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Nu komer årets första nödbiad. P A har flytt till Irland och jag sitter
här och jagar arrangörerna som ej ännu har bestämt sig var de skall ha
sina jakter. Utöver komande jakter har vi fått in 2 resultat från vin
terns övningar och dessutom har jag hunnit med att skriva ut årsmötes
protokollet. Over till konnande jakter det är inte många dagar kvar. Kan
vi få tillräckligt med snö för skidjakt. Anders tror på pannlampa oxå!

19840404 onsdag Samling kl 19.00 söder om Södertälje. Karta
finns och om vi har tur fixar Anders med upp
tining i bastun. Vägbeskrivning: Kör E4 söderut
förbi Södertälje och över motorvägsbron, tag av
till höger E3 mot Göteborg men kör ej ut på E3
utan tag av mot~centrum, Nynäshamn~Eh kör ca
200 m till ett vägkors. Kör rakt fram till nästa
vägkors (ca 1,5 km) och tag till vänster under
E3 ca 3,5 km till skylt Tveta. Sakta ned och
titta efter skylt Lerhag/Åleström samt SRJ—skylt.
Följ skyltarna till startplatsen.
Varning för snö och mörker hälsar arrangören
Anders — EJY tel 0755—38176.

19840418 onsdag Samling kl 19.00 Lidingö Fågelöuddebadet P—plat—
sen. Denna gång lovar Bosse kartor åt alla.
Varning för mörker. Vägbeskrivning se telkartan
1984 sid 11 C3. Bosse undrade om det gick att
lägga ytterligare 1 jakt på Lidingö. Jag före
slog då att låt oss springa baklänges då. Vi
får se vad Bosse kan hitta på.
Mycke folk vill Bosse ha. Arrangör Bosse—AKF.

19840425 onsdag Samling kl 19.00 Djurgården Kaknästornets P—
plats. Djurgården runt ordnar PA, men det vet
han ej om ännu. Vi hoppas på vackert vår väder
med fågelkvitter och nya rävtag. Karta det lovar
jag oxå att PA fixar. Väl mötta till Djurgårds—
träff, nu är det nog dax med spikskor och pann—
lampan får stanna hema.
Välkomna skulle nog PÅ skrivit, jag chansar på
det oxå. Arrangör P A - BGU.

Resultatbörsen omfattar Lovö—jakten och Ågesta—jakten
19840212 Lovö 1:a Sven C. 2:a CTU 3:e Theo B.

4:e AKF 5:e Kon 6:e Gunnar 5.
7:e Göran G. 8:e ACIJ 9:e Lennart 3.

10:e IWH 11:e Johan 5. 11:e Bo 5.
PÅ har lämnat följande att läsa: Årets första jakt, utlyst som en skid—
jakt. Hälften av jägarna kom också mycket riktigt iförda skidor men
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ingen av dem vann; det gjorde Sven för andra året i rad.
Vädret var mulet och temperaturen minus ett par tre grader. Snötill—
gången kunde ha varit bättre— nu tvingades skidåkarna att ta sig runt
vissa plöjda åkrar i stället för rakt över på sin jakt efter rävarna,
som denna gång var de standardiserade 5 st med normal antenner och
jordplan. Banlängden var ca 6 km.
Bo och Johan gjorde en stark prestation med att ta fyra rävar trots
en sen start, prov med en heninagjord, miniatyriserad sax och start
åt fel håll. Hur fungerade saxen, Joham?

10:e EJM + Sanna
Även till denna jakt har flitiga PÅ skrivit ett sanningens ord:
Återigen en skidjakt men endast Anders hade dessa med sig -övriga sprang
Det gjorde Anders också efter en stund ty klistervallan han med sådan
omsorg applicerat på skidorna omöjliggjorde vidare framfart. Han satt
bokstavligen fast i underlaget. Dessutom Iiajade”saxen men Gunnar hade
vänligheten att låna ut en av sina.
Även jag lånade en sax ty min gamla har blivit trött ovh svag och det
vet ju var och en att med en ny sax brukar det vara ganska svårt att
vinna. Efter trekvart hittade Anders och jag vår första räv, bemannad a’~
Ulf/—DYP. Han låg ute som räv nr 6 tillsaiivnans med en liten second op
som prickade av de passerande jägarna genom att peta ett hål i snön.

Eftersom Gunnar var banläggare räknade alla med en lång jakt men
det var med stigande förvåning vi lyssnade genom första passet. De fyra
första rävarna låg väl samlade i SV med kraftig signal styrka, den femte
i 5 och något svagare och slutligen den sjätte så svag att den var svår
att pejla men långt i söder av signalen att dönna. ( Passus rävarna
sände i ordningen nrl, nr6, nr2, nr3, nr4, mrS PÅ har nämnt dem i
sändnings ordning ej i rävnr ordning). Med denna var ordningen återställ
—typiskt Gunnar-jakt, 15 km lång, tänkte vi. Men hej vad vi bedrog oss,
särskilt Sven som efter sin 5:e räv gav järnet ca 1,5 km söderut men hör
de intet. Han lade saxen intill en lång wire av något slag som extra
antenn men det var tyst, så han lomade hemåt. Nästan frame hörde han
den plötsligt oci hittade den sedan på övertid, gömd några hundra meter
från starten. Det är ännu okänt varför den var så svag — Gunnar bedyrar
att den inte var dämpad på något sätt.

Dusch, bastu och fika avslutade en rolig och jobbig jakt och sedan
åkte vi hem med endast 3:ans och 4:ans växlar i funktion.

