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Årsmötet hölls iår i Turebergs IF:s klubbstuga den 22. januari och
besöktes av elva medlemmar, en liten men naggande god samling. Som
vanligt diskuterades föreningens gångna, nuvarande och kommande
verksamhet och allt avslutades med en prisutdelning i poängserien.

Tack vare sekreterarens express—snabba sammanställning av sina
noteringar finns protokollet längre fram i bladet. Där kan du läsa
om vad vi gjorde, beslutade och planerade — dock påminnes du här
och nu om att betala årsavgiften på 50,- så snart som möjligt!
Postgiroinbetalningskort bifogas.

Följande klubbjakter planerades:

Febr. 9: Bo 5
22: Gunnar

Mars 8: -RGH/Johan
22: -RGH/Johan
29: —CZI

Maj 6: Sven
13: —RZC eller Lennart
20: —AKF

-HBV
-OY

Juni 3:
10:
17:
24:

Sept 2: Clas
16: BoS
23: -KON
30: -BGU

Okt 4: -EJY
18: —CZI
25: Gunnar/Ove

Nov 8: —RZC
15: —OY
29: BoS

Dec 6: —BGU
31: Gunnar

SOMMARUPPEHÅYJL

Följande nationella och internationella jakter är planerade:

April 25: Nationell jakt/ESA

Maj 9: Moskva Maraton
10: Nationell jakt/VRK Obs! nytt datum igen pga lO—mila

den 2. maj
16: S:t Petersburg
23: Nationell jakt/SRJ
28: Skåpjakten/VRK

Juni 13—14: Landskamp mot Norge i Morokulien

Juli ? : Luxemburg
18—19: Ungern - Berec Cup

Aug 5: -KON
12: —RZC eller Lennart
18: —AKF

April 1:
8:

15:
22:
29:

-RGH/Bo 5
Clas T

-BGU
Sven
Sven

Kalle/Ove
Gunnar Detta ger totalt 33 st jakter iår!



Aug 1- 2: Ungern - Ungerska Mästerskapen
? : Norska Mästerskapen

15—16: Nordiska Mästerskapen i Norge/Tönsberg
22—23: SM/ÖSA
29-30: Lubeck/Tyska Mästerskapen

Sept 7-13: VM i Ungern

Okt 3: Moskva, endast OP
4: Tyskland - Leipzig Cup

9-11: SRJ KM/OPEN

Det är onekligen en imponerande jaktlista! Bifogat finns också ett
förslag från våra tjeckiska vänner om att inrätta ett “European Cup
in ARDF” med ytterligare fyra tävlingar iår. Vad säger ni on det?

Glöm nu inte bort att de nationella jakterna är
för VM!

uttagningsj akter

Därmed över till resultatet av den första jakten för året:

920119/Ursvik

1) BoS
2) —RGH/Johan
3) —KON/Olle
4) Clas T
5) -AKF/Bosse

1.08.03 7 räv 6) Lennart B
1.09.05 7) —OY/Lasse
1.11.10 8) Sven C
1.24.20 9) —Ful/Holger
1.24.44 9) Eva

1.28.10
1.29.26
1.39.50
2.12.00 5 räv
2.12.00

Det blev ingen skidjakt på denna den första jakten för året - om
man inte hade terränggående rullskidor förstås! Fint väder med
några minusgrader, nästan vindstilla och på morgonen vid räv—
utläggningen en strålande sol som senare började döljas bakom lätta
moln. Eva och Holger har god tumme med SL då de fick bussen att
stanna utanför P-platsen vid motionsgården fast där inte finns
någon hållplats.

Slutligen över till KOMMANDE jakter:

Söndag 9.2:

Lördag 22.2:

Söndag 8.3:

Samling kl 1000 vid Skavlötens motionsgård (blad 11,
ruta DS). Finns det snö? Dusch och bastu finns.
Arr. Bo 5 (ny arrangör)

Samling kl 1700 vid Sundby friluftsgård (blad 50,
ruta DS) för årets första, traditionella NATTSKIDJAKT
(om vädret tillåter förstås). Sedan bastu och fika
hemma hos banläggaren Gunnar.

