
SRJ—BLADET

nr 3 1976

O ~ ~~~rpjaj gick av steln vid Tyresta 76—02—29 med 13 stjägare och 4 st rävar, varav en autornat. Arrangör .-BZR.
Resultat
1. Sven Carlsson s. BGU
2. lionald Persson 9. tIy
3. ?DA 10. Gösta Bergman
3. CTU 11. DYP
5. OY 11. Sabu
6. Gunnar Svensson ii. AKS
7. A1~’

Nationella jakter. Kent —E0S har sänt ett b~&v ur vilket följande
är saxat~
“För att råda bot på det missförhållandet, att den enda samordnade

• svenska rävjaktsverksamheten inskränke~ sig- till ett SM per år~ har
vi tänkt få igång ett antal, låt oss kalla dem nationella, jakter.
Dessa skall på alla tänkbara sätt utlysas i god tid före avlöpandet.

Jag är tämligen, säker på att dessa jakter, arranéerade på ett attrak—
t≤vt Sätt, kommer att samla mer än tjugo deltagare per tillfälle.

Ett’ ~tt~ktjvt arrangemaijg omfattar inte enbart jakten utan i minst
0 iik& hög grad kringarrangemangen. 1 bästa fall innebär detta ornkläd—

ningsmöjlighet inomhus, swt dusch och bastu..1~n annan detalj är
någät drickbart och burken med varm korv vid åtéricomsten.

Huvudsaken är, under alla omständigheter, att jägarna har en samlings—
punkt efter uträttat värv. Denna samling med tillhörande eftersnack
är en sida av rävjakten som absolut inte får förswnmas~

Själva jakten bör omfatta fyra, helst fem rävar. Banlängden kan vara
fyra till sex kilometer, pE~ terräng som omfattas av orienteringskarta.”

Red. mottager tacksamt synpunkter på ovanstående per brev, telefon
eller vid kommande jakter.

Åremötet hölls efter Tyresta—jaicten hemma hos Tobba —]3ZR4 Beslutades
att medlemsavgiften skall höjas till 20,— för att täcka de ökade porto—
och pappersicostnaderna, startavgiften till 2,-. och familjemedlemsav_.
giften ligga kvar vid 5,-.

Medlemsakapet i SRA dis’-’iterades men beslut fattas ej förrän efter
SR.As årsmöte 76—03-24



Kommande b~sta~ada jakter

Samling kl ‘000 v~d Paradiset (Lissma friluftsområde).
Karta 10 1 nr 19 IiUDDII~GIJ eller Hellas nr 13 Tornbergs—
o~rådet~ ;trr. -~EGU
Kvällsjakt. Samling 1900 i slutet av Crönstavä.gen vid
P~platsen nedanför gamla ~)rästgården. Kör högerfilen på
Lidingöbro:ri och ta norra ~ungsvägen mot norra ön0 Ta av
C-rönstavägen till v~.nster vid Bo Gärdo mitt emot idrotts—
platsen~ Karta t210000 Sticklinge—Grönsta eller top:.
blad Lidingö~ Arr~ --AKF
Nationell jakt arrangerad av VRK. Samling kl 0940 vid
Bellevue—stadion~ Skyltar på ElS till RoaI:lunda idrotts—
onåde~ mot N (Vasagatan) efter 500 m Be)ievLe—stadion,
::arta, duseh. omklädnad~möjlighet och poo]. finnes~ Med—
tag badhyxur~
Irväl1sjakt. Sanling kl 1900 vid Länna Ind-.område. Se
telefonkartan blad 11, S~J ~sky1t vid avfarten till höger
från Tynäsvägen. Första pass kl 19204 Karta Ågesta.
bladet finnes ~id starten~ Atr• --Q~

Kommande preli ‘~“~ra jakter;

9,5 Ärr0 Söoortäije, Nationell
20.5 f: G Svensson
23.5 i~yköping
5.6 “ Angs~,ö Fielddiay. ~Jationell

io,6 ‘~

22.6
12~8
19.8
11/12~9
25.9 ~
7~l8”

15/16,10

Q Den som inte finnes med som arrangör ovan bör ställa sitt samvetefrågan: “När lade jag en jakt sist?” Aspiranterna rmbedes ringa red,
för inbukning,

Alla jakter (undantag de nationella och ‘utomby&~) ingår i poäng~

Q serien.Mediemsavgifter ‘‘4tla~ ~ ~, ~ ]flj.~rrel,r+

VÄL MdTT ~Å JAICi1RNÅ~

Sönda~2O~3:

Fredag 9D~-~

Söndag 25,4:

Torsdag 29.4:

bestämda jairter

11.4 25~4(se ovan) 2~5 12.5
19~5 25~5 29.5 2~6 4,8
1i~8 18a8 25~S(?) 8e9 15~9
25~9 2~10
3ärmare upu].ysn ~ngar av Kent
-4205, tel 021—14 36 58

