
RPO-banketten
Vi var 12 RPO-are på avslutningen den 19
november. Glögg, EZM:s kulinariska Janson,
köttbullar och tilltugg. Per Lenander var
yngsta och BTX var äldsta deltagare. Med
statistik kan man få till det mesta men faktum
är att under 1998 har vi haft mest deltagare
per tävling än något annat år i "modern tid",
dvs ett snitt på 9,8 deltagare per tävling. Synd
att vi bara hade 13 tävlingstillfällen.

Under 1998 var totalt antal starter 128 mot 131
under 1997.

Traditionsenligt glömde vi välja RPO-
sektionens styrelserepresentant. Vi gör det
istället på planeringsmötet den 25 februari.

Vid prisutdelningen fick Bo, CJW motta den
första inteckningen av det nya vandrings-
priset för VRK:s klubbmästerskap;
Kompassen. Ett pris skänkt av SM5UW:s
dödbo via SM5NDI.

Årets flitigaste rävtagare blev också Bo med
75 tagna rävar.

Poängligan vanns även den av Bosse med
994 poäng av 1000 möjliga.

Till slut fick alla hämta pris.

Slutresultat MAX-RÄV 1998:

1 CJW Bo 75 rävar
2 DAT Ingvar 73 rävar
3 FUG Jan 71 rävar
4 DAA John 54 rävar
5 SVM Hans 54 rävar
6 EZM Leif 51 rävar

Slutresultat SNABB-RÄV 1998:
En titt på utnyttjad tid per räv ger följande
lista:

1 SVM Hans 10,6 min per räv
2 CJW Bo 12,0
3 Per Lenander 12,6

4 HUR Leif 13,0
5 Christer 14,0
6 HCL Nisse 14,6

Vad händer 1999?
Nationell tävling
I maj arrangerar VRK en nationell tävling med
både 80 m och 2 m jakt enligt internationella
regler (5 rävar, 5-minuters-pass).

EM i Kroatien
Det är inget VM under året men dock ett EM i
höst.

Första USA-mästerskapen
USA deltog för första gången på VM i höstas
och kommer att arrangera sitt första riktiga
"löp-RPO-mästerskap" den 10–14 augusti.
Kanske någon VRK:are åker dit.

Träna fram en junior eller dam?
Nästa VM går i Kina år 2000. Eftersom Sverige
inte hade någon dam eller junior med på
senaste VM är det hög tid att försöka få fram
sådana


