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S R J - B L A D B T 

Ärgäng so Nr 2 

1997-02-12 

Arsmötet hölls traditionsenligt i Turebergs OK:s klubbstuga den 
15.1 med deltagande av IWH/Gösta, OY/Lasse, KON/Olle, sven c, Clas 
T, Gunnar s, Kalle s, Gunnar F, AKF/Bosse, Patrik N, samt BGU/PA. 
som ordförande för mötet valdes redaktören, som sekreterare Clas 
T samt justeringsmän KON/Olle och OYfLasse. 

Vi började som vanligt med halva punkten 10 (fika) i dagordningen 
och fortsatte sedan med att avhandla de vanliga frågorna om klub
bens verksamhet under det gångna året, andra halvan av punkten 10 
samt slutligen planläggning av 1997 års jakter. Tyvärr blev det 
ingen prisutdelning på årsmötet pga tidsbrist hos redaktören med 
anskaffning av priserna. Det beslutades dock, att prisutdelningen 
skall ske på jakten söndagen den 2:a mars vid Ängsjö. 

Med detta blad följer protokollet från årsmötet inkl bokslutet med 
revisorns kommentarer. Notera att medlemsavgiften höjts till 100,
för att täcka bl a de ökade portokostnaderna. Inbetalningskort bi
fogas. 

När jaktprogrammet skulle spikas var det ingen hejd på mötesdelta
garnas villighet att arrangera jakter! Det preliminära jaktprogram
met ser ut som följer: 

Febr. 22: Gunnar s Aug. 20: Gunnar F 
27: sven c 

Mars 2: BGU/PA Sept. VM i Tyskland 
16: RGH/Johan 10: Lennart B 

16?: AKF/Bosse 
April 1: 1:a apriljaktent 17?: Clas T 

Gunnar S/Kalle s 20/21?: SM 97 
9: sven c 23?: AKF/Bosse 

16: KON/Olle 27/28?: SM 97 
23: PA/BGU Dessa datum är osäkra enär 
26: Nat. jakt/Sklp- SM-datum inte är klart! 

jakt SRJ 
Okt. 5: Clas T 

Maj 7: Kalle s 12: BGU/PA 
14: Clas T 19: Gunnar F 
21: AKF/Bosse 26: EJY/Anders 

24/25: Nat. jakt VRlt 
28: OY/Lasse Nov. 1/2: KM/SRJ OPEN l Gunnar s 

9: Kalle s 
Juni 4: HBV/Bengt 16: AKF/Bosse 

7/8: Nat. jakt ÖSA 23: CZI/Klas D 
i Morakulien 30: OY/Lasse l Patrik N 

11: Patrik N 
18: Gunnars mara Dec. 14: BGU/PA 

31: Kalle s 

Aug. 2/3: NM i Sverige 
6: KON/Olle 

9/10: Norska mästerskapen 
13: SVM/Hans 
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Som synes är det en diger lista med ett JO-tal klubbjakter och till 
dessa kommer dessutom de nationella jakterna plus NM, VM, SM och 
SRJ KM/OPEN! Inte illa, eller hur? 

Innan vi går över till kallelserna till kommande jakter kan du här 
läsa om de första jakterna för året: 

97Q119l:U:rsvik 
l) Gunnar s 1.10. 54 7 st 6) Kalle s 1.12. 00 6 st 
2) BGU/PA 1.26.16 7) KON/Olle 2.05.00 
3) Clas T l. 41.55 8) Patrik N 2.12.00 3 .. 
4) OY/Lasse 1.56.31 9) IWH/Gösta 0.50.25 2 n 

5) Gunnar F 2.00.30 

I strålande solsken med någon plusgrad arrangerade Sven C denna 
första jakt för året. Nästan all snö hade försvunnit men det var 
ordentligt halt på stigarna. 

Ett par av rävarna var lite problematiska att pejla på och en av 
dem var dessutom en bakräv. 

