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SRJ-Bladet 

Ärgäng Sl. Nr l 

1999-01-01 

Gott Nytt Ar 1999 och därmed detta sekels sista är och vi ser 
fram mot alla rävjakter, som vi skall klara av under året: 

* poängserien; 
* de nationella jakterna i ÖSA, VRK och SRJ; 
* SRJ KM/OPEN (datum okänt f n); 
* SM (också med okänt datum); 
* Region 2-mästerskapen i Oregon/USA den 10-14 augusti; 
* NM i Norge i slutet av augusti 
* EM i Croatien i början av september. 

Det ser ut att bli ett slitsamt är innan vi kan korka upp cham
pagneflaskorna om l är minus l dagl 

Som vanligt avslutades 1998 års jakter med den traditionella 
nyårsaftonsjakten med start hemma hos Gunnar s. Resultatet av 
den jakten liksom övriga höst- och förvinterjakter samt poäng
serietabellen, korrigerad att gälla för 22 av totalt 27 st jakt
er, finns längre fram. Gunnar s blev även detta är SRJ;s suverä
na segrare och vi gratulerar honom härmed. Men vem kom tvåa? 

En liten berättelse om värt KM/OPEN finns också längre fram och 
vem vann den, om inte Gunnar S! 

Rävjakter har ju figurerat i TV ett par gånger under 1990-talet 
(vårt VM -94 och ett VRK-reportage iår) men hur många vet att 
det redan i mitten på 50-talet gjordes en TV-inspelning om räv
jakter? Innan vi fortsätter nutidshistorien kammer därför lite 
nostalgi och en efterlysnin~. Följande är saxat ur kallelsen 
till poängjakt nr l 1956: "D årets första poängjakt skall TV
filmas, bedes alla enträget att infinna sig vid startplatsen 
efter slutad jakt. Sky därför inga avstånd utan kom omg. 
tillbaka!" Vem vet något om denna TV-inspelning? 

Men nu tillbaka till verkligheten och kallelse till: 

Årsmötet, som hålles onsdagen den 20 .l kl 1900 som vanligt 
i Turebergs IF:s klubbstuga i slutet av Gammalvägen i 
Törnskogen, telekarta 17/Gl. 

Den som vill motionera och sedan bada bastu före 
mötet kommer som vanligt någon timme tidigare. 
Anmälan till OY/Lasse på tel 08-754 76 47 senast 
måndagen den 18.1 så att han kan köpa tillräckligt 
med fika och tilltugg. 
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RBSULTAT av höstens och förvinterns jakter: 

981011/Hellas 
l) Gunnar S 
2) Clas T 
3) AKF /Bosse 
4) BGU/PA 

l. 34.20 
2.02.50 
2.02.00 
2.10.00 

7 st 5) KON/Olle 
6) Sven C 

6 " 7) Kalle s 

2.11.00 
1.56.00 5 st 
0.58.00 2 st 

Regn gjorde banläggaren blöt och terrängen hal men nederbörden 
upphörde under jakten och återkom när vi åkte hem igen. Trots 
det blöta vädret var det dock ganska varmt. 
Olle och redaktören chansade norrut - men det hade vi ingenting 
för ty alla rävarna låg söderut. Dessutom låg en av rävarna på 
andra sidan av en lång kanal från Söderbysjön söderut, så det 
gällde att leta reda på spången över kanalen för att överhuvud
taget komma fram. Banlängden kortades ned till ca 5 km pga 
regnet - skulle ursprungligen ha varit ca 8 km. 

981018/Fiskartorpet 
l) Gunnar S 0.59.10 5 st 3) Sven C 1.13.00 
2) BGU/PA l. 02.40 4) Clas T 1.22. 57 
Kallt (bara några grader varmt), ruggigt och blåsigt- en riktig 
höstdag med en kraftig regnskur när rävarna lades ut. Det blev 
mycket kallt att springa över de öppna fälten mellan de skogs
beklädda höjderna. 

Fem rävar (jakten var utlyst som en nybörjarjakt på Bosse jobb 
men tyvärr kom ingen; stugvärmen var nog bättre) och en banlängd 
på drygt 3 km. Lagom långt med tanke på vädret. 

981025/Järna 
l) Gunnar s 
2) Clas T 
3) BGU/PA 

1.16.35 7 st 
1.27.00 
1.36.30 

4) KON/Olle 
5) Sven C 

1.44.10 
1.59.30 

Blåsigt (det gick gäss på vattnet när vi färjade över Mälaren 
mellan Ekerö- Slagsta), mulet men ganska varmt när vi startade 
vid Järna IP. EJY/Anders hade lagt en snäll jakt på ca 4 km runt 
mossen norr om idrottsplatsen. 

