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ÅPSI’ebrFir hölls satt planerat den 24.1 vid Skavlötens mDtionsgård ned genom
gång av de sedvanliga frågorna, ja]ctprogrannet för 1990 samt fika, san
-KCtT/Olle hade fixat.

Ur protokollet kan nämnas att nedlensavgiften för 1990 bibehålles oförändrad
till 50,— (inbetalningskort bifogas) samt omval av samtliga funktionärer.
Dessutcn delade Gunnar ut SRJ’s nya tävlingsdress till dan som hade visat
intresse och beställt sådana vid förra årsnt5tet. Snygga plagg, Gunnar!

Efter fika-pausen bestän3es följande jaktprogram för iår:

Febr. 17: Gunnar (Sundby)

Mars 4: -IGI/Johan (Lovö)
18: -PZC/lheo (Fiskartorpet)

April 1: Bo S/—1~{/Johan
(Experinentjakt)

18: -BGU/PA (Kärsön)
25: Clas T (Ekerö dagis)

Maj 2: lennart B (Enebybergs 12)
9: -IQ/Alf (Skavlöten)

16: Sven C
19: TSA Field-day

(Kvarnberget)

SOMMARUPPEHÅLL

Utöver dessa klubbjakter är följande
klara:

Juni 16-17: fvbrokuljen

Sept. 10-16: VM i Tjeckoslovakien

Aug. 8: -Kct’T/Olle
15: -BF/Calle
21: —AlT/Bosse

Nov. 11: -BZg/lbbba
18: -OY/Lasse
25: Olle F/Sven C

Dec. 2: Kalle 5 (Ågesta)
9: -BGU/PA

31: Gunnar (Sylvesterjakt i
Huddinge!)

nationella och internationella jakter

Sept. 5:
19:
26:
30:

Okt. 7:
13:
21:

26—27:

-OY/Lasse/-FJY/Anders
-CZI/Klas
-~/Johan (Ensta krog)
—RZC/Iheo (Ella gård)

Clas T
SKÅPJAKI’EN!
lennart B
Bo 5 SPJ fl&/SRJ OPEN!

30: —AKF/Bosse

Juni 6: -HBV/Bengt (Altorp)
13: —FJY/Anders
20: —OY/Lasse (Vaxnora)
27: Gunnar (Paradiset!)

April 7: ESA (OBS! Nytt datum’)

Maj 12: . Kontakta red, för detaljerDessa tre jakter är uttagningsjakterna för

Juni 9: FRK alt. 513.3 J årets VM i Tjeckoslovakien!

Aug. 25/26: S4 i Västerås

April 27-30: Bulgarien (‘Iheo/-RZC vet ner)

Beträffande NM är det fortfarande helt tyst från Finland. Undersökningar
pågår.

Vi har redan haft ett par jakter och på nästa sida kan du läsa an dem.



RESULTAT från de två första jakterna för året:

900l21/Ursviic

1) —RGH/Johan 1.05.56 12 kontr. 7) Clas T 1.28.00
2) —KON/Olle 1.08.15 8) Olle F 1.34.47
3) —RZC/rheo 1.14.15 9) —FJY/Anders 1.39.00
4) Gunnar 1.15.00 10) Sven C 1.46.00
5) —OY/Lasse 1.22.58 11) —AKF/Bosse 1.33.50 11 kontr.
6) lennart B 1.27.02

Årets första jakt arrangerades vid Ursviks notionsgård och bestod av en kcnöina
tion av 7 st rävar (varav tyvärr 2 st inte fungerade pga batterifel) och 7 st
o-kontroller.

vädret var mycket fint ned sol och ett par grader vant men trots detta var
stigania isiga inne i skogen, så det blev mycket terränglöpning i detta ~ttg—
rika område.

Under slutet av jakten drog ett koppel harskranuraor— och gevärförsedda jägare
genom en del av skogen och det var nog ned blandade känslor våra fredliga elek
tionikförsedda jägare kan in framför de mindre fredliga eldvapenförsedda jägarna
men allt förlöpte väl. Man kan dock fråga sig hur det kan vara tillåtet ned
skaxpskytte i ett icke avlyst friluftsanråde en söndagmiddag ned mycket folk
ute i terrängen

900204/Järvafältet

1) —KON/Olle 1.59.50 12 kontr. 7) -BGU/PA 2.12.00 7 kontr.
2) Gunnar 2.07.37 8) Olle F 1.32.17 6 “

3) Kalle 2.15.25 9) Sven 0 2.12.00 3
4) Clas T 1.59.25 11 “ 10) —RZC/Iheo 1.00.00 2
5) —OY/Lasse 2.08.00 11) —AlT/Bosse 0.18.00 1
6) lennart B 1.52.50 8 “

Den här jakten hade Sven C arrangerat i ett nytt område på Järvafältet strax
väster om Ursvik och bestod av de sedvanliga sju rävarna samt en på kartan
inritad orienteringsslinga runt en stor tipp, innehållande ett okänt antal
o-kontroller. ~h det var inte helt lätt att både följa banan på kartan och
samtidigt hålla ett öga på buskar och träd i jakten på dessa kontroller. Det
visade sig sedan att det var fart stycken göni~a runt kullen.

