
SRJ-BLADET

Årgång 40 Nr 2

198 7—02—10

Årsmötet hölls som vanligt 1 TSAs klubbstuga i Täby den 28.1
med ett 15-tal deltagare. Ur orotokollet kan nämnas att med
lemsavgiften för innevarande år bibehålles oförändrad till 50,-
(inbetalningskort bifogas) samt omval av samtliga funktionärer.

Efter fika—pausen bestämdes årets jakter enligt följande:

Febr. 1: Gunnar
22: -BGU/PA

Mars 8: -RGH/Johan
15: -EJY/Anders

April 1: Sven
8: Sven

22: —AKF/Bosse
29: Bo 5

Maj 6: —CTU/C-G
13: —HBV/Bengt
16: NATIONELL JAKT/URK
23: —KON/Olle (TSA field—day)

Juni 3: —CZI/Klas
10: Clas T
13: NATIONELL JAKT/SIW
17: —KON/Olle
24: Gunnar

Juli Sommaruppehåll

Aug 5: -BGU/PA
8: NATIONELL JAKT/ÖSA

12: —AKF/Bosse
19: —BF/Calle

22—23: SM/URK

Sept 2: -ACU/Uno
9: Göran G

16: -EJY/Anders
23: -RGH/Johan

Okt 2-3: KM/-OY/Lasse
11: —IQ/Alf
18: -CLE/Lennart
25: Clas T
31: SKÅPSJAKT/ÖSA

Nov 8: —CZI/Klas
15: Theo
22: Lennart B
29: Bo 5

Dec 6: -BGU/PA

Som synes en jaktlista av samma kaliber som förra året 30 st
jakter inom SRJ plus tre nationella jakter, ett SM, en skåps—
jakt och SRJs KM/SRJ OPEN samt, eventuellt, ett NM.



Efter jaktplaneringen och övriga frågor vidtog prisutdelningen
och med den 2 st guldmedaljer bl.a. Den ena medaljen fick -KON/
Olle som vann poängserien totalt och den andra fick Kalle, som
vann nybörjarklassen. Vem vinner denna klass i år?

Innan kallelserna till kommande jakter publiceras skall den förs
ta jakten för året, som Gunnar arrangerade, redovisas.

87—02-01/Sundby

1) -KON/Olle
2) -AKF/Bosse
3) —CZI/Klas
4) Sven
5) -BGU/PA

2.10.00 15 kontr.
2.19.56
2.20.00
2 53 00 14
1.26.00 11

Läs banläggarens kommentarer:

Hej, nu är det dags med en rapport från skogen igen. På årsmötet
manade PA oss att vara flitiga med pennan.

Kalle och undertecknad ville bjuda på något extra att starta upp
säsongen med. Drömmen om att få arrangera en nattjakt oå skidor
skulle gå i uppfyllelse söndagen den 1. febr med Kalle som ide
givare och jag fick då välja typ av bana mm.

Till skillnad från förra årets 1. jakt på hela kartbladet, som
ingen orkade runt, ville vi nu ge jägarna chansen att gå runt.
Så här såg kartan ut!
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Som synes ett mycket litet område med 3 timmars sändningstid
och dessutom fick man lämna startplatsen 45 min före sändnings—
start och i dagsljus så det fanns gott om tid att leta efter de
åtta fasta o—kontrollerna innan det blev mörkt.

Vi vinkade av de fem tappra jägarna iförda full jaktmundering
med skidor, stavar, lyse, karta, vantar mm. Vädret var perfekt
för skidåkning med klarblå himmel och en nedgående sol. Hårda
fina skidspår och lämnade man dessa djup, lös snö.

När mörkret lagt sig och kylan sjunkit åtskilliga grader var
det dags att se de svaga, stearinljusliknande strålarna peka
mot startplatsen igen. Först i mål kom förra årets meste/bäste
rävjägare -KON/Olle, som snabbt tog den varma saft som bjöds
till alla återvändande. Det blev hårt om 2:a nlats men -AKF/
Bosse gick segrande ur den striden.

En reflektion när man tittar i resultatlistan: 8 fasta o-kont
roller + 7 rävar och ändå tre man inom 10 min — då är det hårt.
Banvalsmöjligheterna var ju mycket stora!

Vi tackar för visat intresse.
Gunnar och Kalle

Därmed över till KOMMANDE JAKTER:

Söndag 22.2: Samling kl 10.00 vid Lovö Golfbafia på vägen mot
Lovö Kyrka. Skidjakt!
(Skidjakt innebär att den som inte åker skidor
placeras i resultatlistan efter den siste skid—
åkaren oavsett antalet rävar och tid!)

Arr. -EGU/PA och -ACU/Uno

Söndag 8.3: Ring —RGH/Johan på tel. 08—768 41 14 om olatsen.
Samling kl 10.00 med valfritt framtagningssätt
(t ex snöskoter!)

