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SRJ-Bladet 

Ärgäng 51 Nr 2 

1998-01-26 

Arsmötet hölls traditionsenligt i Turebergs OK:s klubbstuga den 
14.1 med åtta medlemmar närvarande. Ett par passade på att först 
springa runt Väsjö-backen och sedan bada bastu före mötet. 

Till ordförande för mötet utsågs BGU/PA, som sekreterare Gunnar 
F och sam justeringsmän OY/Lasse och KON/Olle. 

Vi började som vanligt med halva punkten 10 (fika) i dagordning
en och fortsatte sedan med att avhandla de vanliga frågorna om 
klubbens verksamhet under det gångna året. Därefter en kort paus 
för andra halvan av punkten 10 och fortsatte sedan med planlägg
ningen av 1998 års jakter samt avslutade med prisutdelningen 
från ett välfyllt prisbord, priser skänkta både från företag och 
privata välgörare. 

Medlemsavgiften 100,- gäller även iår; inbetalningskort bifogas. 
Med nästa SRJ-blad följer protokollet från årsmötet ink! bok
slutet. 

Under punkt 11 i dagordningen bestämdes det preliminära jakt
programmet och det ser ut som följer: 

Febr. 8: Sven C 
21: Gunnar S 
28: Ev rävjakt l. Oslo 

Mars 8: Kalle s 
14: Ev rävjakt i Oslo 
22: RGH/Johan 

April 1: l:a apriljakten l 
KON/Olle OY/Lasse 

15: Sven C 
26: Hat. jakt SRJ 
29: AKF/Bosse 

Maj 6: Gunnar F 
13: Clas T 
27: OY/Lasse 

? • . . Hat. jakt ÖSA 

Juni 3: HBV/Bengt 
6-7: MORDKULIER l 

lO: Kalle s 
17: Gunnars mara 

© 

Aug. 5: KON/Olle 
12: SVM/Hans 
25: AKF /Bosse 

2 9 l 3 ö : SM i VRK 

Sept. 16: BGU/PA 
23: Clas T 
30: KON/Olle 

Okt. 11: Gunnar F 
18: AKF/Bosse 

24-25: SRJ KM/OPBH 

Nov. 1: EJY/Anders 
8: BGU/PA 

15: Clas T 
22: CZI/Klas Il Gunnar F 
29: OY/Lasse 

Dec. 13: Kalle S 
31: Gunnar s 

00 © 
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Utöver dessa jakter kommer ett HM att arrangeras i Finland 
(förmodligen i slutet av juli) samt årets stora begivenhet 
(med nya medaljchanser till Sverige?), nämligen VM i Ungern 
(närmare bestämt i Nyiregyhaza i nordöstra delen av landet) 
under tiden l-6 september. De som är intresserade av att del
taga ombedes kontakta red för närmare info. 

De två nationella jakterna samt Morokulienjakten blir därför ut
tagningsjakter till detta VM. Samma regler och uttagningsförut
sättningar som förra året gäller. 

Årets SM arrangeras av VRK helgen omedelbart före VM. Det blir 
alltså ett "tajt" schema för dem som avser att åka till Ungern. 
Kallelse till SM kommer som vanligt att skickas ut av VRK, både 
till QTC och SRJ-Bladet. 

Innan vi går in på kallelserna till de kommande jakterna redo
visas här årets första jakt med följande RBSULTAT: 

980125/Ursvik 

Till fots: 

l) Clas T 
2) OY/Lasse 
3) Sven C 
4) KON/Olle 
5) Gunnar s 

1.14.00 
1.15.13 
1.24.00 
1.27.20 
0.45.00 

Skidor: 

6 st l) AKF/Bosse 
2) Gunnar F 

3 Il 

1.33.20 
1.29.40 

6 st 
5 Il 

Äntligen kom vintern och, som synes, dubbla resultatlistor! 
Några cm snö, som dock inte dolde rötter och stenar i skogen, 
och några grader kallt. Två skidåkare trotsade besvärligheterna 
med stavar, vantar, rävsax, kompass, karta och skidor. ''Det var 
besvärligtn, sade den ena. 

Det blev bara sex rävar eftersom räv 7 tystnade efter en minut. 
Bosse träffade på en tokig finlandssvensk med hund, som hotade 
Bosse för att denne dristade sig att skida genom Brukshunds
klubbens övningsområde. Detta är inte avlyst mark! En anmärkning 
är framförd till Brukshundsklubbens kansli. 

