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Nr 2

Detta blad blir det sista före sommaruppehållet, så häng upp det
på en plats där Du alltid ser det, t.ex. i sängkammaren, på kon
toret eller i bilen, på det att Du inte må missa någon av de kom
mande jakterna.

Men vi börjar med

Resultat av tidigare jakter:

800323/Lovö (skidjakten

1) —AKF/Bosse
2) —EJM/Christer
3) Göran Grundfelt
4) -ACU/Uno

80041 3/Lidingö

1) -BF/Calle
2) -KNU/Peter (VRK/SRJ)
3) —KON/Olle
4) Göran Grundfelt
5) -IWH/Gösta
6) -JKU/Bertil (VRK)

800429/Granskog

1) —KMU/Peter (VRK/SRJ)
2) —AKF/Bosse
3) Göran Grundfelt
4) Gunnar Svensson
5) —EJY/Anders

5) Sven Carlsson
6) —EJY/Anders
7) —CCT/Bengt
8) Theo Berg

-ACU/Uno
-EJY/Anders
Lennart Berg
—EJM/Christer
Bo Holmgren
Chr. Eriksson (VRK)

-CTU/Clas-Göran
-KON/Olle
—EJM/Christer
Chr. Eriksson (VRK)
—ACQ/Donald (VRK)

9) Lennart Berg
10) Jan Nyvelius/

Sigbritt Snåre

-CTU/Clas-Göran
Sven Carlsson
—AOZ/Sven
—DIN/Jöns
Barbro Granlind

11) -AOZ/Sven
12) Theo Berg
12) Lennart Berg

KOMMANDE JAKTER

torsdag 8.5:

onsdag 21.5:

Samling kl 19.00 vid Enebybergs Idrottsplats.
Vägbeskrivning: Åk Norrtäljevägen till Danderyds
kyrka, sväng av till höger, kör sedan till vänster
under motorvägen och tag därefter till höger Eneby
bergsvägen norrut, dvs gamla Norrtäljevägen.

Efter ca 1,5 km svänger Du till vänster in på Ar—
holmavägen mot idrottsplatsen. SRJ-skylt visar var.

Arr. -KON/Olle

Samling kl 1930 söder om Södertälje.
Vägbeskrivning: Kör E4 söderut förbi Södertälje och
över motorvägsbron, tag av till höger E3 mot Göteborg
men kör fl ut på E3 utan tag av mot “Centrum,Nynäs—
hamn” och kör ca 1,7 km till en T—korsning. Sväng där
till vänster (under E3) och kör förbi Tveta (efter ca
3,5 km). Fortsätt ytterligare 2-3 km och sväng sedan
till vänster mot Järna. Efter ca 4 km dyker en liten
gul skylt “Huinmelmora” upp på vänster sida. Där är
samlingsplatsen.
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Arr. -EJY/Anders



lördag 7.6: Jakt på Domarudden i samband med TSA:s Field—day.
Se nedah

lördag 7.6: NATIONELL jakt i Västerås.
Den definitiva startplatsen är ännu ej fastlagd.
Ring -5DEE/Martin för detaljerad beskrivning.
Martins telefonnummer är 021—13 80 20

torsdag 12.6: Samling kl 19.30 på Hellasgården.

Arr. -IWH/Gösta

lördag 28.6: OBS! Nytt datum och ny arrangör!
Samling kl 13.50 vid Erstaviksbadet.
Vägbeskrivning: kör väg 74 mot Gustavsberg, tag väg
228 mot Saltsjöbaden och sväng där till höger Byvägen,
som går till Solsidan. Efter 2 km är Du framme vid
Erstaviksbadets håliplats. Följ sedan SRJ-skyltar.

Efter jakten finns badmöjligheter vid Erstaviksbadet
så tag med badbyxor.

Arr. —EJM/Christer

Utöver dessa jakter bifogas inbjudan till den stora rävbegivenheten
i Sthlm iår, nämligen SM/NM. Detaljerad info utsändes ca 1 vecka
före tävlingen till de som anmält sig. GöR DET

Till slut önskar red. GOD JAKT och en TREVLIG SOMMAR!

P DOMAJIUD EN
aktivgrade 1 och fl pi den ob.bodda ön? Kiiins du fleldday
sid nära flO hsäkw., 3 fl.siner, 2 fl—hamar, 3 UK.stn.r
kväll?

heils as bilackw
pi Ooes,d4e, 1979
och •n ef8r~l6sliq —

NU DRAR VI IGÅNG IGENI ÅRETS PANGGRSJ 1 NORDOSV
VI SES pj FRILUflSGIRDEN VID DRÄNGSJÖNS smim,
MITT 1 SKOGEM, MED ANTENNTRÄD OCH 220 V,
LOGSMENTSP~RLÄGGNING, SJÄLVHUSHÅLLSKÖK, BAStU,
KIOSK, KAFFES~tVERING OCH NATIJR VARS PRUNKANDE
FLOR STÅR DIG UPP 1 HALSEN
1. För familjens allra som galnaste radicamatör,
P’l7—B, TS—180, TS-770 m fl stationer. XV-been och
retar (vem fixar en nast? Kontakta HBV/IYZ). 2 m.
Ev 70 cm. Förhcppningsvis f rmademonstretioner.

rsvjtigaren: avhåller “rikt g” rävjakt ‘<;

~ på lördag kl 11. TSA;8 tre länesaxar står till fö
e~ fogande. Vänliga instruktörer varkunnar sig över
~ de pinfärska nybörjarna, som f’lr privatundsrvisning

efter överen3kOmltlelse båda dagarnR.
om tv n~ta ut avkat. 1

Många snitalade vandrinpleder av olika längd.
Tipaslinga (familjesp~r) ned priser båda dagarna.
Skäcttävlin~ar för bar;. Lotterier. Lekar, 8pel.