Eftersom denna var stängd åkte vi hem till Anders för att duscha 
och bjöds då på smörgåsar och kaffe. Kanske kan detta bli en av 
våra traditioner kommande år? 

981122/Hellas 
l) BGU/PA 
2) Gunnar s 
3) Clas T 

1.06.30 7 st 4) KON/Olle 
1.18.00 5) Sven c 
1.18.02 6) AKF/Bosse 

1.26.40 
l. 51.00 
l. 06.00 3 st 

Nästan en hel månad har förflutit sedan förra jakten pga att två 
jakter ställdes in, den ena eftersom banläggaren var på tjänste
resa och den andra eftersom den skulle ersättas med Skåpjakten. 
Dock ställdes även den in pga sjukdom! 

Vi var med andra ord svältfödda på rävjakter när vi samlades vid 
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Hellasgården och det ryckte i benen. Ett par grader kallt, ny
fallen snö och en banlängd på 3-4 km med de flesta rävar norr om 
Källtorpssjön. 

Spårsnön hjälpte oss att hitta rävarna mellan passen och det 
hade Gunnar s och Clas god hjälp av vid jakten på räv 7, efter
som den slutade sända efter en timme, men genom att följa Svens 
irrande spår genom skogen i närheten av de stora Nackamasterna 
kom de fram just som PA höll på att ta ned antenn och jordplan. 

Dusch och bastu samt en naken kvinna, som tog ett dopp i vaken 
vid bryggan, avslutade denna jakt. 

981129/Törnskogen 
l) Gunnar s l. 02.22 7 st 
2) KON/Olle 1.12.15 
3) OY /Lasse l. o o. 00 5 " 

l:a Advent med glöggjakt men som synes få jägare. Några medlem
mar i Turebergs OK hade löpträning under samma tid och de fick 
en karta med rävarna inritade för att ha ett mål med löpningen. 
Samtliga rävar hittade de utan saxar!! Det är bra med spårsnö 
ibland. 

Kartan var i skala 1:5000 och sträckte sig bara ca l km norr om 
OK-klubbstugan. Banlängden blev därför bara ett par km men det 
tog ändå en timme att gå runt . 

När en av rävarna lades ut i svinottan strax efter kl 6 observe
rades detta av en morgontidig inföding, som blev orolig och 
började ringa till sina grannar och varna för en eventuell tjuv. 
~'Det går någon med en ficklampa i skogen", sade denne inföding 
till grannarna. "Skall det bli ett inbrott igen?" 

En stilla undran från rävutläggaren: om jag hade varit en tjuv, 
skulle jag då annonsera min framfart med en tänd ficklampa i 

<:} högsta hugg? 

o 
981213/Ägesta 
l) Gunnar s 
2) Clas T 
3) AKF /Bosse 

1.19.23 7 st 
1.42.00 
1.49.00 

4) Gunnar F 
5) sven C 

1.54.00 
l. 50.00 

5 st 
3 Il 

En riktig skidjakt med massor av snö. Banläggaren Kalle hade 
lagt rävarna så det inte skulle vara några svårigheter att komma 
fram på skidorna; m a o inga rävar på toppen av otillgängliga 
kullar. 

981231/Stuvsta 
l)GunnarF 1.27.50 
2) KON/Olle 1.31.12 
3) BGU/PA 1.31.16 

16 st 4) AKF/Bosse 
5) Clas T 

1.44 . 20 
2.07.00 

Sju rävar och nio fasta o-kontroller avslutade årets rävjakts
säsong med Gunnar s som sedvanlig banläggare till jakten runt 
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villorna i Stuvsta. Ingen snö, bara lite is på bergknallarna. 

Marginalen mellan Olle och Clas före denna jakt var tre poäng 
till Clas' fördel till en andraplats i poängserien men margi
nalen eliminerades nu. Vem vann och lade beslag på andraplatsen? 
vänd på sidan får du se. · 

Med denna jakt kan vi lägga 1998 till handlingarna, vila upp oss 
efter nyårsfirandet och komma tillbaka med nya krafter för nya 
duster detta år. 