1 samband med denna jakt planeras ett träningsläger
med 2m-jakter både på lördag fm och söndag. ÖSA kom
mer; kommer VRK och ESA? dvernattning hemma hos
Kalle, som också kan ge mer info på tel 08—746 73 57

Samling kl 1000 vid Skattekontoret/Norskolan i
Näsbypark (blad 19, ruta E3). Serveras det semlor
och varmt att dricka iår också, Johan?
Arr. -RGH/Johan



Söndag 22.3: Samling kl 1000 på P-platsen vid Tibbleskolan i Täby
Centrum, infart från Attundavägen (blad 18, ruta D2).
Efter dusch/bastu i Täby Sporthall fixar Johan fram
våffior hemma hos Frasse.
Arr. -RGH/Johan

Söndag 29.3: Sommartiden börjar!
Samling kl 1000 på P—platsen utmed Söderby Gårds väg
norr ont Söderby Sjukhus mellan Tumba - Salem (blad
59, ruta Al längst upp till vänster).
Arr. -CZI/Klas

Onsdag 1.4: Samling kl 1900 vid Ensta Krog i Täby (Motionsgården,
blad 18, ruta Dl) för den traditionella 1. April
jakten. Allt är tillåtet och allt kan hända!
Arr. -RGH/Johan & Bo 5

Onsdag 8.4: Samling kl 1900 vid Knalleborgs daghem på Ekerö (blad
41, ruta C3).
Arr. Clas T

Onsdag 15.4: Samling kl 1900 vid Kaknästornet på Djurgårdsslätten
Arr. -BGU/PA

Onsdag 22.4: Samling kl 1900 vid Sandviks Motionsgård i Viksjö
(Sandviksskolan, blad 15, ruta BS). Eventuellt är
duschen/bastun öppna.
Arr. Sven C

Lördag 25.4: Nationell jakt och den första uttagningstävlingen
till VM-laget. Arrangör ESA. Kontakta redaktören
för närmare info.

Onsdag 29.4: Samling kl 1900 vid Kallhällsbadet (blad 15, ruta Cl.
Observera den nya infarten från Kallhällsleden mot
Arlas mejeri).
Arr. Sven C

Efter detta återstår jakterna i maj — juni innan semesterresorna
i juli går ner i Europa för jakterna i Luxemburg och Ungern. Fler
jakter kan naturligtvis arrangeras på olika håll och om dessa
kommer SRJ—redaktören till kännedom skall de naturligtvis publi
ceras!

Slutligen! Betala årsavgiften NU!

Red. PA Nordwaeger/-BGU, Grävlingsvägen 59, 161 37 BROMMA
tel. 08—26 02 27 (B) , 08—621 36 79 (A), 010—12 59 95 (A)
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PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE MED STOCKHOLMS RÄVJÄGARE 1992

Dag 22 januari 1992 1900—2230
Plats Turebergs Orienterares klubbstuga, Sollentuna

Deltagare Ove Persson
Lennart Berg
Sven Carlsson
Olle Nilsson KON
Johan Söderberg RGH
Bo Söderqvist
P-A Nordwaeger BGU
Bo Lindell AKF
Gunnar Svensson
Gösta Bergman IWH
Lars Nordgren OY

Mötet startade informellt med kaffe/te och smörgås under det att
rävjägarspråkröret BGU vände upp i bastun en trappa ned.

1 Mötet öppnades av BGU som hälsade de närvarande välkomna.

2 Till ordförande för mötet valdes P—A Ngrdwaeger.
Till sekreterare för mötet valdes Lars Nordgren.

3 Till justeringsmän valdes Bo Lindell samt Olle Nilsson.

4 Dagordningen godkändes och ingen hade synpunkter på mötets
utlysande.

5 Eftersom föregående årsnötesprotokoll ännu ej var justerat och
ej förelåg i kopior för enskild genomläsning upplästes delar ur
detta. BGU lovade att under innevarande år “sitta på nacken” på
mötessekreteraren -

Kommentarer:
- Nya rävsändarprototypen ännu ej framtagen. Konstruktionen ännu

ej presenterad. Uppdraget kvarstår. Ansvariga RGH och RZC/Teo.

