
SRJ-BLADET

nr 1 1973

Årswötesrekoi~: Åramötet besöktes bara av tre medlemmar utom
ordinarie 2 funktionärer. Vi som var med tyckte inte att vi var
beslutsmässiga, så några beslut fattades inte. Prisutdelning 1
poilngserien kunde heller inte äga rwa. ~rtt försök görs på
första jakten0 T.v. fortsätter vi som wnligt, även om det
naturligtvis forddas en livligare aktivitet för att kunna hålla
igång föreningen.

1 hopp om att kunna hålla igång en något så
i~r regelbunden tävi-ingsverksamhet ander året inbjuds härned
afla som kan tänka sig ordna jakter eller ligga räv ti1~
Bo Lindell Mjölnarstigen 4 Lidingö kl 1930 onsdag ~ februari~
Vdgbeskrivnirig fanns i förra bladet, a

Konnanie J~~: Nu är det grön vinter och siddan hon slinter
nog när det är dags för skidjakten i tirestaområdeto Utan snö blir
det vanlig jakt. Vid eftersnacket gör vi ett försök att dela ut pris
i poängserien. Det borde bli 20 poäng för deltaganid i årsmötet~
Söndag 25/2. Samling vid Svartbäckens skola vid vägen till
1~esta kl 1000. Karta nr 4 Hellas Tyrestablad finns i några ex vid
starten för den som inte’ redan har en. Om vädret verkar omöjligt
ring 77732S0 och fråga om det blir någon jakt.

BZR DXG

SUndag,jS/3., Sänder S1~CK cv c ~a 1030 - 1300.
Räven befinner sig i norra förorterna. Lämpligt att åka bil0
Samarbete rekowmenderas. Tid tas inte- låt bli att tävla.

~gj,J~&_. Samling vid Hellasgården 1000. Kartblad Nackabladeto
Trots datum är det inte frågan om skämt. Snarare tvärtom.

BGU

Årsavgiften 10 kr ( 5 kr för ytterligare medlem i samma hushåll)
betalas lämpligen via medf’ciljande inhetaJ.ningskort. Om någon saknar
kort är postgironr~ 409639 - 2 Föreningen Stockholms Rävjägare0

~ Bo Lindell Mjölnarstigen 4 18146 Lidingö 7659149

Kass~ Torbjörn Jansson Grenvägen 36 Handen 7773280



PROTOKOLL FURT VID STOCKHOLMS RXVJXGARES ÅRSMtTE DEN 9.1.1973

1. Mötet öppnades kl. 20.00 av Torbjörn Jansson (—BZR).
Antal deltagare 5 st.

2. Torbjörn Jansson (—BZR) valdes till mötesordförande.

3. P—A Nordwaeger (-BGU) valdes till mötessekreterare.

4. Anders Eltvik (—DXC) och Carl. Jönemalm (-BIT) valdes till justerings—
män.

5. Förslaget till mötesdagordning goakändes.

6. Protokollet från föregående årsmöte upp lästes och godkändes.

7. Rapporter från funktionärerna:

SRJ—bladets redaktör, Bo Lindell (—ÅK?):
5 st nwruner av SRJ—bladet har utgivits under året,
15 st jakter har hållits med i genomsnitt 9,5 deltagare/jakt.

Kassören, Torbjörn Jansson (-BZR):
Bokslutet bifogas protokollet,
Medlemsantalet har sjunkit från 51 st till 45 st.

HunR*t.kttfinanerna beviljades full och tacksam ansvarsfrihet.

9. Val av funktionärer för 2973:

Redaktör Bo Lindell (—AX?) omvaldes
Kassör Torbjörn Jansson (-BZR) omvaldes
Kontaktmczn SSA/DLØ Torbjörn Jansson (—BZR) omvaldes.

10. Avgifter för 1973:

Årsavgift 10,—
Fami ljemedlensavgift 5,—
Startavgift 1,—

Samtliga avgifter alltså oförändrade.

11. Beslutades att poängseriens resultat skall publiceras i varje
SRJ-b lad,

1973 års tre första jakter bestämda:
1. Startplats vid Svartbäckens Gård den 25.2, arrangör —DIG,
2. Svartsändarjakt i mars, arrangör ännu ej utsedd,
3. Startplats ännu ej utsedd, datum 1.4, arrangör —BGU,

Arrangörsmöte hos —ÅK?, Bo Lindell, den 14.2 kl. 19.30.

12. -BZR redogjorde för utkastet till en ny typ av ciutomatråv. (Jrverket
i den gamla typen har här ersatts av en kristalloscillator för att
erhålla större driftsäkerhet och exakthet.

13. Diskuterades åtgärder för aktivering av rävjagandet men inga beslut
fattades.

—2—



14. Redogörelse för .2972 års poängserie samt prisutdeining i samband
med denna flyttas till en kommande jakt pga det lilla antalet
deltagare i årsmötet.

15. Mötet avslutades.

Farsta den 14.1.1973

Vid protokollet

<Justeras
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1975-O~-26 /
~~

Rävjägarel

Härmed vårens progr ~i för SRJ.

Det har gått en del tid sedan vi byggde våra saxar, och
en del jai:ter har gått av stapeln i SRJ: s regi. Program
har sänts ut till Dig genom SKØDC när det koimnit.
S~tv Har jag varit neu r~0r.~ gangtr rn’cJ ~LlX — i~ de
irte med så lyckat resultat — men åndå med for att vadra
lungorna. Till min ledsnad har jag inte sett någon kluht»
kompis från SKR100. i skogen. Kan det bero på oföretagsmliet
eller respekt för dom som klarar sig bättre och hittar
alla rävarna?

Båda ors9icerna kan vi råda bot på genom att ställa upp i
en irastruktionsjakt förslagsvis i tyrestaområdet söndagen
den 18 mars (1O73—O3—18~ i~å morgonen kl 1000. Ingen tävling
utan enbart en promenad f ir att bli riktigt bekant med
saxen och naturen.

Den enda förutsäLtningen för att det skall kunna iii av,
är att det blir stor anslutning. Ett utmärkt tillfälle
att te ‘mod he]a familjen. Har Du lovat att komma,är det
bara sjukdom som kan hindra att komma.

För att få reda på hur många son ställer upp och för
att bedöma om det är någon mening att fullfölja ide~.
så ring mig Orling omgående O8/7i31885~0m jag inte
är inne så nämn num~er~6Zrnarnn till flickan så rlnger
jag upp Dig.

Bästa Hälsfiingar

P er—Didrik/Si’åØj)IX

PS Klubbens egen okrönte rävexpert SM5BXP ställer upp som
instruktör.

DS

~) 3ös,’ads/c/c7(~,. oe/7778* 4’J


