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Årsmötet hölls den 17/1 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 2018” 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 30 st varav 2 st gemensamt med VRK. Dessutom kommer det att 
arrangeras tre nationella jakter, i april, maj och juni för uttagning till det svenska VM-laget. 
Årets VM arrangeras i Korea den 2-8 september. Utöver dessa jakter arrangeras NM i  
Finland i början av augusti och SM i  mitten av augusti. !
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 !
180114/Sandvik 
1) AMM/Ingvar 0.52.44 7 st 6) HPL/Anders 1.26.05  
2) Gunnar S 1.08.50  7) Kon/olle 1.26.53  
3) GNS/Peder 1.09.00    8) AKF/Bosse 1.42.00     
4) Peter H 1.10.10  9) Clas T 1.56.55   
5) Henrik L 1.17.43 
  
Årets första jakt arrangerades av BGU/PA med en 7-rävars 80m-jakt i närheten av Sandviks 
gård, väster om Viksjö, banlängd drygt 3 km i en ibland ganska stenig terräng. Mulet väder, 
temperaturen runt 0 grader men ingen nederbörd. Fortfarande halt på stigarna och på de moss-
belupna stenarna  !

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


En liten historia utspelade sig vid 2.ans räv: En hund hade förmodligen trasslat in sig, eller 
snarare sitt koppel, i ett av jordplanen och dragit ut sändaren ur väskan samt slitit bort 
antennen. Matte hade, tillsammans med ett passerande par som jag senare mötte på väg att ta 
in räven, frigjort jycken men lämnat allt när den röda sändningslampan började blinka.  !
Paret jag mötte frågade mig om jag höll på med orientering, vilket jag inte kunde förneka med 
en karta i handen, och de berättade om jycken och räven för mig. Mannen hade sett den lilla 
orienteringsskärmen och gissade att det hade något med orientering att göra och skulle nästa 
dag ringa kommunen och meddela att det låg något mystiskt och blinkade i skogen. Han hade 
också tagit några bilder med mobiltelefonens kamera. Kanske skulle polisens bombgrupp 
aktiveras? !
Nåväl, efter att jag beskrivit vad som var på gång blev allt lugnt. Tyvärr hittade jag inte damen 
med hunden, hon hade troligen lämnat scoutstugan i närheten. !!
KOMMANDE JAKTER !
Söndag  28.01: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr: Gunnar S !
Lördag 03.02: 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 18.02: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr: Henrik Lindell !
Söndag 04.03: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr: GNS/Peder !
Söndag 18.03: Samling kl 10.00 för den sista söndagsjakten vid plats som meddelas via e- 
   post och hemsidan. 
   Arr: KON/Olle !
Onsdag 04.04: 1.a apriljakten(!) och första kvällsjakten. Samling kl 19.00 vid plats som  
   meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr: Gunnar Fagerberg !
Onsdag 11.04: Samling kl 19.00 för vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr: AKF/Bosse !
Onsdag 18.04: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr: Clas T !
Onsdag 25.04: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr: BGU/PA !!!



För resten av året ser jaktprogrammet ut så här: !
Maj 
02: AIB/Per 
09: KON/Olle 
16: AMM/Ingvar 
23: GNS/Peder 
30: KM 2m. Banläggare HPL/Anders !
Juni 
09-10: N3 i Göteborg 
13: Håkan M 
20: Våravslutning med Gunnars mara !
Juli 
Vilo- och träningsmånad !
Augusti 
03-05: NM i Finland 
08: KON/Olle 
14: AKF/Bosse 
17-18: SM i SRJ-regi !
September 
02-08: VM i Korea 
12: AMM/Ingvar 
19: KM natt! Banläggare BGU/PA 
26: Gunnar S !
Oktober 
07: Henrik L 
14: KM dag! Banläggare BGU/PA 
21: KON/Olle 
28: Clas T !
November 
11: GNS/Peder och HPL/Anders 
18: Gunnar F !
December 
02: BGU/PA 
16: AMM/Ingvar 
31: Årsavslutning med Gunnar S som banläggare  !
Nästa SRJ-Blad kommer ut i april, men dagsaktuell information finns på hemsidan.  
Väl mött i ”läskiga” och snöiga (?) skogen! !
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