— Nya antenntyp, modell mobilvippa. Prototyper tillverkade och
testade under fältförhållanden. Resultat: ej särskilt bra.

— Kontakter och ackumulatorer i sändarna skulle bytas under året.
Utbytet har ännu ej skett. Uppdraget kvarstår. Ansvarig KON.

6 Rapporter från funktionärerna.

IWU — EKONOMI 49 betalande medlemmar under 1991. RGH har
betalat 60:— Av dessa betraktas 10:— som gåva. SRJ—Open
redovisades separat. Ekonomin är god, men föreningen har på tok
för mycket i kassakistan. Se bilaga.

BGU — TÄVLING Färre deltagare än tidigare år. Resultat från
jakten den 7 augusti saknas. Samtliga banläggare uppmanas till
se att resultaten når BGU, antingen i handen eller per post.
1 övrigt flyter verksamheten utmärkt.

7 De avgående funktionärerna BGU, IWH, KON samt Gunnar Svensson
beviljades ansvarsfrihet.

8 Till funktionärer för 1992 omvaldes:
— Tävling BGU P—A Nordwaeger
— Ekonomi n-iH Gösta Bergman
— Teknik KON Olle Nilsson
— Suppleant för samtliga Gunnar Svensson

9 Medlemsavgif ten för 1992 faställdes efter kassörens
rekommendation till 50:—

10 Aftonens andra kafferast.

11 1992 års jakter fastställdes. Se bilaga

12 övriga frågor
— BGU föreslog “att om extraordinära orsaker krävde det”, kunna

utdebitera en extra avgift av medlemmarna. Anledningen är den
kostnadsnivå SRJ—Open har nått i samband med inbjudna öststa
tare. AKF undrade om detta med att bjuda in ryssar och ester
verkligen var i föreningens intresse, Om vi måste återgälda
besök i österled så bör entusiasterna stå för “sin del”.
OY föreslog att tävlingen skall vara en egen ekonomisk resul—
tatenhet. BGU ville att tävlingen skall ledas av en grupp som
ansvarar för “allt som har med tävlingen att göra, även ekono
min.” KON önskade att kostnaderna skall även spridas på VRK och
ÖSA.

* BESLUT: KM/SRJ—Open samt SM skall vara självfinansierande. SR.)
* kan stå som ekonomisk garant. Inbjudna östländare skall ha
* personliga faddrar som står för respektive persons kost— och
* logikostnader. Arbetsgrupp för KM/Open skall utses.

— Batterierna: KON önskar byta NiCad—ackarna mot 6 volts MC-bly
ackar. Beräknad livslängd två år, beräknad kostnad lOO:-/st.
EJY/Anders Gylin lär kunna skaffa HP—ackar (Ni/Cad) billigt.

* BESLUT: Gunnar Svensson uppdrogs att kontakta Anders Gylin.
* Om detta ej leder till något anslås 700:— till inköp av bly—
* ackarna samt ombyggnad av laddaren.

— Nybygget: Den nya rävsändaren är intressant fortfarande. Efter
som uppdraget sedan i fjol kvarstår för RGH/RZC önskade Johan
RGH att 3000:— skulle anslås till projektet. EGU ville dock
först ha in en konstruktionsbeskrivning samt en kalkyl.

* BESLUT: Arbetsgruppen utökades med KON samt med AKF som
* konsult. 3000:— anslogs för framtagande av sju nya rävsändare
* av den beskrivna modellen. Konstruktörerna uppmanades att även
* i detta projekt utnyttja de omedvetna sponsorer som omger oss.