970209lDiurgården 
l) Gunnar s 1.15.20 7 st 4) sven c 1.37.25 

1.41.40 
1.56.30 6 st 

2) Kalle s 1.16.10 5) AKF/Bosse 
3) Clas T 1.30.25 6) BGU/PA 

Blötsnö, lite regn och låga dimmoln, som dolde toppen av Kaknäs
tornet, kännetecknade denna Djurgårdsjakt. En viss hjälp hade vi 
av spåren i snön. 

Det är alltid lite knepigt att jaga här på Djurgården -- Kaknästor
nets alla kablar i backen stör signalerna och dessutom kan det vara 
svårt att avgöra på vilken sida av Djurgårdsbrunnskanalen räven 
ligger. Tre gånger fick redaktören korsa Djurgårdsbron innan J:ans 
räv hittades. 

Det är tur att vi börjar våra jakter så tidigt på förmiddagen. Vi 
får då vara ensamma på P-platsen utanför Tekniska Museet och under 
tiden vi knatar runt kommer besökarna till museet. Det blir snart 
"knök-fullt" av alla bilar och besökskön ringlade sig ganska lång 
utanför entren när vi var klara, i synnerhet idag eftersom DN beta
lade halva entreavgiften. 

KOMMANDE JAKTER: 

Lördag 22.2: 

Söndag 2.3: 

Samling kl 1700 vid Sundby friluftsgård (telekartan 
50/D5) för årets första, traditionella NATTSKIDRÄVJAKT 
(om vädret är oss nådigt!). Därefter bastu och fika 
hemma hos banläggaren Gunnar s. 
Arr. Gunnar s 

Samling kl 1000 vid Ängsjö friluftsgård. Efter jakten 
är det samling i cafeterian för den prisutdelning som 
inte kunde göras under årsmötet. 
Arr. BGU/PA / RGH/Johan 
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Söndag 16.3: Semmeljakten! Samling kl 1000 vid brandstationen i 
Näsbypark, telekarta 18fD3. 
Arr. RGH/Johan 

'l' i s dag 1.4: 1:a apriljakten och första kvällsjaktent 
Samling kl 1900 vid Ägesta friluftsgård. Glöm inte 
pannlampan, inte heller reservlampan! 
Arr. Gunnar s 1 Kalle s 

Onsdag 9.4: Samling kl 1900 vid Sandviks motionsgård i Viksjö 
(Sandviksskolan), telekarta 15/B5. 

Onsdag 16.4: 

Arr. Sven c 

Samling kl 1900 vid Ursviks motionsgärd. Olle skall 
försöka locka med sig några nybörjare från jobbet, så 
det kanske behövs några instruktörer. Kom ihåg att 
detta ger 8 poäng! 
Arr. KON/Olle 

Onsdag 23.4: Samling kl 1900 vid Växus (fd Weibulls) vid Äkeshovs 
T-bana, telekarta 28/D1, för en jakt i Judarnskogen. 
Arr. BGU/PA 

Lördag 26.4: Nationell jakt! 
Samling senast kl 1000 vid Domaruddens friluftsgård 
vid Äkersberga för en vanlig BO-meters 7-rävarsjakt. 
Denna jakt räknas som den första av kvalificerings
jakterna till årets VM i Tyskland. Efter lite vila 
startar sedan Skåpjakten. 

Tidsschema: 
1030: start för 80m-jakten. Max jakttid 2 timmar. 

Därefter lunch i cafeterian, i Äkersberga cent
rum eller med egen mat. 

1400: start för skåpjakten med en kombination av som
och 2m-rävar. Max jaktid 2 timmar. 
Därefter resultatredogörelse och hemfärd. 

För den som så vill finns det möjligheter att övernat
ta på Domarudden. Ring 540 208 25 och boka så tidigt 
som möjligt. 

Frågor besvaras av BGU/PA på telefonnumren längst ned 
på sidan. VÄLKOMNA! 

Välkomna och vi ses i skogen! 