Söndag 15.3: Samling kl 10.00 vid Tveta, söder om Södertälje.
Skidjakt!
Kör E4 söderut förbi Södertälje och över motorvägs—
bron, tag av E3 mot Göteborg men kör EJ ut nå E3
utan tag av mot “Centruni, Nynäshamn” och kör ca 200
m till ett vägkors. Kör rakt fram till nästa väg—
kors (ca 1,5 km) och tag till vänster. Kör under E3
och fortsätt ca 3,5 km till skylt Tveta. Sakta ned
och titta efter skylt Lerhag/Åleström samt SRJ—
skylt. Följ skyltarna till startplatsen.

Arr. —EJY/Anders som skall försöka fixa dusch/bastu

Onsdag 1.4: Samling kl 19.00 vid Ängbybadet (i Bromma om nu
någon känner till något annat bad med samma namn)
Första kvällsjakten för säsongen.

Arr. Sven

Onsdag 8.4: Samling kl 19.00 vid Sandviks Motionsgård i Viksjö.

Arr. Sven (även här)



Onsdag 22.4: Samling kl 19.00 vid Grönsta (Lidingö)

Arr. -ARP/Bosse

Onsdag 29.4: Ring Bo 5 på tel. 08— 758 97 78 om olatsen.
Samlingstid som vanligt kl 19.00

Därmed är det slut på detaljerna för denna gång. Arrangörerna
för jakterna under maj och juni ombedes förbereda sig och med
dela red. SNARAST var jakterna skall hållas.

VI SES!

Red. PA Nordwaeger/—BGU, Grävlingsvägen 59, 161 37 BROMMA
tel. 08—26 02 27 (bost), 08—735 80 35 (arb)



PECIOKOIL FÖRT VID S’JOCK}0121S RÄVJÄGARES ÅJL9~1~ 1986—01-20 på TSk, Täby

Närvarande: 21 medlemmar enligt separat förteckning

Kallelse: utsänd med SRJ—bladet

1. BGU öp~ade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

2. Valdes B&J till ordförande och BF till sekreterare.

3. Valdes IQ och Sven Carlsson till justeringsmän.

4. Godkändes dagordningen med noteringen att ~4 88 behandlas under
punkt 12 Ovriga frågor, Dagordningen bifogas.

5. Föregående mötespntokoll upplästes och godkändes med ändring av
§ 9 Nya rävsändare innebärande att de skall sända på sanna frek
vens och jämnt fördelade i intervallét 10 minuter.

6. Funktionärema rapporterade enligt följande:

IWE föredrog kassarapporten (bilaga) som visade att SEJ har till
gångar på ca 3000:— 1 likvida medel. Han kommenterade nedgången i
medlemsantal som följd av de ändrade avgifterria. Många passiva
hade lämnat klubben.

BGU redovisade poängjaktsresultatet (bilagt), Gunnar Svensson vann.
Han redogjorde för akUviteten i övrigt och resultatet av 1CM/SEJ open.

BGU meddelade att 86 års NM/SM går i Örebro 23—24 aug, VM i Sara—
jevo 3—7 september med nya regler (se Q’It 1/86) och med de natio
nella j~ctema som uttagningstävlingar.

BGU meddelade att 8? års SM troligen förläggs till Uppsala. SRJ/TSA
anordnar en nationell jakt.

BGU meddelade att SEJ fyller 35 år 1988 (rävjagandet i StockI~olm är
sedan 1948, då IQ började distribuera bladet). 1111 en kommande
litmutstäilning önskade Gunnar Svensson alla ganaa handlingar, dvs
fore 1959, IQ angriper detta som förste man.

BGU meddelade att man genom samutsändning med Räv-info sparar porto
och ger alla medlemmar Räv-info.

CR1 redovisade rävsändarläget. ~ två nya blir klara i februari och
alla är sedan anpassade för 5,6,...,l0 sändare inom ett tiominu—
tersintervaJl. L~ är däremot ej anpassade för fexrndnutersintenall.

Sven Carlsson föredrog revisionberättelsen och föreslog ~tt balans—
räkningen skulle godkännas innebärande ansvarsfrihet för “styrelsen”.

Materialförvaltaren KON redogjorde för hur GRIs sändare skalle in i
lädoma (verkade klara med ackumulatorer typ Tsk). Framfördes en del
synpunkter på de gamla sändarnas driftsäkerhet, noterades av KON.

IQ åtog sig att gjuta nya kastlod 1 2 kvartalet (något tiotal).

rnskuterades metoder att förenkla antennuppsättandet (korta anton—
ner med förlängningsspole, flugfiskespön). EJ! och 0! utreder med
AXF som konsult. Avrapporteras i bladet under senvåren.