— Gunnar önskar en ny tävlingsinstruktion i pärmen. BGU lovade
ombesörja att en sådan, samt kuvert eller plastficka för start—
kort, framställes.

992—01—22

KON - TEKNIK Batterierna är det stora problemet just nu.
Förslag till utbyte tas upp under övriga frågor.
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Bo Lindell

~OCKHC MS RÄVJÄGARE

BOKSLUT PER DEN 31112 1991

Inkomster
Medlemsavgifter 51 x 50 1cr 2550.— + gåva 10.— (1991)

Medlemsavgifter 1 x 50(1992)

Bidrag från Ericsson radio (till SJU open)

Återbetalning från Sthlms Orienteringsförbund (felaktig inb av faktura)

Ränta på postgirokonto

Bonus + ränta på pOstgirokapitaisamlingskon,o

Summa

Utgifter
Portokostnacier för SJU—blad 1991 (178.20 för nr 2/90)

Priser till poängserien (för 1990)

Förtäring på årsmöte (1991)

Lokalhyra till årsmöte (1991)

Idrottsrdrsäicring

KEY-TOP gravyr, skyltar

SaItsjö Data, 3 rävsaxar

CM Kontorsgross, Etik-adr

Täby SOK, kartor

SRJ—open, OY:s utlägg (f ö se särskild redovisning av OY)

Amatörradiotillstånd för 1992

Postgiroavgifter (för begärd undersökning och utlandsavgift)

Summa 6824.30

Ove Persson önskade att samlingsplatserna skall anges tydliga
re i inbjudan till jakterna. BGU lovade försöka ordna detta.
Ove uppmanades också att kontakta banläggaren eller någon av
de andra “ganlingarna” vid tveksamhet on plats.

— AKF krävde att alla sändarna skall ligga på samma frekvens.
KON lovade göra vad han kunde.

— OY informerade om rävinformations—databasen på packet—radion.
Den heter ARD? och ligger i BBS SM5BKI (Bålsta) och skall
innehålla inbjudningar och resultat från SPI, VRK, ÖSA, ESA.

- BGU meddelade att den tyske rävledaren Karl Heinz Moll har av
satts och ersatts ned Rainer Flösser, som kan nås på packet—
radionätet.

13 Prisutdelning i 1991. års poängjakt. Segrarna AKF (plats +1)
samt KON (plats 1) hyllades. Alla närvarande fick pris.

14 ordföranden tackade de närvarande för det gångna året samt
avslutade årsmötet.

Vid protokollet

Lars Nordgren, sekr P—A Nordwaege rdf

Justeras

2560.—

50.—

4000.—

200.—

265.19

7233.32

979.—

324.40

191.10

100.-

525.—

760.—

1800.-

168.80

20ft-

1511.—

180.—

Överskott 409.02

Olle Nilsson



STOCKHOLMS RÄVJÄC tE

BALANSRÄKNING PER DEN 31/12 1991

Ingående salcio
Postgirokonto 9018.34

Postgirokapitalsamlingskonio 1262.01 10280.35

Överskott 409.02 Bromma 1992—01—21

Utg&nde saldo
Postgirokonto 4269.23 Reviscrsutl&tar.de över SRJ bokslut för år 1991.

Posigirokapitalsamlingskonto 6420.14 10689.37

Efter granskning av ra••~.enskapei-n~ finner jag att kassören Gösta
fört dessa på ett utmärkt sätt och några som helst anmärkningar
mot bokslut och baiansrakning föreligger inte.

KASSÖRENS KOMMENTAR TILL 1991 ÅRS BOKSLUT Pedovisningen av SRJ—open är dock inte helt entydig. Det framgar

inte huruvida ytterligare ekonomiska krav kommer att ställas från
medhjälparna. Dessa eventuella retroaktiva utgifter har i så fall

Föreningens ekonomi ärgod. Över 10000.—finns ikassakistan. påverkat årets budget i en skenbart positiv riktning.