—EZR
JärfLlia
Sven Carlsson
~BGU
S~der~ä1je KM

Red, P-A Nordwaeger, GräQll agsvägen 59~ b 37 Rd0i~i-iÄ1 tel 26 02 27



1(2)

PROTOKOLL 1976—02—29 fört vid föreningen Stockholms Rävjägares (“SEJ”)
förenings årsmöte avhållet hos Torbjörn Jansson.Grenvä~en 36,HANDEN

$ 1 • ~4öSe1s_ö.npfla~ds Torbjörn Jansson hälsade de närvarande välkommna
och förklarade årsmötet öppnat.

$ 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Till ordförande valdes
Lars Lindqvist, till sekreterare Vilhelm Brimark.

$ 3. 14~~Valdes Sven Karlsson
och Klas Göran Jansson.

$ 4. Frå~iorn dagordning~ns ~dkännas~d~ Tidigare utsänd dagordning god
kändes i befintligt skick.

$ 5.~Rratak~l!,j9j4z12-Q5_ Godkändes och lades till
handlingarna.

$ 6. !rk~to~ sv_bsvil1aa~d~~
Beslöts att hittills verksamma funktionärer beviljades full ansvarsfrihet
för tilländalupet verksamhetsår.

$ 7~ !~1 Av_f~tSoaäreE för verksamhetsåret 1916_ Till nedan angivna fiank
tioner omvaldes/’yvaldes följande personer:
7.1 .Ansvarsmän för SRJ:s klubbsignal (“si~ CK”): Torbjörn Jansson och

Per—Axel Nordwaeger.
7.2 PR—man för SEJ i allmänhet,med särskild uppgift att verka inom “SEA”

(Stockholms Radio Amatörer): Gunnar Svensson.
7.3 Ansvarsman för kuvertadresseringen: Vilhelm Brimark.
7.4 NY kassör ( efter avgående Torbjörn Jansson): Vilhelm Brlmark,Stor—

vretsvägen 83,142 00 TRLNGSUND. Tel: boet: 7 71 08 40 ( arb: 90100/
/2389).

7 • 5 “Sammanhållande” funktionär för SEJ: Per—Axel Nordwaeger.
7.6 NY redaktör ( efter avgående Bo Lindell ): Per—Axel Nordwaeger,

Grävlingsvägen 59,161 37 BROMMA, tel bost: 26 02 27.

$ 8. Det fortsatta A aarb2t&t_S~zS m~d!emska~et 1 1
Diskuterades ingående... största problemet är SRA—bladets oregelbundna

• utgivning, en allvarlig oläcenhet med tanke på infonationsbehovet för
S1IJ:s periodiska verksamhet...

Följande beslut fattades:
8.1 ~~ SEJ inbetalas tills vidare till SRJ:s postgiro—

konto för att åt SEJ ge ekonomiska möjligheter till visst säker—
ställande av periodisk utgivning av SEJ—publikationer.

8.2 Den ~r iSa_u~v~c~l!n~ea Snam_S~A_ , vars föreningsaktivitet f n
är mycket låg, avvaktas.

8.3 Ru≥r_äze~d& bordiades t v att senare upptagas vid EXTRA SEJ—möte
~lämp1igen i samband med jakt) EF1?ER SEAss årsmöte 76—03—24.

$ 9. Fastatäliande &v_127~ års föreni~g~avgif~e,~
Följande belopp beslutades för nedan angivna slag av avgifter:
9.1 IRSAVGIFr:.2o~~~. 9.2 STAR]YAVGIfl(avgift per jaktdeltagare och orien—
teringstillfälle att erlägga före orienterings början): 2:—.
9.3 MEDIEMSAVGIFT: 20:— ( ökade porto— /papperskostnader).
9.4 FANILJEMEDI,EMSAVGIFT: ( d v s avgifter från minst 2 medlemmar inom ett
och saima hushåll) 5:—

$10. j9Z6j~s_t~viiaer... Så SEJ-blad fr o m 2/76.



~RCUG29~~tTM34sP~S

.XWJWUf4ufl]t~UflntW1124tp.a

(fl

•0•
inonaN(nv~±01-1

k~Å

Il

SW7d5~y~~~‘d
fl’V70.WSVn9i~tU

Q5

%~‘flp,q~4~
tUl~41~t3OQfll?fl312~q~Tm~es~ta~s~°ul~qRrcxrtpy~p~tu~

q4V~TflWQ3j~~ettt~rflrfl~?~fi~!fl?i

p~a~°orot~Siat~iflTncp,~

‘~W)fl~cI~n~sfl9Z~jn~:~W•~!z‘~‘~PP~PP~tZ~I?2
°rt~6usp