OBS! \~F'o o~ VM J:'lNNs LAW.GST BA~ ! ~ 

Red. PA Nordwaeger/-BGU, Grävlingsvägen 59, 167 56 BROMMA 
tel. 08-26 02 27 (B), 08-621 36 76 (A), 0708-21 38 35 (Mobil) 
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Protokoll fört vid SRJ årsmöte 1997-01-15 

Plats: Turebergs IF: s klubbstuga, Sollentuna 

Närvarande: BGU/PA, IWH/Gösta, KON/Olle, OY/Lasse, AKF/Bosse, Sven, 
Gunnar S, Kalle, Gunnar F, Patrik, Clas. 

l BGU/PA hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2 Till ordfOrande för mötet valdes BGU/PA och till sekreterare Clas. 

3 Till justeringsmän valdes OY /Lasse och KON/Olle. 

4 Dagordningen godkändes. Dock uttrycktes besvikelse över att 
prisutdelningen ror poängserien utgick, eftersom BGU/PA inte haft tid att köpa 
priser. 

5 Ordf gick igenom föregående årsmötespro to koll. Det konstaterades att 
• försäkringsvillkoren inte bekantgjorts i SRJ-bladet, 
• någon mysjakt enligt Clas' ide inte genomfOrts 
• iden om Målardalsjakter gemensamma ror SRJ och VRK inte förverkligats, 
• ingen har tagit i frågan om att arrangera bilrä\jakter. 
Protokollet lades till handlingarna. 

6 Rapporter från funktionärerna: 

KON/Olle: Sändarna har krämpor men fungerar trots allt. OY /Lasse meddelade att 
RGH/Johan sagt att projektet om nya sändare är nedlagt. En redovisning från 
Johan för de 5000 kr som han fått ror projektet bör därfOr begäras. 

En diskussion om rorutsättningar att bygga nya rävar bröt ut. På fråga från Gunnar 
F ansåg KON/Olle med stöd av AKF/Bosse att det inte är vettigt att lägga ut 
jobbet på utomstående. Det ska vara en aktiv rä\jägare som är tillräckligt 
motiverad. Vidare är det inte tekniken det är fel på, problemet är att fä ner volymen 
på rävarna så att de går ner i en ryggsäck. 

JWH/Gösta redvisade bokslut och balansräkning och konstaterade att antalet 
betalande medlemmar minskat så att vi nu har ett underskott. 

Sven roredrog revisionsberättelsen. Sven hade synpunkter på sättet att redovisa 
kostnader ror SRJ Open. BGU/PA redogjorde för överenskommelse och 
uppdelning mellan SRJ och SSA av betalning till Räddningsverket. SSA rorvaltar 
överskottet från VM 1994, 75000 kr. PA har attesträtt ror de räkningar som SSA 
skall betala ur dessa medel. 

Årsmötet beslöt godkänna bokslutet men med förbehåll att det bör bevakas att 
Räddningsverket redovisar att SSA's andel är betald, så att inte SRJ blir 
betalningsskyldig längre fram 
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BGUIPA redogjorde ror det gångna årets tävlingar. Vi har haft 28 jakter. l har 
ställts in. Antal deltagare är konstant. PA anmälde att nonmännen berömde hur 
SRJ open genomförts. 

Gunnar S, suppleant ror alla, har inte behövt träda i funktion. 

7 Mötet beviljade funktionärerna full och tacksam ansvarsfrihet. 

8 Mötet omvalde funktionärer på alla poster: ordförande BGU/PA, kassör 
IWH/Gösta, revisor Sven Carlsson, materialförvaltare KON/Olle. suppleant för 
samtliga Gunnar Svensson. 

9 IWH/Gösta fcireslog, med hänvisning till uppkommet underskott, att 
medlemsavgiften skulle höjas till 75 kr. Efter viss diskussion fastställde årsmötet 
medlemsavgiften för 1997 tilllOO kr. 

lO Fika och smörgåsar intogs med god aptit. Än en gång hade OY/Lasse svarat 
ror rorplägnaden och dukat upp i köket. 

11. 1997 årsjaktschema fastställdes under stor entusiasm. det blev huggsexa om 
att få lägga jakter. 

