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Årsmötet hölls den 20/1 hemma hos AKF/Bosse med ett 10-tal deltagare. Som vanligt redo-
gjordes för vad som hänt under året, föreningens ekonomi samt omval av styrelsen 
(ordförande Gunnar Fagerberg, kassör Gunnar Svensson, ledamot/redaktör BGU/PA). Clas 
Thorén omvaldes som revisor. 

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för innevarande år skall bibehållas oförändrad till 
200,- för aktiva medlemmar och 100,- för stödjande medlemmar. Inbetalning sker på pg-konto 
40 96 39-2 så snart som möjligt. Ange ”Medlemskap 2016” samt namn/signal och eventuell 
ny adress och/eller telefonnummer. 

Årsmötesprotokollet med verksamhetsberättelse från ordförande samt rapporter från kassör 
och revisor bifogas nästa SRJ-Blad. !
Det preliminär jaktprogrammet för innevarande år ser ut som följer nedan men förändringar 
kan ske med kort varsel.Tag därför alltid till vana att kontrollera hemsidan innan du åker, så 
att du inte åker till fel plats vid fel tid och med fel utrustning! !
Antalet jakter beräknas bli ca 30 st varav 2 st gemensamt med VRK. Dessutom kommer det 
att arrangeras tre nationella jakter, i april prel. 22-23 (SRJ), i maj (VRK) och i juni (BRJ) för 
uttagning till den svenska VM-laget. Årets VM arrangeras i Bulgarien den 3-9 september. 
Utöver dessa jakter arrangeras NM i Danmark (12-14 augusti i Helsingörstrakten) samt SM i  
augusti (GRJ). !
Ytterligare information om våra avklarade och kommande jakter finns att läsa på SRJ´s 
hemsida under: http://www.ardf.se/srj !!
Resultat från vinterns första klubbjakter !
160110/Ursvik !
På skidor 
1) Jitka 1.15.00 4 st   !
Till fots 
1) AMM/Ingvar 0.58.32 4 st  5) Henrik L 1.14.15   
1) GNS/Peder 0.58.32  6) HPL/Anders 1.23.40   
3) KON/Olle 1.05.00        7) AKF/Bosse 1.32.10 
4) Gunnar S 1.07.15  8) Gunnar F 1.32.20 
   
Årets första jakt arrangerades av BGU/PA med 5 st 2m-rävar i ett ganska skönt vinterväder 
med lite snö och några grader kallt. Banlängd mellan 3 och 4 km. Det blev dött lopp mellan 
Ingvar och Peder med olika sluträvar! 

http://www.speech.kth.se/prod/srj/index.php


Tyvärr startade inte räv 4. Rävarna 1, 2 och 3 var mycket svaga under det att räv 5 uppförde 
sig på ett normalt sätt. Det är nu dags att samtliga rävar lämnas till Olle och 2m-antennerna 
till Bosse för genomgång.   !
Nysnön som föll under natten blev inte till så mycket hjälp för jägarna, eftersom ganska 
många människor var ute tidigt med skidor eller hundar och stökade till spåren. Ett yngre par 
råkade slå läger  och gjorde upp eld ca 20 m från en räv utan att upptäcka den förrän efter en 
stund. Alla jägare hade dock passerat den innan paret kom. !!
160124/Hägerstalund 
1) Henrik L 0.34.05 5 st 6) AKF/Bosse 1.01.00  
2) KMU/Peter 0.36.01  7) BGU/PA 1.01.50  
3) AMM/Ingvar 0.41.04  8) KON/Olle 1.02.00  
4) Gunnar S 0.42.30  9) Clas T 1.09.00  
5) Gunnar F 0.54.20 !
En nästan 3 km lång 80m-bana i mulet väder med nyfallen snö och 0-gradig temperatur med 
start vid motocrossbanan strax norr om Hägerstalunds värdshus. Det blåste lite kallt vid 
starten men väl inne i skogen var det skönt. Spåren i den ganska djupa snön kunde vara till 
viss hjälp, men ibland gick fotstegen åt var sitt håll så det var bara att chansa och ibland gick 
det bra.  !
Banläggare GNS/Peder och HPL/Anders, som efter jakten bjöd på varm blåbärssoppa och 
bullar. Det värmde gott i kylan. !!
KOMMANDE JAKTER !
Lördag 06.02: Samling kl 17.00 vid Sundby friluftsgård SO om Huddinge centrum för 
   Gunnars traditionella kvälls(skid)jakt. Tag med saxarna för både 2m och 
   80m. 
   Arr. Gunnar S !
Söndag 21.02: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
   Arr. Henrik L 
    
Söndag  06.03: Samling kl 10.00 vid Kaknästornet för en 80m-(skid-)jakt 
   Arr. Gunnar F !
Söndag 20.03: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
   Arr. Jitka/Johan !
Söndag 03.04: 1.a apriljakten! Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och på 
   hemsidan 
   Arr. AIB/Per !
Onsdag 13.04: Första kvällsjakten! Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och 
   på hemsidan 
   Arr. AKF/Bosse !



!
Fredag/lördag 
  22-23.04: Första nationella jakten N1. Plats och tider meddelas senare via e-post och 
   på hemsidan samt, om möjligt, i QTC. 
   Arr. SRJ !
Onsdag 27.04: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
   Arr. AMM/Ingvar !
För resten av året ser jaktprogrammet ut så här: !
Maj  
04: GNS/Peder 
11: KON/Olle 
18: Andras P 
25: Clas T / KM 2m / gemensamt med VRK !
Juni 
01: Håkan M 
08: EJY/Anders 
13: VRK / gemensamt med SRJ 
22: Gunnars mara !
Augusti 
03: KON/Olle 
12-14:  NM i Danmark  
17: AKF/Bosse 
24: BGU/PA 
?: SM !
September 
3-9:  VM i Bulgarien 
14: Gunnar F 
21: AMM/Ingvar 
28: BGU/PA  !
Oktober 
02: SRJ/VRK KM dag 80 m 
09: KON/Olle 
16: Clas T 
23: Jitka/Johan 
30: Henrik L !
November 
13: Håkan M 
20: GNS/Peder !
December 
04: BGU/PA 
18: AMM/Ingvar 
31: Gunnar S 



   
Nästa SRJ-Blad beräknas komma ut i april, men dagsaktuell information finns på hemsidan.  
  
Väl mött i ”läskiga” skogen! 
    
Red. PA Nordwaeger/SM0BGU, Kyrkoherdevägen 17, 168 59 BROMMA  !
Tel:  08-26 02 27  
  0703-024 533  !
  e-post: <panord38@icloud.com> Observera den nya e-postadressen! !!!!!!
Är det mig ni letar efter? !
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