KOMMANDE JAKTER: 

Söndag 8.2: Samling kl 1000 på P-platsen vid slutet av Kräl
lingegränd på norra sidan av El8 på Järvafältet 
(telekarta blad 23/H5). 
Finns det tillräckligt mycket snö gäller skidjakt. 
Arr: Sven C 

=L;.;;:;ö~r..;::;do=;a;..:og.__~2~1...::..-=2~: Samling kl 1700 vid Sundby friluftsgård (telekarta 
blad 50/D5) för den traditionella nattskidräv
j akten (om vädret är oss nådigt!). Glöm inte 
pannlampan!! Efter jakten samling hos banläggaren 
Gunnar S för bastu och fika. 
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Söndag 8.3: Samling kl 1000 vid en P-plats V öran i kartblad 
61/F4 riktning mot sommarstugeområdet "Öran" i 
kartblad 61/F5. 
Arr. Kalle s 

Söndag 22.3: Samling kl 1000 vid brandstationen i Näsbypark för 
usemmeljakten" , där Johan och Ludmilla bjuder på 
hemgjorda semlor och te/kaffe. 
Arr. RGH/Johan 

Onsdag 1.4: l:a apriljaktent 
Närmare info om denna jakt lämnas av arrangörerna 
KON/Olle och OY/Lasse på föregående jakter. Kom 
ihåg, att på denna jakt är allt tillåtet, inget 
förbjudett 

Onsdag 15.4: Samling kl 1900 vid Sandviksskolans motionsgård i 
Viksjö (telekarta 15/BS). 
Arr. Sven C 

Söndag 26.4: Nationell j akt arrangerad av SRJ. Tid och plats 
meddelas senare. Kontakta red 

Onsdag 29.4: Samling kl 1900 vid Grönsta P-plats/Lidingö (tele
karta 26/C2, övre högra hörnet). 
Arr. AKF/Bosse 

Nästa SRJ-Blad beräknas komma ut i slutet av april. Redaktören 
hoppas att de trogna rävjägarna kan locka med sig några nybörja
re bland grannar, arbetskamrater eller släkten. 

VÄL MÖTT I SKOGEN PÅ SKIDOR, SKRIDSKOR ELLER TILL FOTS l 

Red: PA Nordwaeger/SM0BGU, Grävlingsvägen 59, 167 56 BROMMA 
Tel: 08-26 02 27 (B), 08-30 16 80 (A) 
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Unie van de Belgische Amateurzenders 
Union Belge des Amateurs-Emetteurs 
Union der Belgischen Amateurfunker 

ARDF MANAGER 

Rik Strobbe ON7YD Villadreef 14 B-3128 Baal BELGIUM 
tel. (00)32-16-520907 (home), (00)32-16-327114 (work) 

E-mail rik.strobbe@fys.kuleuven.ac.be 

Invitation to the 14. International ARDF competition of UBA 

Date & time scedule : saturday 13 & sunday 14 june 1996 
saturday * 10.00 - 13.00 arrival and registration 

* 13.30 - 17.00 competition 144MHz 
* 18.00 - 19.00 dinner 

sunday * 07.30 - 08.30 breakfast 
* 09.00 - 12.30 competition 3.5MHz 
* 13.00 - 14.00 dinner 
* 14.30 results and award ceremony 
* 15.00 departure 

Early arrival (friday afternoon) and/or late departure (monday morning) can 
be arranged on request. 

Location : Houffalize 
Houffalize is located in the the Ardennes forrest. It is 60 km south of 
Liege, 130 km south-east of Brussels and only 7 km from the exit MABOMPRE on 
the E25. We will stay in the ADEPS sportcentre 1 LES DEUS OUTES 1

• Housing will 
be in 3-person bedraoms with warm and cold water in the rooms. Showers and 
toilets are on each floar. Meals will be in the self-service restaurant. 

Competitions 
The competi tians will be according to the IARU Region I ARDF rules. The 
competition area is mainly forrested with altitude differences of about 150 
m. IOF maps are available. 

Participation fee : 
The participation fee is 1200 BFR (± 34 USD), this includes 

* all meals (and beverages during meals) 
* housing in 3-person bedraoms 
* transpartatian to/from the competition area 
* IOF maps 

Arrangements to stay on nearby campinggroands arrangements can be made on 
request. If you are not staying in the sportscentre 1 LES DEUS OUTES 1 the 
participation fee for each competition is 100 BFR (± 3 USD), this includes : 

* transpartatian to/from the competition area 
* IOF map 

Inscription 
All inscriptions should be sent before 15 may 1998 to the above address. 
Participation fees can be paid at arr i val. Addi tional information andfor 
personal invitations (if required for visa purposes) can be requested at the 
above address. Please request your personal invitation for visa purpose well 
in time. Consult the embassy of Belgium in your homecountry for visa details. 

73, ON7YD 