~
022

dey~,

fl Har DU betalat?

AUKFION söndig kl 12.
sätt. Bifoga lista.
till TSA.
bemötande. TSA är den vän—
och den dom nätt och jämnt
alla är lika välkomna!

icwrrsan ~Å LÖRDAG KVXLL! Var du med förra året be
höver vi inte saga mer - då kommer du ändå!
(Då skrev vi: ‘Ta ‘ed mat, tox kyckling och vin’ — och alla ut. en
rostbiffsätand. särling tog ‘ed kyckling. Alltså: Ta med ,at, t ex
vad du vill, och om du Inte vill ta ‘ed just det, så ta något annat.
Seaklig alltid 1 glatt lag!)
FöRLÄGGNING i logement (+ enstaka “familjeruiaz”) 15 kr.
Tyvärr disponeras endast 20 sängar, ‘en vi har plats för åtskilliga
luftsadraaser och tältsängar. Beatäll snarast övernattning hos Kalle! IYZ
och Ann-Maris, 756 27 M. ~4isvagnar sj tillåtna (koseunens påfund).
Tiltplats finnes 1 närheten. — Logipri set it ml linna ian sid del 1
själ vhushåll akök.

Dagbesök är NATURLIGTVIS gratis Ta ned dina gran
nar och visa dem att det inte bara är du som är
knasig.
På fredag kväll börjar uppbyggandet. Ko. gärna dl. Annars råknar vi
‘ed .tt aktivitaterna håller pi lördag 10 — möndag 15.
YEGBESKRIVNIIC: Kör £3 norrut; ta väg 276 set ~Jcersberca: efter 61
bs t v not Dosarudden (det ,tår Osteråkers ka på förvarningstavlan);
efter några k. (där du undvikit avtagsvigar till Centrue, Säby,
Osteråkere kyrke och össeby) t v mot 0osaruddenIKv1ssling~n efter
ortsakylt ‘Kviselingby’ svirsedd liten vlgvlaars Doaarudden in t v;
asåvig ett par km och sen är du france.
1 mån av tillgång på folk passar sxgsr ‘TåbØamalen’ 145.525 och
lyssnar även PI R8 efter folk sos behöver inlqtsnlng.
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FIELD DAY

¶5 a tedajee pi Histbolses vid Grinda 1978. dir 3$ båtburna TSkar, me .~._... - — .~._..

lEtt? y
4. För köp— och säljare:
Märk grejorna på vanligt
Ange tainimipris. — 10 %
5. För allat Ett vänligt
liga klubben. — oldtimern
vet vad amatörradio är —

MEDLEMSAVGIFTEN 1980



blir av enklareH~.k~’Istandard än Vad v~ vant oss
-- ~ senare tid.

e~oci1 (egen) luftjaadrass på ~-yr~.

~astu
£inn5h heIra~’

rwIs.i1f~
• 4 1 --

gran

•1 ~

\.r._ )•;.

? —-

j\; Sätt in 50:- på postrirokonto

40 96 39 - 2, Pörenjn~en
~ Stockholms Rävjäpare På in

oetalnin~sKortt anpes;
• 9aJJig~ -‘~

.eventuell anropssjp~pj
),;~ •adross

~.ll !.fddelseår
• Klut~5

~ du är nybörjare, dv~ inte
tidigare delta.vit i SLI el. NÅ!

-~ --; om du Inte önskai. !aiddag på
lär

‘ff~r~5c~ ?? ~

-A NordWae~~t~59
7 BR0!~

tel 06/26 02 27
sbi5IQ

Alf ~jndgren~
icigaV. 10 Ii

-1~3 38 ~

tel 00/75859 23
L~:i Torhiö~~t iansSOflv ~J5BZ1
yfjäki f’renV.

( ö6 NAND
z. u8/777 32 80

STOCKHOLMS RÄVJ ÄGARE

har h~irrned nöjet att inbjuda till

NORDISKA OCH SVENSKA ?.i4SfllifSK~p,

1 R)VJAKT

den 30 och 51 auj~iisti 1980

SM best~V i vanlig 0rdning av en nattetaP? p~ ~~rdagk~U~ och en dag-
etapp på 5~~~~g3f ~ en. Ifli utgöres av dagetaPP~ på 5~i, ocksä aetta
i vanhi~ 0~dniflg. sedvaflhif~~gäller

.1 tider. j,•
PdiordapeflrrjkI

Det kostar cirka 130;- inklu
sive logi och alla ;1viltider,
(omkring 110:- exklusive lör
dag middag).
50:- betalas vid anmälan,
resten vid ankotnstefl.

-Närmare information on tia
plats, exakt icoat,~j rw~~
Sands till alla anmälda

en Vecka före tatv..
ingen.
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ftfl återbetala9 inte
on du utehlir
från tävlin!zen.
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