Nationella jakter: 

SM 
Skåpjakt 
KM/SRJOpen 
NM 
Träningsläger 

Klubbjakter: 

19.1 
9.2 
22.2 
2.3 
16.3 
1.4 
10.4 
16.4 
23.4 
7.5 
14.5 
21.5 
28.5 
4.6 
11.6 

Arrangör 

Sven 
Gunnar F 
Gunnar S 
BGU/PA 
RGH/Johan 
Gunnar S, Kalle 
BGU/PA 
Sven 
KON/Olle 
Kalle 
Clas 
AKF/Bosse 
OY/Lasse 
HBV/Bengt 
P a t rik 

26w27/4 
24 eller 25/5 
7w8/6 

Stockholm 
Västerås 
Örebro, Morakulien 

andra halvan av september 
26 eller 27/4 SRJ 
1-2/11 Gunnar Svensson 
2-3/8 SRJ 
21-23/2 hos Gunnar S 

Ursvik 
Tekniska Museet 
Sundby 
Ängsjö 
NäsbyPark 

Prisutdelning! 
Semmeljakt 
l April- jakt 
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18.6 Gunnar S mara 

sommaruppehåll 

6.8 KON/Olle 
13.8 SVM/Hans 
20.8 Gunnar F 
27.8 Sven 
10.9 Lennart Berg 
16.9 tisdag AKF/Bosse endast om SM går 20-21/9 
17.9 onsdag Clas endast om SM går 27-28/9 
23.9 tisdag AKF/Bosse endast om SM går 27-28/9 
5.10 Clas 
12. 10 BGU/PA 
19.10 Gunnar F 
26.10 EJY/Anders 
9.11 Kalle 
16.11 AKF/Bsse 
23.11 CZIJK.las 
30.11 OY/Lasse 
14.12 BGU/PA 
31.12 Kalle 

12. ÖVriga frågor: 

Inga övriga frågor. 

13. Prisutdelning beslöts äga rum i samband medjakten på Ängsjö 2 mars. 

14. Mötet avslutades. Tack till OY/Lasse och Turebergs IF, som stått ror 
lokalen. 

Vid protokollet ,.....--

(_ .{{(l d~ltttt 
Clas Thoren, sekr 

Justeras: 

' .JfJ4f!l!...t.!i.Jfl!~. 
Lars Nordgren f/ ......... . Olle Nilsson 
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Inkomster 

STOCKHOLMS RÄVJÄGARE 
BOKSLUT PER DEN 31/12 1996 

Medlemsavgifter 36 st x 50 kr = 1800,
Anmälningsavgifter till SRJ OPEN 19 st x 150 kr = 2850 
Överföring från postgirokapitalsamlingskonto 
Ränta på postgirokonto 1996 
Bonus + ränta på postgirokapitalsamlingskonto 153,15 + 53,65 

Summa 

Utgifter 
Överföring från postgirokapitalsamlingskonto 
Portokostnader för 5 SRJ-blad 
Portoutlägg i samband med SRJ OPEN 
Priser till poängserien 
Förtäring till årsmötet 
Kastlina 
Id rottsförsäkring 
Am a tö r radiotillstånd 
Statens räddningsverk, SRJ OPEN 

Summa 

Underskott 

BALANSRÄKNING PER DEN 31/12 1996 

Ingående saldo 
Postgirokonto 1344,46 
Postgiro kapitalsamlingsko n to 6673,43 

Underskott 

Utgående saldo 
Postgirokonto 479,35 
Postgirokapitalsamlingskonto 5880,23 

~ 1997-01-03 

Gösta Be~ 
Kassör 

1800,-
2850,-
1000,-

7,19 
206,80 

5863,99 

1000,-
1241,65 

1 o 1,65 
1215,-

199,-
65,-

650,-
200,-

2850,-

7522,30 

1658,31 

8017,89 

1658,31 

6359,58 



STOCKHOLMS RÄVJÄGARE 

KASSÖRENS KOMMENTAR TILL 1996 ÅRS BOKSLUT 

36 medlemmar har betalt avgiften för år 1996 under år 1996. 
5 medlemmar hade redan under 1995 betalat för 1996. Det blir 
inalles 41 stycken vilket förefaller lågt. Om antalet medlemmar 
har sjunkit eller man bara missat att betala ligger utanför 
kassörens möjlighet att bedöma. 