SR! Open redovisas separatav OY men atligenkan detfinnas utlägg, gjordaav SRJ—med- Enligt uppgift har Lars/—0Y lovat att på ärsmötet muntl igen
lemmari sambandmed tävlingen, men somdetännu ej kommit in bavpå till kassören. redoo~ra för tävlingens kostnader.

Tre nya rävsaxar har anskaffats under året. Såsom påpekades förra året 1 kassörens kommen- under förutsättning att årsmötet inte har nagot att erinra efter
tarer ärdet lägeförattinvesterai nyauaustningaroch förbäwa befintliga. Lars’ genomgång föreslås att bokslut och balansräkning för 1991

KassörenföreslårattmedlemsavgiftenbibehMlsorör~&ad,5ob/t. godkännes och att Gösta ges full och tacksam ansvarsfrihet.

Bromma som ovan
a1992—Ol—15

&7n4~
Gösta Bergman

Kassör



PA Nordwaeger

911230

Hej PA,

Äntligen har jag skrivit ner artikeln om er förträffliga
tävling SRJ—OPEN 1991. Jag provar en ny berättarform i form av
tidsdiagram. Detta kräver dock att man visar banorna i

Q anslutning till diagrammen. Hoppas du kan ordna det. Banorna
har ju visats i SRJ—bladet men inte i QTC.

Jag bifogar en kopia till dig (eventuellt för SRJ—bladet) och
en kopia samt diskett som du kan skicka till QTC. Redaktören
kan lägga in hela artikeln direkt från disketten.

Beträffande SM—budkavlen 1992 skulle jag gärna vilja lägga den
tordagen den 28 maj (Kristi Himmelsfärds dag) . Vi har
tävlingsstopp i Västmanland men med tanke på banlängder och
området vi tänker välja bör det inte vara något problem.
Att välja Kristi Himmelsfärds dag tror jag heller inte vållar
något problem. För de flesta är helgen just bara en långhelg
utan att man åker någonstans (skidsäsongen är över)

Ring mig om du inte tycker som jag.

Moe — hä isni nga r

Hans Sundgren



SRJ-OPEN 1991, natt-etappen 27 sep
Hans Sundgren, Västerås Radioklubb

Jag och ca 10 löparetllifl
sprang norrut under ivrigt
bäringstagande. Hörde
någon han? Nej. Gänget
sprang in i skogen. Jag
fortsatte framåt och vi kom
fram till 2:an samtidigt
(han kom aldrig igång).

rpå samlad kolonn söderut mot
3:an. Vi fick vänta på höjden
i 5 minuter innan den började

L5~a*

Den kritiska sträckan var
mellan 3 - 4. De som inte tog
4:an när den var tyst kom
ett pass efter. Underligt att
en klunga på 10 man nästan
alltid splittras upp efter
halva banan.

Tack KON-Olle för trevliga banor

SRJ-OPEN 1991, dag-etappen 28 sep
Hans Sundgren, Västerås Radioklubb

Sprang mot han men
hann inte riktigt ända
fram. En estländare dök
upp och vi stod på
kontrollen utan att se
den. Om det varit
bemannad kontroll hade
jag varit ett pass bättre.

Att nästa kontroll skulle bli
7:an var ganska givet efter
som jag skulle sluta på 4:an.
Men vägvalet 7 - 3 - 4 såg
inte så bra ut (men det var
det). Hann på 7:an i tid.
Ensam.

Sluträven 4:an var nu mycket bra
inringad. Bara att ge järnet längs
sjökanten och stanna upp tvärs
krysset. Fick problem med när-
striden men tog den strax efter den
slutat sända genom att jag såg
andra_löpare där. Tur 1

Hann nästan på 3:an på 55 minuter.
Jag hade dock för dåligt kryss vilket
gjorde att jag inte hann fram när den
sände. Väntade i 8 minuter igen
tillsammans med en tysk.

Som framgår hade jag med lite mera kiös i benen kunnat
sluta på 55 istället för 75 minuter.
Banan bjöd på många alternativa vägval. Mitt vägvai visade
sig ganska bra — men det visste jag ju Inte själv från början.

