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Årsmötet hölls i år den 30/1 på Manne Siegbahnlaboratoriet, där Anders Källberg (Andreas 
Paåls kollega) gav oss en mycket intressant förevisning av CRYRING, en Synchrotron och en 
fantastisk maskin! Det skulle leda alldeles för långt att beskriva den här - intresserade upp
manas att söka på "http://sv.wikipedia.org/wiki/Manne_Siegbahnlaboratoriet" för att berika 
sitt vetande. Besöket hade beräknats ta 30 minuter men det blev i verkligheten mer än det 
dubbla! 

Fulla av informationer om joner, elektroner, flytande helium, strålningsböjande magneter, k V 
och ultravacuumpumpar startade vi så årsmötet, och sannolikt hade vi besök av den absolut 
yngsta mötesdeltagaren i hela SRJ" s 60-åriga historia, nämligen Mo ni kas dotter No ra, endast 
några månader gammal! 

Som vanligt redogjordes för vad som hänt under året och hur föreningens ekonomi ser ut, val 
av föreningens första ordförande som blev Håkan Melin, kassör Gunnar Svensson (omval) 
och ledamot BGU/PA (nyval) och tillika redaktör. 

Årsmötet bestämde att medlemsavgiften för innevarande år skall bibehållas oförändrad till 
200,- för aktiva medlemmar och l 00,- för inaktiva/stödjande medlemmar. Inbetalning bör 
ske snarast på föreningens pg-konto 40 96 39-2. Inbetalningskort bifogas på eget blad, så 
att ni kan lägga det tillsammans med andra obetalda räkningar för februari månad. Ange 
"Medlemskap 2008" samt namn/signal och eventuell ny adress eller telefonnummer. 

Årsmötesprotokollet, rapportema från funktionärerna samt förslag till de nya stadgarna (de 
hann inte kontrolläsas i tid före årsmötet) skickas senare via e-post men kan också så små
ningom läsas på hemsidan. 

Allt avslutades med planering av årets jakter samt en prisutdelning och strax efter kl 22 läm
nade vi KTH. 

Det preliminära jaktprogrammet för innevarande år ser ut som följer. En del av jaktema kom
mer att arrangeras som 2m-jakter som förberedelser för de tre nationella uttagningsjaktema 
till VM i Korea i september. 

Februari: 17 Gunnar F 

Mars: 2 Håkan M 
16 RGH/Johan 
29-30 Nationell jakt N l i VRK-regi 

April: l AKF 
19 Nationell jakt N2 i SRJ-regi 
23 KON 

Maj: 7 Andreas P/HJI 
14 Monika (KM 2m!) 
21 OY 
28 EJY 



Juni: 4 Gunnar F 
11 BGU 
18 Gunnars mara 
? Nationell jakt l SM 2m i BRJ-regi 

Juli ? NM i Danmark 

Augusti: 6 KON 
13 BGU 
20 alt 27 AKF SM-förberedelsejakt 

? SM 80m i GRJ-regi 

Sept: 2-7 VM i Korea 
17 Andreas P /HJI 
24 ManikaiKON (KM natt 80m!) 

Okt: 5 AKF 
12 BGU (KM dag 80m!) 
19 Gunnar F 

Nov: 9 Håkan M 
23 EJY 

Dec: 7 BGU 
31 Gunnar S 

Totalt ser det ut att bli 24 st jakter i år mot förra årets 32 st, men det finns säkert något hål 
någonstans där vi kan klämma in ytterligare en eller annan jakt. 

Resultat av de två första jaktema för året: 

080 120/Kaanan 
l) Håkan M 0.37.10 7 st 7) Clas T 1.26.1 o 
2) Gunnar S 0.52.00 8) Andreas P 1.31.00 
3) KON/Olle 1.06.15 9) HJI/Göran 1.49.00 
4) Gunnar F 1.14.20 lO) Henrik Berg 4 st 
5) AKF/Bosse 1.17.40 l O) Anders Berg 
6) Henrik L 1.24.00 l O) Joakim Berg 3 " 

l ett strålande väder med månsken när rävarna lades ut och solsken när jägama rände runt i 
terrängen genomfördes årets första jakt, för första gången i Grimstaskogen (tidigare har vi ju 
varit i Ursviksterrängen). På lördagen regnade det och en halv storm drog över Sthlm
området, på söndagsfOtmiddagen var det vindstilla med sol och på eftermiddagen mulnade det 
t gen. 