O Aret resulterade i ett underskott på nära 1700 kronor. Vi har 
nästan 6400 kronor i kassan men med tanke på det låga antalet 
betalande medlemmar föreslår kassören en höjning av 
medlemsavgiten till 75 kr per år och medlem. 
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Sp~nQa 1997-01-03 
~tJt,t, 
Gösta Berg~ 
Kassör 
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Bromma 1997-01-13 

Revisorsutlatande över SRJ bokslut för ar 1996. 

Efter granskning av räkenskaperna finner jag att var kassör Gösta 
för dessa mycket överskadligt och beträffande redovisade inkomster 
och utgifter finns inga anmärkningar. 

Jag ställer mig dock frågande beträffande sät tet att redovisa SRJ 
KM/OPEN/SM. En bilaga "Sammanställning av 1996 ars KM/OPEN/SM", 
från PA visar pa ett tävlingsunderskott pa 5926 kronor, som skall 
betalas av SSA. 

Logikostnaden för tävlingen är tydligen uppdelad så att SRJ har 
betalat, utbetalningsverifikation finns i kassörens räkenskaper, 
2850 kronor och SSA skall betala resten, 4650 kronor. Till detta 
kornmer att SSA även betalar tävlingskartorna med 1360 kronor. 
Nu har kanske den snabbräknande åhörare n r edan noterat att 4650 
och 1360 kronor tillsammans blir 6010 kronor och inte de 5926 
kronor som nyss nämndes som underskott. Mellanskillnaden, B4 
kronor, har gjort underskottet i Göstas balansräkning för 1996 
lite för stort men de 84 kronorna som skall komma från PA kommer 
d~ i stället att belasta 1997 med ett litet plus i arets 
inledning. 

Det ä~ ju mycket tacknämligt att SSA betalar delar av kostnaderna 
men eftersom att SRJ genom PA Nordwaeger är beställare och 
gentemot Räddningsverket betalningsansvariga så måste det i SRJ-s 
arsredovisning framgå att räkningen till fullo är betald. Enklast 
kan detta ske genom att SRJ bokför summan som inkomst samtidigt 
som den redovisas som utgift medelst en kopia av SSA-s 
utbetalningsavi . 

Med detta tillägg, som lämpligen kan bokföras under 1997 föreslår 
jag att mötet godkänner 1996 ars bokslut och balansräkning och att 
Gösta ges full och tacksam ansvarsfrihet. 

;r;z;·r;_;:_ ;sven~ 
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Närvarande: 19 rävjägare. 

Protokoll från 

SM-möte med Sveriges Rävjägare 

den 3 november 1996 

Rosersberg, Uppland 

l. Mötet öppnades av PA Nordwaeger. 

0 2. Till mötesordförande valdes PA Nordwaeger och till mötessekreterare Gunnar Fagerberg. 

o 

o 

o 

3. Tilljusteringsmän utsågs LeifZettervall och Hans Sundgren. 

4. Föreslagen dagordning godkändes. 

5. Föregående SM-mötesprotokoll från Örebro upplästes. ,. 
6. SM-arrangör 1997: Efter diskussion överenskoms att PA undersöker i första hand 

Göteborg, Eslålstuna och Västerås. Föreslagen tidpunkt: tredje eller fjärde helgen i 
september. 

7. 1997 års NM arrangeras av Sverige. Diskussion om tid och plats. Första helgen i augusti 
valdes preliminärt. Norska mästerskapen går ca lO augusti i Gudbrandsdalen. Det 
konstaterades att det finns en nordisk överenskommelse om regler för NM. 

8. Nationellajakter 1997: SRJ 26-27 april, VRK 24-25 maj, ÖSA + Morakulien 7-8 juni. 

9. Skåpjakt 1997: SRJ vann 1996 och arrangerar 1997 den 26 eller 27 april i samband med 
nationella jakten. 

l O. VM -uttagningstävlingar: VM går 6-1 O september i Bayern, Tyskland. Tre uttagningar på 
80 m och tre på ~ m med internationella regler ska arrangeras. De två bästa räknas. En av 
tävlingama blir OSA-Morokulien 7-8 juni och en anordnas vid VRK:s nationellajakt 24-25 
maj. Den tredje bestäms senare. 