Avslutningsvis hälsas nu alla välkomna till de första jaktarna 
under 1999: 

Onsdag 20.1: Årsmötett se sidan l 

Söndag 24.1: Samling kl 1000 vid Växus/Äkeshovs T-banestation 
Arr. BGU/PA 

Söndag 7.2: Finns det någon frivillig banläggare till en jakt 
detta datum? Ring red!! 

Lördag 20.2: Samling kl 17001 vid Sundby Friluftsgård (tele
karta 50/05) för den traditionella kvälls(skid)
rävjakten (skidor om det finns snö!). Glöm inte 
pannlampan!! Därefter bastu och fika hemma hos 
banläggaren Gunnar s. 

VÄL MÖ~~ I SKOGEH och red önskar alla än en gång GO~T 
HY~T ÅRl 

A German toy, modeled on the Bierlot 
monoplan e, ha d a poper propeller that spun 
and lmprobab/e tin wings that flapped. 

Red: PA Nordwaeger/SM0BGU, Grävlingsvägen 59, 167 56 BROMMA 
Tel: 08-26 02 27 (B), 08-30 16 80 (A) 
Fax: 08-30 50 41 
e-post: panord@algonet.se 
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Jaktdatum 2S.Ol OB.02 21.02 OB.03 22.03 01.04 15.04 29.04 06.0S n. os 
Gunnar S A 10 10 9 ;?" ,6 10 10 9 .B 
Clas T 10 10 A 6 8 6 7 lO 
KON/Ole 7 10 8 9 1_Q 9 B 7 
BGU/PA 10 8 8 8 7 9 9 
Gunnar F 9 9 10 5 10 10 
AKF/Bosse 10 6 7 10 9 10 9 8 
Sven C 6 10 9 8 s s 10 7 
OY/Lasse 9 5 1.2 
SVM/Hans s 10 
Kalle 1_Q 

EJY/Anders 10 
BZR!Tobba 10 
Tomas R 8 5 6 
Sten S s 
HBV/BellQt 

RGH/Johan 10 
Bosse S 

Kurt B 7 
AOZ/Sven 5 

...,._._....... . ... 
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POÄNGSERIEN 1998 
27.0S 
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03 .06 10.06 17.06 OS.OB 12.09 19.08 16.09 23.09 30.09 11 .10 18.10 
10 10 1_Q s 10 9 Å 9 10 8 10 
9 8 7 7 9 10 10 7 9 
6 B g 10 10 7 9 7 10 6 
s 7 o s 10 10 9 10 7 
7 9 9 8 8 6 s 9 10 
s 6 6 10 7 6 8 

s s 6 s s 6 s 
s 7 6 M B 5 s s 
8 10 5 lO 

10 5 5 
s 

M lO 
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10 
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överstruken Jakt raknas eJ Endast 22 av de 27 st Ja~erna räknas 
Understruken poäng = arrangörspoang 

10 
7 

9 

10 
s 

10 

ZS.10 22.11 29.11 13.12 31.12 lsumm; 
10 g 10 10 10 210 
9 8 9 6 182 
7 7 9 9 182 
8 10 10 8 172 

1_Q 7 10 158 
s s 7 157 

6 6 6 12S 
B 83 

4B 

1.2 40 
lO 30 

30 
24 
15 
10 
10 
8 
7 
s 
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1998 års SRJ KM/OPEN 

Stockholms RävJägares (SRJ) rävjakts
klubbmästerskap och därtill OPEN 
(alltså även för icke klubbmedlemmar) 
avgjordes under Allhelgonahelgen i ter
rängen runt Rosersbergs slott med för
läggning i enkelrum med hotellstandard 
i Källarbacken, en nyrestaurerad bygg
nad intill slottet men tillhörande Rädd
ningsverket. 

Totalt deltog 13 st rävjägare varav tre 
kom från LA-land samt tre rävar, Lorentz 
SM0NTJ, Johan SM0RGH och banläg
garen Olle SM0KON. 

l samband med prisutdelningen på sön
dagen celebrerades rävjaktens 50 år 
som sport inom SSA med en lunch för 
drygt 30-talet tidigare aktiva och än idag 
aktiva rävjägare samt med en liten ut
ställning med gamla saxar, sändare, 
foton och tidningsartiklar. Ett reportage 
om detta fanns i förra QTC. 

NaHetappen och axeln ur led 
Nattetappen startade kl 1900 utanför för
läggningen och blev en ca 4 km lång 
bana med mycket stigar men däremel
lan en ganska snårig och brötig terräng. 
Under jakten började den första snön för 
vintern falla i en finfördelad form, vilket 
begränsade sikten eftersom det blev all
deles vitt i skenet från pannlampan. 

