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Årsmötet hölls i år i Gamla Stan, på Håkans arbetsplats och vägg i vägg med Den Gyldene 
Freden. Som vanligt redogjordes får vad som hänt under det gångna året, hur fåreningens 
ekonomi ser ut, planeringen av årets jakter samt förrättades prisutdelningen. Årsmötet av
slutades ca kl 22.00. Protokollet med kassörens och revisorns rapporter finns så småningom 
på hemsidan. 

Årsmötet bestämde att medlemsavgiften får innevarande år skall bibehållas oförändrad till 
200,- får aktiva medlemmar och l 00,- får stödjande medlemmar. Inbetalning bör ske å det 
snaraste på föreningens pg-konto 40 96 39-2! Inbetalningskort bifogas på ett eget blad, så 
att ni kan lägga det tillsammans med andra obetalda räkningar får februari månad. Ange 
"Medlemskap 2009" och namn/signal samt eventuellt ny adress eller telefonnummer. 

Det preliminära jaktprogrammet får innevarande år ser ut som följer, men fårändringar kan 
ske med kort varsel. Tag därfår alltid till vana att kolla hemsidan, så att du inte åker till fel 
plats eller vid fel tid! 

Februari 15 Gunnar F Kaknäs 

Mars l Håkan M 80m 
15 RGH 80m 
22 Henrik L 2m 

l BGU 
15 Clas T 
22 BGU 
27 Håkan M 2m 

6 KON 2m 
13 ManikaN 2m 
20 OY 
27 OY 

3 AKF 
lO Clas T 
17 Gunnar S 

Juli SOMMARLOV 

Aug 1+2 NM/VRK 
12 KON 80m 
19 AKF 
24 VRK 80m 

28+29 SM? 80m 

Första april- och onsdagsjakten 

Måndag! Ängsjö med VRK-deltagare 

Söderby (Tumba) 
KM 2m 

Gunnars mara 

Sala 

Obs! måndag, KM natt 



Sept 2 KON/Monika 
9 Vakant 

16-21 EM Obzor, Bulgarien 
30 Clas T? 

Okt 11 Andras P 80m KM dag. Första söndagsjakten 
18 Henrik L 
25 Clas T 

Nov 8 Gunnar F 
15 BGU 
29 EJY Järna 

Dec 13 Andras P 2m 
31 Gunnar S Årsavslutningsjakt! 

Som vanligt finns detaljerad info om våra kommande jakter att läsa på Håkans SRJ-hemsida 
under: http://www.ardf.se/srj 

Resultat 

090 118/Kärsön 
l) Gunnar S 0.49.00 7 st 5) Clas T 1.30.30 
2) Håkan M 1.01.00 6) Gunnar F 1.37.50 
3) KON/Olle 1.16.10 7) AKF/Bosse 1.58.00 
4) LA50BA/Arne 1.23.04 8) Henrik L 1.41.00 6 st 

Årets forsta jakt på Kärsön blev ingen skidjakt pga snö brist. Dock var det kallt i backen vilket 
gjorde marken hård och kärr och vattendrag isbelagda. Banlängd 4-5 km, mulet och en ganska 
kylig vind med temperaturen strax under 0°C. En aning kornsnö foll under jakten. 

Vi fick besök av en långtifrån kommande deltagare från Norge (klass H70), Arne/LA50BA. 

När rävarna lades ut på lördagen stötte banläggaren på 3 st älgar (!) i den östra delen av ön. 
De sprang undan en liten bit men blev stående ca 20 m från den nyfikne betraktaren; de 
verkade inte särskilt rädda, men så rör det sig ju också en del människor på ön under helgerna. 
Banläggare BGU/PA. 

090131/Sundbx 
l) Håkan M 1.54.30 15 st 
2) Andras P 1.34.00 10 , 

3) AKF/Bosse 1.47.00 9 , 

4) BGU/PA 1.53.00 8 , 

5) Gunnar F 1.57.00 6 , 

Gunnar S bjöd på 19 st(!) rävar, 7 st 80m "fiskelåderävar" med 10-minuterscykel, 7 st 2m
rävar med l-minuts sändningspass och 5 st 80m minirävar med kontinuerlig sändning på olika 
frekvenser. Det blev ganska rörigt att hålla reda på två saxar, penna, kompass, pannlampa, 
vantar och alla rävarna! Den som var smart plockade rävarna på den ena frekvensen forst och 
återvände sedan till bilen for saxbyte. 



Det var ljust när vi åkte till Sundby i närheten av Gladökvarn, men mörkret hann falla över 
oss innan Gunnar släppte iväg oss kl 17. l O. Månsken, en starkt lysande Venus, lite snö, ett par 
tre grader kallt och is på stigarna i skogen; man fick se upp (eller snarare ner!) för att undvika 
närkontakt av tredje graden med Moder Jord. 

Efter jakten bjöd Gunnar på grillad korv och dryck; det var gott! 

KOMMANDE JAKTER: 

Söndag 15.2: Samling kl 10.00 vid P-platsen intill Kaknästornet 
Arr. Gunnar F 

Söndag 1.3: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas på hemsidan och ev. via e-post 
Arr. Håkan M 

Söndag 15.3: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas på hemsidan och ev. via e-post 
Semmelj akt? 
Arr. RGH/Johan 

Söndag 22.3: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas på hemsidan och ev. via e-post 
Arr. Henrik L 

Onsdag I .4: !.a apriljakten l 
Samling kl l 9.00 vid plats som meddelas på hemsidan och ev. via e-post 
Arr. BGU/PA 

Onsdag 15.4: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas på hemsidan och ev. via e-post 
Arr. Clas T 

Onsdag 22.4: Samling kl I 9.00 vid "Kungs backen" på Lovön 
Arr. BGU/PA 

Måndag 27.4: Samling kl I 9.00 vid Ängsjö för en 2m-jakt tillsammans med VRK 
Arr. Håkan M 

Nästa SRJ-Blad beräknas komma ut i slutet av april med kallelser till de återstående vår
jakterna, men dagsaktuell information finns på hemsidan liksom resultat och karta efter jakter
na! 

Väl mött i "läskiga" (och, under vintertiden, snörika?) skogen! 

Red. PA Nordwaeger/SMOBGU, Kyrkoherdevägen I 7, 168 59 BROMMA 

Tel: 08-26 02 27 
0703-024 533 

e-post: panordlalalgonet.se 