Den här gången visade sig vädret från sin dåliga sida ned ett envist regnande
under norgonthrnarna, som dock upphörde strax innan jakten.

Därmed över till KC~+1ANDE JAWPER:

I&dag 17.2: OBSERVER~Ä veckodagen!
Samling kl 1700 vid Sundby Friluftsgård för årets första tradi
tionella NN~TSKIIXTAEJ? (om vädret tillåter förstås). Bastu och
fika henna hos Gunnar efteråt!

Air. Gunnar ned assistans av Kalle och hela familjen

(F~d tanke på tidigare jakter visavi kartor rekonuenderas att
ALLA kartor du har över Sundby med onkringliggande czuråden
upp till 5 km från Sundby plockas ned i väskan!)

Söndag 4.3: Samling kl 1000 vid ER1~ på lovö.

Air. -Ral/Johan

Söndag 18.3: Samling kl 1000 vid Fiskartorpet.

Air. —RZC/Iheo



Söndag 1.4: Samling någonstans (var neddelas på de tidigare jaktena) för
den traditionella Experinentjakten.

Air. -33H/Johan/Bo 5

Lördag 7.4: N2~TICVELL jakt i Eskilstuna-trakten. Kontakta red. för detaljer
och eventuell saniåkning.

Onsdag 18.4: Samling kl 1900 vid KFU4-Gården på Kärsön för årets första kvälls—
jakt.

Air. -BGtJ/PA

Onsdag 25.4: Samling kl 1900 vid I<nalleborgs daghem i slutet av VäsI~vägen

Air. Clas T

Onsdag 2.5: Samling kl 1900 vid Enebybergs lP

Air • lEnnart B

Onsdag 9.5: Samling kl 1900 vid Skavlöten

Air. —IQ/Alf

Lördag 12.5: NATICUEIL jakt i örebro—trakten. Kontakta red, för detaljer och
eventuell saniåkning.

Med detta är cirka hälften av vårens jakter spikade. Glöm nu inte att ned det
snaraste betala nedleneavgiften så att du får nästa SBl-blad.

I~: -\

-

Red. PA Nordwaeger/-BGU, Grävlingsvägen 59, 161 37 B~*t4A
tel. 08—26 02 27 (bost), 08—621 36 79 (arb)



STOCKHOLMS RÄVJÄGARE

BOKSLUT PER DEN 31/12 1989

Inkomster
Medlemsavgifter 51 st x 50 kr 2550,-
Ränta på postgirokonto 129,04
Bonus + ränta på postgirokapitalsamlingskonto 89,85

Summa 2768,89

Utgifter
Portokostnader för SRJ-blad 798,10

Summa 798,10

Överskott 1970,79

BALANSRÄKNING PER DEN 31/12 1989

Ingående saldo
Postgirokonto 1809,80
Postgirokapitalsamlingskonto 1054,92 2864,72

Överskott 1970,79

Utgående saldo
Postgirokonto 3690,74
Postgirokapitalsamlingskonto 1144,77 4835,51
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östa
Kassör



STOCKHOLMS RÄVJÄGARE

KASSÖRENS KOMMENTAR TILL 1989 ÅRS BOKSLUT

Verksamheten har lämnat ett överskott på 1970,79 kronor. Emellertid har inga
räkningar från föregående årsmötes utgifter inkommit, ej heller räkning på avgiften för
amatörradiotillstånd.

Kassören föreslår att medlemsavgiften bibehålls oförändrad, med andra ord,
50 kr/medlem och år.

~pånqa j990-01-14
%M&Ae~ ~2~st
Gösta BergrKan
Kassör



Fil:SRJ—90

Bromaa 1990—01—24

Revisorsutlåtande over SRJ bokslut för verksamhetsåret 1989.

Mötet foreslås godkanna bokslutet för 1989 d& det befunnits vara helt

“UTAN RNM~RkNXNS”

Vidare vill jag ha mötets bifall i mitt tack till &osta för hans goda
arbete med SRJ—s räkenskaper och bokslut för det nyligen avslutade
verksamhetsåret.

Bromma som ovan

4 / 41<

Sven Caris-on