Den som hade is i magen och stannade 
kvar i närheten av startplatsen kunde ta 
sin första räv redan i första passet och 
kan man det känns allt genast mycket 
lättare. Andra snurrade runt några pass 
innan den första räven kunde stämplas i 
startkortet Av de sju rävarna var tre 
bemannade, men för att inte göra det 
alltför lätt för oss satt rävutläggaren inte 
vid räven utan en liten bit bort. Jakten 
avlöpte problemfritt utom för en jägare, 
vars axel hoppade ur led när han föll vid 
en räv men den hoppade dock tillbaka 

igen med lite lock och pock! Rävjägare 
är tuffa killar! 

Efter dusch, nattmål och lite eftersnack 
drog vi oss tillbaka till rummen för en 
stärkande sömn före söndagens dag
etapp. 

Dagetappen 
Denna gick i samma område som natt
etappen för två år sedan och med gång
avstånd från förläggningen. En del sat
sade nu söderut för att springa genom 
eller runt Ruinstaden (en "övningsstad" 
med hus, fabriker, bränsletankar, järn
vägsolycksplats mm som användes för 
träning av brand- och annan räddnings
personal) men det var inte alldeles 
lyckat eftersom allt järn på platsen och i 
backen gav en hel del felaktiga bäring
ar. 

Det fanns mycket blött i terrängen och 
en stor, lång bäck passerades ett par tre 
gånger och valde man fel passageplats 
kunde vattnet stiga till knäna! För övrigt 
var terrängen mycket skiftande från lätt
sprunget till tätt, tätt och ibland väldigt 
stenigt. Banlängden blev ca 5 km. 

Nostalgi 
Under jakten började lunchgästerna (de 
numera passiva rävjägarna) komma till 
förläggningen och ställde ut sina med
havda nostalgika i form av hemgjorda 
varianter på Affes (SM51Q) folksax. Med 
SOV anodbatterier och textilisolerade 
hörtelefonsnören kunde det ibland bli 
kortslutning mellan öronen i fuktigt 
väder! På den tiden var det sannerligen 
en annan spänning i jakterna! 

När jägarna duschat och badat bastu 
samlades vi alla i Räddningsverkets 
matsal för nostalgi-lunchen. Återigen 
ställdes en del gammal utrustning ut, nu 
kompletterad med en armens 2W Br 
(2W-sändare/mottagare, bärbar eller 
snarare släpbar eftersom det krävdes tre 
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man för att förflytta stationen!), en 
rävsändare med en kassakvittostämp
lingsanordning där man drog av en lapp 
för att visa att man hittat räven samt 
bilderna från en gammal Lektyr med 
Affe/IQ som "omslagspojke". Det var nog 
många minnen som väcktes till liv hos 
de gamla rävjägarna nu. 

Pr l sutdeln l ng 
Efter lunchen vidtog så prisutdelningen 
och vi kunde applådera årets klubb- och 
OPEN-mästare Gunnar Svensson, som 
nu får nöjet att inte bara få bucklan och 
äran utan också arrangera nästa års 
tävlingar. Det hela avslutades med att vi 
såg några videofilmer från rävjakter i 
österled, från 50-talet här i Sverige och 
vårt VM i Södertälje 1994. En hel del 
eftersnack blev det också innan vi 
skingrades åt olika håll för hemfärd. 

Resultatlistema ser ut på följande sätt: 

SRJ KM 
1) G Svensson 2.35.18 
2) SMSSVM/Hans 2.36.47 
3) SM08GUIPA 3.13.50 
4) Clas Thoren 3.15.45 
5) G Fagerberg 3.17.59 
6) K Svensson 2.16.05 
7) Sven Carlsson 1.47.25 
8) SM00Y /Lasse 2.05.16 

SRJ OPEN 
1) G Svensson 2.35.18 
2) SM5SVM/Hans 2.36.47 
3) LA50M/Steinar 2.59.18 
4) SM5EZM/Leif 3.09.50 
5) SM5FUG/Jan 3.1 0.1 O 
6) SM0BGU/PA 3.13.50 
7) Clas Thoren 3.15.45 
8) G Fagerberg 3.17.59 
9) LA50BA/Arne 3.26.24 

1 O) LA5ND/Stein 4.03.58 
11) K Svensson 2.16. 05 
12) Sven Carlsson 1.47.25 
13) SM00Y /Lasse 2.05.16 

14 rävar 

9 " 
7 . Il 

14 rävar 

13 " 
9 " 
7 " 

Med detta avslutas årets SRJ KM/OPEN, 
G unnar Svensson gratuleras än en 
gång och ett Tack framföres också till 
banläggaren Olle/KON, som har haft 
god hjälp av rävarna Lorentz/NT J och 
Johan/AG H. Redan nu är det dags för 
Gunnar Svensson att börja leta efter ett 
bra område med förläggning till nästa 
års KM/OPEN. 