Tre nybörjare från Bromma-Vällingby OK provade på rävjakt för första gången. Försedda 
med lånesax och efter en kort instruktion gav de sig ut och lyckades hitta några rävar. Vi skall 
försöka få med dem på några kommande jakter, och varför inte till VM? Henrik skulle platsa i 
seniorlaget och Joakim i juniorlaget! 

080202/Sundby 
l) Håkan M 
2) BGU/PA 
3) AKF/Bosse 

2.00.00 
1.42.00 
1.43.00 

15 st 
7 

4) Gunnar F 
5) Andreas P 
6) KON/Olle 

1.57.30 
1.50.00 
0.54.00 

4 st 
3 
l 



Gunnars traditionella lördagskvälls-Sundbyjakt bjöd i år på inte mindre än 19 (!) rävar; sju 
80m "fiskelådor", fem mycket svaga 80m på olika frekvenser (markerade på kartan med 
ringar inom vilka de skulle ligga) samt sju 2m-rävar! Snacka om rörigt att försöka hålla ord
ning på alla dessa och markera på kartan. 

Lägg därtill ett ganska hastigt väderomslag från plusgrader och regn till minusgrader och snö
stOlm med snön farande nästan horisontellt, vilket gjorde sikten i det närmaste obefintlig när 
man sprang mot vinden. Pannlampan lyste upp snön som en vägg och man såg bara var man 
satte ner fötterna- allt annat försvann i ett töcken. Med glasögon blev det helt omöjligt att 
fortsätta. 

En av "fiskelådorna" tystnade pga batteriproblem men kom igång igen sedan Gunnar hand
nycklat den ett par pass samt bytt batteri. Tidtagning vid start/mål och där bjöd Gunnar på 
grillkorv och dricka, och det var gott i snöstormen. 

En större skåpbil for av vägen vid infarten till Gladökvarn och vi såg räddningstjänsten 
komma farande med blåljusen tända. Hur det gick med personerna i bilen vet vi inte. När vi 
åkte hem höll bärgningsbilen på att få upp skåpbilen på vägen igen. 

Med detta är det nu dags att lämna följande detaljerad info om KOMMANDE JAKTER: 

Söndag 17.2: Samling kl l 0.00 vid Kaknästornet. Skidor? Kolla hemsidan och vädret 
Arr. Gunnar F 

Söndag 2.3: Samling kl l 0.00 vid plats enligt hemsidan eller kallelse via e-post 
Arr. Håkan M 

Söndag 16.3: Samling kllO.OO vidEnsta krog för RGH/Johans semmeljakt. Skidor? Kolla 
Hemsidan och vädret 

Lördag 29.3 
och 
söndag 30.3: 

Tisdag 1.4: 

Nationell jakt N l i VRK-regi. Mer info kommer i sinom tid 

Samling kl 10.00 för årets l :a apriljakt vid plats enligt hemsidan eller kallel
se via e-post 
Arr. AKF/Bosse 

Lördag 19.4: Nationell jakt N2 i SRJ-regi. Jakten kommer att arrangeras i samband med 
Tumba SOK's orienteringstävling "TumbaträtTen". Mer info kommer i 
sinom tid 
Arr. BGU/PA med flera 

Onsdag 23.4: Samling kl 19.00 för vårens första kvälls jakt. Plats meddelas via hemsidan 
eller via e-post 

Nästa SRJ-Blad beräknas komma ut i slutet av april med info om de resterande vå1jakterna, 
NM i Danmark samt de första jaktema i augusti 

Väl mött i (den snöfattiga?) skogen! 



Red. PA Nordwaeger/SMOBGU, Kyrkoherdevägen 17, 168 59 BROMMA 

Tel: 08-26 02 27 (B) 
08-50 55 78 54 (A) 
0703-024 533 (mobi l) 

Fax: 08-30 50 41 
e-post: panord@algonet.se 


