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Årsmötet hölls den 24/1 hemma hos AKF/Bosse med ett 10-tal deltagare. Som vanligt redo-
gjordes för vad som hänt under året, föreningens ekonomi samt omval av delar av styrelsen 
(Gunnar Fagerberg meddelade att han avgår som ordförande, men kvarstår tills en ersättare 
har valts), kassör Gunnar Svensson och 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 2019” 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 32 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 EM-laget. 
Årets EM arrangeras i Slovenien den 2-8 september. Utöver dessa jakter arrangeras NM i  
Kongsberg/Norge den 16-18 augusti och SM av VRK någon gång i 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 

190113/Kärsön 
1) KMU/Peter 0.41.50 11 st 6) AMM/Ingvar 1.02.35 
2) GNS/Peder 0.48.15  7) KON/Olle 1.06.00 
3) Henrik L 0.52.30  8) Gunnar S 1.06.15 
4) HPL/Anders 0.57.30  9) Clas T 1.29.20 9 st 
5) Jessica E 1.00.00             10) AKF/Bosse 1.50.00 4 ”   

Året 2019 inleddes med en ca 3,5 km lång fox-o-ring ute på Kärsön med totalt 11 st rävar, 
fem långsamma på 3520 kHz, fem snabba på 3580 kHz samt en målräv på 3550 kHz. Rävarna 
hade Anders nyligen byggt, storlek ungefär som ett cigarettpaket, och försedda med en 10 cm 
lång antenn och en 30 cm lång motvikt. Istället för MO-signal sände de olika bokstäver och 
”morse-översättningen” fanns angiven på kartan. 

Vid en snabb kontroll på morgonen före start upptäckte banläggaren BGU/PA att en av de 
snabba (märkt 2f på kartan) inte hade startat, varför den togs in men klämman lämnades kvar 
som en vanlig orienteringskontroll. 

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


Uppehållsväder, temperaturen låg på ett par minusgrader och det fanns nästan ingen snö i 
skogen. Dock var delar av stigarna isiga och hala. Dessutom försvårades terränggången på 
vissa ställen av nedfallna träd eller grenar efter stormen för en vecka sedan.  

Vid startplatsen samlades strax efter start ett ganska stort antal frisbee-spelare för en tävling, 
men deras aktiviteter tycks inte ha påverkat våra rävjägare. Banläggaren träffade på ett par 
män med hund, som hade gått vilse mitt inne på ön. Ingen sol, ingen kompass, ingen karta. 

190120/Granskog 
1) Jessica E 0.48.47 5 st 6) HPL/Anders 1.11.55 
2) KMU/Peter 0.48.50  7) KON/Olle 1.25.59 4 st 
3) Gunnar S 0.49.02  8) AKF/Bosse 1.00.23 2 st 
4) Henrik L 0.51.45  9) AMM/Ingvar Endast pejling 
5) BGU/PA 1.07.32 

Årets andra jakt blev en 5-rävars 2m-jakt vid Granskog med GNS/Peder som banläggare. Idag 
provade vi för första gången ett elektroniskt tidtagningssystem från Anders och det fungerade 
alldeles utmärkt. Lägg ”taggen” mot det röda märket på lådan vid klämman, invänta ett pip 
och en ljussignal, och spring vidare. Den som vet hur SportIdent fungerar vet hur detta nya 
system fungerar! Nu blir tidtagningen exakt! Och det ses på tiderna! 

Det blev väldigt tätt mellan de fyra första löparna, och vi gratulerar Jessica till hennes första 
seger! 

En hel del (spår-)snö hade fallit och det var ganska halt på stigarna. Temperaturen låg runt 
-6°C på morgonen, men steg ett par grader under dagen. Soligt hela dagen, men solen stod så 
lågt att den inte lyste på p-platsen. 

Ingvar hade skadat en fot och gick därför bara ut och pejlade några rävar från skogsbilvägen, 
men gick inte in i skogen för att hitta dem.  

Efter jakten bjöds vi på varm korv, te, kaffe och kakor. 

Kommande jakter under 2019 

Lördag 02.02: Samling kl 17.00 vid Sundby friluftsgård SO om Huddinge C för Gunnars  
   traditionella kvälls(skid)jakt. Tag med saxarna för båda banden. 
   Arr. Gunnar S 

Söndag 17.02: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas på hemsidan och via e-post 
   Arr. Henrik Lindell 

Söndag 03.03: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas på hemsidan och via e-post 
   Arr. GNS/Peder 

Söndag 17.03: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas på hemsidan och via e-post 
   Arr. AMM/Ingvar 

Söndag 31.03: 1.a apriljakt (en dag för tidigt) 
   Samling kl 10.00 vid plats som meddelas på hemsidan och via e-post 
   Arr. BGU/PA 



Onsdag 03.04: Första kvälljakten! Samling kl 19.00 vid plats som meddelas på hemsidan  
   och via e-post 
   Arr. HPL/Anders 

Onsdag 10.04: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas på hemsidan och via e-post 
   Arr. AKF/Bosse 

Tisdag 16.04: KM 2m! Samling kl 19.00 vid plats som meddelas på hemsidan och via e- 
   post    
   Arr. BGU/PA 
  
Onsdag 24.04: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas på hemsidan och via e-post 
   Arr. Clas T 

Lör-/söndag 
  27-28.04: Nationell jakt N1, arrangerad av GRJ. Samling vid plats och tid som  
   meddelas senare 

  Maj: 
  Okänt datum: Nationell jakt N2, BRJ 
  08: Jitka / Johan 
  15: AIB/Per 
  22: KON/Olle 

  Juni: 
  04: Andras P 
  15-16: Nationell jakt N3 + SM 2m, SRJ 
  19: Gunnars mara 

S o m m a r u p p e h å l l 

  Augusti: 
  07: KON/Olle 
  13: AKF/Bosse 
  16-18: NM i Kongsberg/Norge 
  21: HPL/Anders 
  23-25: SM, VRK (exakta datum meddelas senare) 
  28: BGU/PA 

  September: 
  2-8: EM i Slovenien 
  11: Håkan M 
  18: GNS/Peder 
  25: KM natt, BGU 

  Oktober: 
  06: Första dagjakten. Andras P 
  13: KM dag, BGU 
      20: KON/Olle 
  27: Clas T 



  November: 
  10: AMM/Ingvar 
  17: Henrik L 

  December: 
  01: HPL/Anders 
  15: BGU/PA 
  31: Gunnar S 
   

Nästa SRJ-Blad kommer ut i april, men dagsaktuell information finns på hemsidan. 

Väl mött i läskiga och snöiga (?) skogen. 

Red. PA Nordwaeger/SM0BGU, Kyrkoherdevägen 17, 168 59 BROMMA  
Tel:  08-26 02 27, 0703-024 533  
e-post: <panord38@icloud.com 
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