Gänget splittrades upp lite.
Jag sprang ensam men mötte
flera löpare på berget. Det
fantastiska hände. Vi fick
syn på räven när den var
tyst. Bengt hade hittat den
först. De som inte tog den
kontrollen när den var tyst
förlorade ett pass här.

Kändes som jag tog 6:an först. De
andra stämplade strax efter.
Ensam ut på långsträckan mot
7:an som kunde ligga hur långt
ner som helst (inget kryss).
Stannade dock upp på strategisk
punkt och tog den strax efter den
slutat sända tillsammans med
Kalle.

0
minuter

~10 20

Tack vare att jag
tog 4:an när den
var tyst hann jag
fram till 6:an 1
samma pass.

Sluträven var svår att hinna mcdi nästa pass så jag tog det
lugnt. Dessutom visste jag inte min position exakt.
Resultatet blev att jag sprang i skogen parallellt med
vägarna. Kom fram 5 minuter för tidigt. Kalle dök också
upp och slängde sig före vid stämplingen. Men då hade
Thee och Bengt redan varit där en minut innan.

~SatsadestIgen
1 Ny. Det borde

ligga någon däråt.
Vi var flera som
tog 2:an i första

~ Lycka!

t~ L ~ ~ 4 ~O~JO ®L
minuter

Pejlade lugnt övriga rävar
stående vid 2:an. Såg att 5:an
borde ligga bäst till. Full rulle
mot den. Stod stilla och
väntade på stigen på en plats
där den borde vara. Hade
dock inget kryss. Tog den
efter 20s, ensam.

Efter att ha vilat 8 minuter vid
1 an var siktet noggrant
inställt på 6:an. Blev upp
hetsad av videofilmning och
slog i huvudet i marken. Blev
golvad i lOs. En motlöpare
stannade till och frågade om
tillståndet, På vacklande ben
stapplade jag ut på den svår
sprungna åkem med lm (?).



P.O.BoxG9 ll32lPrahal Czechoslovakia

TF (+422)432041-9

MX (+422)431421

Proposal of Conditions Concerning Evaluation of the Danube
Cup in ARDF

To ‘improve the level of the ARDF and- its—further
propagation, the Association of the AROF in the CSFR
proposes the organisation of the European Cup in ARDF.

The first organizers should be the Atuateur Radio
Associations in CSFR, Hungary, BRO and Yugoslavia. Into the
coinpetition also the national chainpionships of the
organizing countries should be includéd. The championships
shall be open for all those who are interested in. In case
of interest, it’s possible to increase the nuinber of
organizers. The term of competitions will be annonced by
individual organisations till the end of 1991 to the editor
of the International Calendary.

Evaluation: evaluated will be the first 15 competitors in
each category and individually for each competition. The
first will get 15 points and the following one point less,
etc., i.e. 15, 14 1. The winner will be the competitor
with the highestpoints. Every organizer has to send the
list of resuits to the evaluator, that for the first four
years should be the ARDF Association in CSFR.
Adress:

Asociacia ROB, Na Strzi 9, 147 00 Praha 4 - Krc, CSFR

The proposal of organizing the International Championships
in 1992:

Yougoslavia the second weekend in July
Hungary the first weekend in August
Germany the second weekend in August
CSFR September

Costs:

the stay costs of the competitors will be paid by
their home organisation, resp. by the competitors
themselves. The cost. of stay should be as Low as p0551 e.
Travelling costs:

are paid by the competitors or by their home organisation.

Prizes:

due to the possibilities of the organizers. The winners of
the European Cup will get the challenge c~]p., The coinpe~tition
is arranged for the catego-ries: .Seniør.S, ,ju;1or5, ola-isrners, Wornen,
accorcLinQIy to RI FIRDF RuLeS.
The evaluation will be arranged in CSFR, the organizer of
the last competition.
These rules have to be approved by the WC ARUF, Region 1.
and will be published in the official IARU periodics.

ARDF A CSFR
Kurt Kawasch


