goda.

Kostnader: Förutom logiavgift onl ovan, 10kr per bädd exkl sänglinne, tar vi ut en
startavgift på 10kr, som inkluderar användande av bastu och kök.
Karta ingår däremot ej.

Karta: A 312 DOMARUDDEN 1:15 000 finns på Domarudden men kan även köpas i Kartcentrum mitt
emot centralstationen på Vasagatan eller på Sport och Fritid vid Gullmarsplan.
Du får själv ordna underlag till kartan, som är 30 cm bred och 24 cm hög.

samimanfattat: Fredag 1930 Samling
1950 Deltagarna klara för start eller

för avfärd till startplats
— Bastu, nattmål, sömn

Lördag 0730 (cirka) Individuell uppstigning
och natlagning

0850 Deltagarna klara för start eller
avfärd till startplats

— Bastu, eftersnack i glatt lag,
mat efter eget gottfinnande

1300 (cirka) Prisutdelning

Om du tillhör dem som handlar din mat på lördagarna såär inte dagen förstörd pga rävjakten.
SIW intill E3 (Arninge) har nämligen öppet till kl 16.

Anmälan: FURANNÄLAN TILL ÖVERNATTNING ÄR OBLIGATORISK och skall vara C—H Walde, Tornv 7, 183 52 Täby
tillhanda senast onsdag 11 oktober. -

* ‘SAJ OPEN~
Endast SRJ:are deltar i KM och har chans att bli klubbmästare. Men samtidigt kör vi SRJ OPEN,
dit vi inbjudit västeråsare och andra arvfiender. Som SRJ:are deltar du alltså samtidigt i
två tävlingar utan att anstränga dig mer än på en tävling.

Tävlingsledning: Olle Nilsson, 768 44 13; Alf Lindgren SM5IQ, 758 3923; Calle Walde SM5DF, 756 6160.

\ Om du är absolut förhind~\
\att delta en av dagarna, kom
\då i alla fall den andra!

‘4Startavg som på vanlig jakt)

Plats:

• SKOMT’

Progranime t

0

Visste du att Stockholmsförsta rävjakt
arrangerades av —IQ och —GO 6juni1948?
Fyra cyklände lag startade vid Roslagstull
och tre kom fram till räven som låg på
Järvafältet 1km V Sörentorp.