MEDLEMsFÖRTECKNING FÖR STOCKHOLMS RÅVJÅGARE, SRJ 

FOrnamn Namn A dr••• Poet nr Poeta dn•• c s T In h•m T In ar b Bet III 

B~t Alzellua lyckolllgen 1 S·183 56 TABV !t-ev 08·7!586!591 l x 

~!.~.~----.... Aamu11en .Y.."..!.I!!R!.'!!..!~.:.!..!'. .. __ .. __ !!~:!~- -~---.......... ..12~~!.~. i x ·--·-·---- r-.......... -... -..... -•• - ............. 
Kurt Benat11on Erik Tegeli vig 13 S·163 40 SPÅNGA i 08·7600299 )l 

Lennart Berg Oalvloen 9 S·187 31 TABV 08·75876!55 

Glista !!!.R~!! ............... !?.!~ .. ~!.~ .. ~~.9..~-~ ......................... S·163 43 ~~ ...................... J.~ ........ 08·7615296 08·7825308 x ....................... ..................... .......................... , ........................ 
Gliren BJIIrk Vlrmlandsvlgen 1115 S-123 48 FARSTA l IKR 

Hans Borgnia .lngsvlgen 74 S-141 41 H..IXll'a !C2K 08·7747162 l x 

-~-~-~ .............. . !!!!:~ ...................... .l;!r~.~-~~.9.!.'~ ... 1.~ ....................... S·792 90 s.:::u.Ef'O.I i B Il 0250·22725 l )l .................... ...................................................... ................................................... 
Carlsson Plronvlgen 1 S·168 58 BROMMA 

l 
08·872449 ! Sven ! x 

Klas Dannerud Fasanatigen 63 S·144 44 ~ !CZJ 08·532!5511161 x 

Bengt Evertnon Kvamvlgen 15 S-711 76 STORÅ VMU 0581·10907 l 
Gunnar Fagerbara S:t G6nsnsaatan 116 S·112 45 STOCKH<l..M l l x 

Lennart Gultalnon Knallevigen 10 S-177 60 JAAFALLA ia.E 08·7604672 ! x 

Andera Gylln Klilvigen 4 S·1!53 32 JARNA jEJY oa-5517t6s8!D8·7S02ooo x 

Michael Hallgren Kllpmanaatan 44 S-633 40 ESI<L~ l 016·136707 j x 

Knut E Halmdal 86r0nnlngen 27 N·3472 BOoALEN, Norge i LA6XI 31282703 1114210000 

Magnus Holmberg Bjllrnklrrsg 4B:35 S·584 36 l.N<OPNi ! 070·5663040 

Ole Holthe Eiklveien 66 N-1345 ~~~.!-~~ ........ ..!~ .... 671441178 ! ........................ .............................. ..................................................................... ................... .......................... ! ......................... . ........ .._ .. 
Lars G l Haglund Skvattnsmsvloen 1 S·647 93 MAR1:FRED i JCO 015D· 10i18 j 

o Christer Jacobnon Box 4046 S-133 04 SALTSJOBADEN i EJM 08·7178546 l 
Cln·Gilran Jannon .!.!':!!~~!~~~!~.~-~ ... ~~ ........................ S-144 63 ~ lcru 08·53251102! x ....................... ............................... . ... ... ... . ..... .. to. .......................................... ................. .................................................... 
Torbjc5rn Jansson Grenviigen 36 5·136 68 twaG: !B2R 08·7773280 

l 
i x 

Ull Jon11on Kunaskllppevlgen 1 5 S·141 40 fi..OOI'GE ioYP 08·7744330 l 
. ':!!! ................ ~~~!!~~!.. .............. !:1.\':~~).~ ... ~.?.~~ .................................. S·794 DO ~ ............................ IJ.~~ ........ .......................... { ......................... lC .................... 
Bertil Kr u se R6gvlgen 21 S·175 50 JAAFÅLLA i 08· !58034095 l x 