7. Xrsmötet beslutade om ansvarsfrihet.

8~ Samtliga funktionärer omvaldes med acklamation, dvs BGU ordförande,
IWH kassör, Sven Carlsson revisor, KON materielförvaltare, Gunnar
Svensson avbytare (för alla).

9. Beslutades oförändrad medlemsavgift trots förväntat minus 1986.



10. Fika

11. Överenskoms jaktkalender för 1086. Publiceras i SJU-bladet. Ca
30 rävjakter.

12. Diskuterades 2 ni jakter och ev byggsatser för saxar. Inget be
slut fattades — frågan får mogna. BP’s tyska prospekt sprides.
Diskuterades antal rävar på jakter.

Meddelade EF planer på rävjakt i samband med Försvarets nate
rielvexks kortvågskonferens IF 86 på Fårön i augusti Cv 33) och
sitt önskemål att låna saxar.

För skidrävjakter beslutades att de som kommer utan skidor får
5 poäng (deltagit) även om de placerar sig bättre.
Diskuterades 34 88. Beslutades att SJU skail åta sig detta 1
viss samverkan med TSA. Ansvarig tävlingsledare IQ, medhjälpare
BP’, BGU, CZI, OX, samtliga idl erfarna jägare och vana från SM
—arrangemang.

BF puffade för TSA äventyrsresa,. som onnämnts 1 SEJ—bladet.

Diskuterades banlängder, nybörjaxiclasser ni ni. Antal rävar, nål-
stick 1 karta 1 st f besök. Rekommenderades resp arrangör att
som hittiils särskilt ta sig an nybörjare och ge dem rekommen
dationer vilka rävar de bör koncentrera sig på resp undvika.

Erbjöd sig OX att efter mötet demonstrera skid-OL-grejer.

13. Utdelades priser tiil poängjaktseriens placerade.

(14) 80(3 tackade TSA för lokalen och avslutade mötet.

Vid protokoilet:

C-HWalde, 345BF

Justeras:

P-A Nordwaeger, 315BGU

Alf Lindgren, SM5LQ

Sven Carlsson



SPO CKHOLMS R2€VJ~GAnm

BOKSLUT P~ DEN 31/12 1986

Inkomster

Medlemsavgifter 46 st x 50 kr 2300.-
Ränta på postgirokapitalsamljngskonto 137.52

2437.52

Utgifter

Priser till poänqserien (jan 1986) 444.-
Förtäring på årsmöte (jan 1986) 157.50
Portokostnader för 5 nummer SJU-blad 663.60
Förenin~sabonnemangsavgift 100. -

Kostnader för rävsändare 922.65
Kuvert 92.10
Kastlod 191.50
KM. hyra av Tuppstugan 200.-
KM. kartor Sandaejön 88.-
KM. underskott ( se särskild redovisning) 50.70
Amatörradiotillstånd för 1987 100.—

3010.05

Underskott 572.53

BALANSR~1CNING PER DEN 31/ 12 1986

Ingående saldo

Postgirokonto 1274.11
Postqirokapitalsamlingskonto 1773.48 3047.59

Underskott 572.53

Utgående saldo

Postgirokonto 564. OG
Postgirokapitalsamlingskonto 1911.-



ST’O CKHOL.MS JI’~OPSRE

KASS~iRENS KOMMENTAR TILL 1986 APS BOKSLUT

En speciell redovisninq av KM lämnas i bilaga till bokslutet.

Verksamheten för 1986 lämnade ett underskott på 572.53 kronor.
Detta beror till stor del på temporärt ökade utgifter mot för
ra året. i form av kostnader för rävsändare, med 922.65 kronor.

Kassören föresl&r att medlemsavaif ten behålls oförändrad. d v s
50 kronor per år och medlem.

5 å cia 86-01-21

Gösta Berg~’an
Kassör



SRJ årsmöte 1987—01—28

Gösta, -IWH, som tyvärr inte kan vara hos oss

i kväll, låter meddela följande:

Bokslut i ca 20 ex överlämnas till mötet

(välj ett som ser rimligt ut).

Han kommer icke att motsätta sig omval, om

något sådant skulle komma på tal, och detta

av två skäl:

1) Det är jobbigare att lämna över till någon

annan än att fortsätta.

2) Därest oegentligheter förefinnas (det blev

jag inte klok på om han menade att det gör)

kunde de ju upptäckas vid ett kassörsby-te.

Vad han däremot bestämt motsätter sig är att

bli uppsatt som jaktarrangör 1987.

Nästan sanningsenligt återgivet

Vänligen

P.S. Tyvärr kommer jag själv att bevista mötet lite oregelbundet
(borta i början eller slutet eller båda) och passar därför på att
meddela att jag INTE kan åta mig någon jakt före v 21. Om vi ska
ha en Kvarnbergsjakt blir det lördag 23 maj (TSA:s fieldday), men
vi kan klara oss utan. — Jag kan heller inte ta någon jakt under
v 35—36. D.S.

% s~’in
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