Detta var PÅ syn på saken. För att reda ut alla frågetecken så fixar
vi en kopia på nya Ågestakartan med rävarna inringade. Före start gavs
tillfälle att i god tid byta upp sig till ny årsmodell samt chans att
vika kartan rätt. God tid gavs för att jagarna skulle få upp farten
innan rävarna startade upp. 5 minuter före 1:a passet fick jägarna
sticka ut på årets andra jakt.

Uts ick från nödredaktionen.
Ladda, ladda på onsdag gäller det!

19840311 Ågesta 1:a Sven C.
4:e BGU
7:e Johan 5.

2:a KON 3:e Bo 5.
5:e EJY 5:e Theo 3.
8:e HZQ 9:e CTU + Johanna





Protokoll från STOCKHOLMS RÄVJÄGARE:s årsmöte 19840125 Nu är det sid 2.

1) Ett försenat årsmöte öppnades kl 19.22 onsdagen 19840125
av P A Nordvaeger, som lämnade över ordet till Alf Lindgren.
Alf tog tillfället i akt och hälsade alla hjärtliat välkomna
till TSA:s klubblokal och lovade dessutom att bjuda oss på
fika (se punkt 10).

2) Till mötesordförande valdes P A Nordvaeger och till mötes—
sekreterare Gunnar Svensson.

3) Till justeringsmän valdes Sven Carlsson och Alf Lindgren.

4) Dagordningen godkänndes.

5) Föregående årsmötesprotokoll upplästes frivilligt av Gösta
Bergman. Ang punkt 12—2 utlåningsmateriellåda noterades ej
åtgärdat. — Olle Nilsson lovade bättring, snarast.
Ang punkt 12—5 kostnader för anslutning till Orienterings—
förbundet noterades ej åtgärdat. - Gunnar Svensson lovade
att återkon~na i konnande SRJ—blad.
Vi bifogar föregående års årsmötesprotokoll som efter ovan
angivna anmärkningar godkänndes och lades till handlingarna.

6) Rapport från funktionärerna:
Kassören vår allas Gösta Bergman presenterade ett över
skott på kr 899:34 för 1983 och föreslog oförändrad med
lemsavgift för 1984.
Redaktören P A Nordvaeger kom också med positiva siffror
totalt 308 jägare på 23 jakter är lika med 13,4/jakt, inte
illa. P A undrade när det senast anordnades 23 jakter i
poängserien på en säsong av SRJ, kan vi slå det 1984 ?
P A höll ett anförande på temat VRK:s utlåtande om nya VM—
regler, ett koncentrat.

7) Funktionärerna beviljades ansvarsfrihet för 1983.

8) Val av funktionärer för 1984:
redaktör omvaldes P A Nordvaeger.
redaktörsassistent omvaldes Gunnar Svensson.
kassör omvaldes Gösta Bergman.
revisor ny valdes Sven Carlsson.
materialförvaltare omvaldes Olle Nilsson.
ansvarig för klubbsignalen nyvaldes Gösta Bergman.
biträdande stationsföreståndare nyvaldes P A Nordvaeger.

9) 1984 års avgifter fastställdes enl kassörens förslag:
Ingen ändring = Medlemsavgift 30:—

Familjemedlemsavgift 5:—
Startavgift 2:—

10) Fika. Häftigt fika med mackor avnjöts på bottenplanet i
TSA:s klubblokal, F2:s gamla vaktkur.

11) 1984 års jakter. Onsdagar tycks gå bra 1984 oxså.
—12/2 PA, 26/2 VRK, -11/3 GS, ‘-25/3 UNO, ~4/4 Anders,
‘-18/4 AKF, ‘—25/4 PA, -2/5 Sven, -9/5 CTU, —13/5 Gösta/PA,
‘-23/5 CLE, 27/5 ESA, ‘-3/6 TSA, —6/6 CZI, —9/6 GSA,
‘-13/6 KON, 17/6 VRK, —20/6 Lennart, ‘-27/6 Gösta,

‘-8/8 PA, 15/8 AKF, ~22/8 BF, 29/8 alt’-5/9 SiR, 6—10/9
VM Norge, 12/9 HBV, 19/9 Nykvarn, —30/9 CTG,
5-6/10 KM IQ/Täby,c.14/IO Göram + Klas Thorén, -21/10 EJM,

—28/10 BZR, 4/11 Nynäshamns Radiok., il/il KON,
18/11 CTU, 2/12 Glögg, 30/12 Anders Äntligen.

12) Övriga frågor:
a) Bosse AKF: Det åligger arrangörerna att se till att alla

deltagare får ta del av nypåhittade finesser före jakten.
Ändras jaktdag (vilket bör undvikas) får vi bilda telefon-
kedja och meddela alla, det räcker inte att bara dela ut
lappar på någon jakt före den ändrade jaktdagen.

b) Flera rävar än 5 på sanmia frekvens är ett mål för 1984.
CPA jagar källkoden så att det går att programera om våra
sändare för flera rävar.

c) 3 nya sändare bör byggas ansvariga: Anders, OY, CTU och
CPA samt på mekaniken KON. Budget 1000:— kr avsattes.
Kontakta PA + Gösta ifall mera pengar behövs.

d) TSA åtog sig att gjuta kastlod.

e) Nedlemsavgiftsinbetalningskort skall finnas i startpärmen,
åtgärdas av PA.

13) Prisutdelnimg poängserien 1983. Resultatet går att läsa i
redan utdelade resultatlistor. Vi tackar för alla fina priser.

Mötet avslutades kl 22.23 utan att vi hade fått någon frivillig ar
rangör av nästa årsmöte. PA tar tacksamt emot förslaa.
Ett Varmt tack till TSA blev det innan det var dax att kasta sig
ut i snöstörmen på nypolerade vägar.
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