Lennart Lerhammar Angstugevlgen 5, 4 tr S·611 61 ~ km 0155·68!522 i HM 

Bo Lindell Millinarstigen 4 S·181 46 LDNGO ' IAKF OB·7659U9 l 
Alf lindaren Afaavlaen 10 A S-187 31 T.lBV lo 08·7583923 l HM 

Lat~ Llndqvi1t Hembovigen 6 S-6~6 30 GNESTA I FDA 0158·10888 x 

Olle Nllsson Skfltesvlgen 102 S-187 31 TABV l<CN 08·7684413 x 

Sven·Ove NU .. on Utflyktsvlaen 2 S-705 112 (~:&R) -~ j lC (50) 

Lars R Nordaren Undvlgen 19 S·1D2 70 SOl.l.ENTUIIA Of 08·7547647 l l 

P·A Nordwaeger Grlvllngavlgen 511 S·167 56 BROMMA hw 08-260227 ' 108·301680 l 

o 
Petrik -~-~.!!.~Y.... ............... .~!!~~.!~.~~~-~ .. ~: .. ~ .. !! ............... S·123 73 FARSTA i 08·945988 ! 08· 7824469 x ...................... .................... ...................................................... .................................................... 
Sven Olsson Oxeltunet 11 S·1BI 48 LDNGO lAOZ 08·76541182 l 
Ronald Par~ son Filipstadsbacken 26, 4 1r S·123 43 FARSTA !rov 08·6055007 • 08-6836275 l 

. '.':'.!!!':~~ .......... Petersson ~~!T.~!-:~9.~~-~ ................................ S-756 47 UPPSALA !JVP -~·~:~;·;~;·; ..... , ......................... .............................. . ................... .. ................ ......... ........... 1 ............... . .............. 
Olla Pettersson Maratonvlaen 83 S·122 ~o e.sae IESJ x 

Gc5sta Ro Min Fagervikavigan 23 S·161 51 BROMMA !ADI 08·255893 l 

To ma a . ~ ...................... .~!&!~!!~ .. 1~ ................................ S-175 46 JAAFÅLLA i 08·58037929 i x ...................... .................... ......................................................... ................................................... 
Sten Sandberg Sjc5bjilrnsvlgen 74, III S·117 67 STOCKH<l..M i 08· 1111863 l x l 

u-o Slaver Almhagsvlgen 3 5 ·178 38 EI6'Ö ACU 08·56031233 08·7826642 x 

Hans Sundgren T essingalan 38, 2 tr S·722 16 VÅSTERÅS SVM 021·142827 l oa-72676~2 l( 

Gunrar Svensson Alg1kyttevlaen 27 S·141 38 I-I..IX)N3E 08·7467357 • 08·60821 1 o x 

Kar l Svansson·SchulU lagelilYigen 3l. 2 tr S·12~ 31 8AIOiAGEN 
l 
i 08·74673577 1 x 

Slldarberg Ornatigen 311' '2. t 5·183 TABV ' ! Johan 50 l m-t 08·7684114 : 

Bo Sllderquist Uvlngsvlgen 4 S·187 30 TABV l ! l( ; 

C In Thoren Knaleborasvlge_n B E S·17B 35 EI6'Ö i 08·56033042 ! x 

Lars Thyr 3·18 Legend Garden, 89 Capita! 100621 BEUING, P A CHINA !IZW i 
Torsten TOrnkvist !:.~!.T.!~~~-~-~.!~ .. ~.: .. ~ ... '!. ................ S·151 47 -~-~~~ ............... .!.?.:? .......... -~-~ ~-~~~-~~-~-~~-!- · ....................... l( ...................... .............................. . ................... 
Ceri·Henrik Walde Tornvlaen 7 5·183 52 TABV iEF 08·7566160 :08·7825021 l 

Gliren Wideratram Tussilagostigen 13 S·144 33 ~ ' ! 08·53250772 ! x 

Gunnar .~!~~-~-'.!.' ................ .':!~!).~-~-~~!!.~.~ ... ~: ... ~.~ .................. 5·162 66 V.lU.IIIGBY j l ....................... .................... . ..................................................... .. ........................ !' ....................... ......... __ ,. 
Leif lettervall Katrinelundsvlgen se S·722 18 VÅSTERÅS j E2M l x 

Per-Anders Astraduon Aprllvlgen 13 5·187 !11 TABV !CTG 08·5 1 052041 ! x .. 
Upprattad av SMOIWH, 98-09-19 