11. SRJ Open 1997 går preliminärt Allhelgonahelgen S om Stockholm. 

12. Mötet avslutades. 

Justeras: 

q.?~?-.~~ 
Leif Zettervall 
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Deutscher Amateur-Radio-Ciub e. V. 
Sundesverband fiir Amateurfunk In Deutschland 
Mitglied der "International Amateur Radio Union" 

Organizing Committee 

Foreningen ~veriges 

Sandareamatorer ANK SSA 

1997 -C2- 1 O 

8th ARDF World Championship 
Sankt Englmar • Germany 1997 

Karl Heinz Mols, DL 9 ME 
Vinzenz-Pallotti-Str. l S 

D- S 1429 Bergisch Gladbach 
Tei./Fax +49 (O) 2204 54S80 

P.o. Box 2021 
EINSCHHEIBEN 

."5 - 12326 Farsta 123 42 FARSTA 

Date: 29. Januar 1997 

8th ARDF World Championships 1997 

D ear friend s, 

DARC, Deutscher Amateur-Radio-Ciub e. V. is proud to announce the venue of the 

8th ARDF World Championships 1997 

to be organized in Sankt Englmar - Germany according to the (provisional) time table 
as follows: 

September, 2nd: 

September, 3rd: 

September, 4th: 

September, 5th: 

September, 6th: 

September, 7th: 

Arrival of T e am s, Observers, Visitors etc. 

Training and testing of equipment on 3,5 MHz and j44_Mf:tz. 
Demonstration of Chipcard System to be used in both 
competitions. Official opening ceremony. IARU ARDF WG 
Meeting. Meeting of International Jury and Team Leaders. 

ARDF World Championship 144 MHz competition. 
Meeting of International Jury. Honouring the ARDF World 
Champions 144 MHz. ARDF WG Meeting. 

Excursion to Passau. Meeting of International Jury and Team 
Leaders. ARDF WG Meeting. 

ARDF World Championship 3,5 MHz competition. Meeting of 
International Jury and Team Leaders. Honouring the ARDF World 
Champions 3,5 MHz. Ciasing ceremony. Banquet (Hamfest) 

De parture 

Page 1 
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Gompetition Centerwill be: Apart-Hotel Predigtstuhl 
D-94379 Sankt Englmar 
Fone: +49 9965 981 
F ax: +49 9965 1465 

The east of accommodation including full board and ham fest will be approx. DEM 
115,00 per person per day. 

Sankt Englmar (approx. 900m asl) is a holiday resort in the Bayerischer Wald between 
Regensburg and Passau with easy access from the highway A3 exit Sankt Englmar 
(18km). For travel by train the nearest station would be Passau, Deggendorf, Straubing 
or Regensburg depending on the type of train you like to ehoase and the diraction you 
shall be travelling. For those arriving by plane Munich is the airport to select. If you 
preter to have us arrange for your transpartatian to Sankt Englmar please let us know. 
The fee for transpartatian from Munich to and from the competition center will be 
approx. DEM 100,00 per person. Exact arrival dates should be stated in the ,ENTRY 
FORM" which we shall mail in due course to societies returning the ,Letter of lntent" 
enclosed. 

As you know ARDF is an Amateur Radio Sport Activity for people of all age groups and 
as an outdoor activity good for health, fitness and weil beeing. Although ARDF 
Championships on World, Conlinental or National level are occasions for the best of 
each society to show their fitness and capability, they offer - at the same time -
excellent apportunities to study this favourable branch of Amateur Radio. We, 
therefore, urge all societies- not intending to field a team or even a single competitor
to consider sending an observer. Experienced staff members will be at her or his 
disposal to present an introduction inta ARDF activities, equipment etc. for carrying out 
such activities later on in your country/society. 

We are very much Iaoking forward in meeting you in Sankt Englmar in September! 
Please do not hesitate contacting us if you should require more information at this 
stage. Latest information about the 8th ARDF World Championships 1997 can also be 
found on l nternet at: 

http://ourworld.compuserve.com/homepages/r_floesser/ 

Karl Heinz Mols, DL9ME 
Chairman of Organizing Committee 
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