
STOCKHOLMS RÄVJAKTSBLAD

Nr 1 1958 11. årg. 3.2.58

Du kallas härmed till extra möte 1. Information om emorganisations— 3
kommitténs arbete.

onsdagen den 19 februari kl 1900
2. Diskussion och ev. beslut om

Lekal: 8: t Görans Ungd.msgård klassindelning vid rävj akterna.

(Gillestugan), Kiingsholmsg. 153 3. krets jaktazrangörer träffas.

1. På årsmötet meddelade —IQ, att han i forts. inte kunde ombesörja hopsamlaride av
data till kallelserna, utskrift på stencil, tp av. denna till —ORD, hämtning av dragr..
kailelser hos —CR3), hättning, vikning, iläggning, adres~ering, frankering samt post—
ning; utskr±ft och up—t.—date—hållande av adressetiketter saint föredragsverksainhet i
samma omfattning s•m tidigare år, även ém den sporar’.iska utsändningshjälpen bleve mer
permanent. —ORD befarade minskade stencileringsmöjligheter. — Arsmötet tillsatte kom
mittén YD—CR)—IQ, och den berättar under extramötets 15 första minuter.

2. Många nybörjare sägs ha tappat mödet av att under sitt första år alltid stängas
ute från tätplatserna av en kompakt skara “gamla” rävjägare, och så ledsnar de. —

Arsmötet uppsköt p.g.a. tidsbrist ärendet till eflramb~tet. Hur ska klassindelningen
göras? Hur ska uppflyttningen ske? Hur få minsta administrativa krångel (bckf. av re

Q sultaten)? Hur förfara för att familjemedförande söndagspromenadjägare inte ska kännasig insnärjda i resultatjäkt utan fortfarande trivas? — Detta och annat bör du, scm
är ny eller årsganimal, tänka igenom nu och redovisa på mötet — det är för din skull
saken tas upp! Du som varit med längre inser väl, att i en för vårt fortbestånd så
viktig fråga behövs din erfarenhet och dina synpunkter! — Vi hade tänkt oss att tiden
1915—2115 kunde användas fSr punkt 2. Sedan fikar vi, och så får de flesta gå hem.

3. De, som på årsmötet levade arrangera rävjakter 1958, får dock stanna lite till.
Det är n~idvändigt, att minst en representant för varje “arrangörsgrupp” deltar i up’z—
görandet av en definitiv plan för vårens jakter och en något preliminärare plan för
sommarens och höstens. :Avsikten är att hindra att det blir skämtj akter tre veckor i
följd eller att alla tävlingar läggs på Lovö etc. P—gänget får välja dagar först.

På årsmötet visade -IQ färgbilder från lar~skamperna o’Dh -BAD färgfilm från vår
field—day på Simpnäs (ryktet säger f.ö. att den ska upprepas i år, ev. 15 juni).

Ptängjaktsseri~n 1957 bestod av 3 dag— och 2 nattjékteF. Varje deltagare fick räk.
na sina två bästa .dagjakter och sin bästa nattjakt. Till dem, som var SEJ—medlemmar
1957, bifegas p—gängets •riginalprotökell. De räcker tyvärr inte till våra under vin
tern nyti1lk~mna vänner, men vi kan tala om, att närmare 50 man mer eller mindre ak
tivt deltog i serien; att många fick priser och att de bästa vari
1) —YD 2) —IQ 3) —Mu 4) —BZR s) —II 6) —KO 7) Lei,jdström 8) —ATZ

Trippeljakten i samarbete med KAK gick för femte gån~ex~ 17/11. Den har visats på
TV, ech deltagarna har fått utförligt pr8t6ké’ll. 1) —ATZ 2) —KO 3) .41U 4) BXT

De 34 räviaktsintresserade i Storstockholm, som efter —IQ:s TV—program 19/11 s~’sv
till oss, hade inbjudits till meeting 10/1. De såg vår instruktionsfilm från 1953
och knöt många värdefulla kontakter med närboende hjälpsamma rävjägare m.m.

Årsavgiften höjde årsmötet spontant, utan att kassören bad om det, från 3 till 5
kr, bl.a. för att möjliggöra priser i nybörjarklassen. Eftersom alla jakter fortfa
rande är helt gratis, så är det väl inte dyrt... Vi får alltså, be dig betala 5:—
till pistgirc 55 11 85, Lennart Lerhammar, Hägersten. TEXTA namn, adress o. e~.cal1~

Spar det här SEJ—bladet. Det kan hända, att du med nästa blad får en samlingspärn
som present. Obs! Detta är inget definitivt löfte, men underhandlingar pågår.

Nästa blad utk.omkr. 10/3. Ev. utlyses där en nybörjarjakt 3Q/3, där de nya, med
el. utan egen sax, får instruktörer med sig och hjälps just så mycket de själva vill.

Sedan den första rävjaktskallelsen gick ut i 10 ex. före Sthlms första rävjakt
6/6 1948 har 56 SEJ—blad om sammanlagt 85 A4—sidor sänts ut, kallande tfll 141 jak—
ter, varav 110 i sthlmsregi. Alla blad utom 9 har redigerats och skrivits av —IQ,som
nu drar sig tillbaka, tackar för den tid som varit oah önskar efterträdarnaiflati]]-i.
SRJ~~€dresser SM5IQ Alf Lindgren, Östervägen 23/II, Solna

— —— Bertil Andersson, Sturegatan 6 .å/iii, Stockholm b, 62 52 18

SM5CBD Lennart Lerhammar, Sparbanksvägen 70, Hägersten, 19 22 71
SM5YD Arvid Carlsson, Spiralbacken 14 kv, Vällingby

—iq skrev, —crd stencilerade. Utsändes till 165 adressater.


