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Årgång 64 Nr 3 

2011-05-03 

Vintern var snörik och kall en bit in på året, men sommaren kom ovanligt tidigt med härliga 
temperaturer under april. Nu i början av maj återgick det dock till det vanliga vädret med lite 
lägre temperaturer och blåst men regnfritt Dock vore en rotblöta välkommen, dels för träd
gårdarna och dels för att rensa luft och gator från damm. 

Nu återstår det några klubbjakter under våren samt de tre uttagningsjaktema för EM-Iaget i 
Göteborg, Hallsberg och Stockholm. 

Årsmötesprotokollet finns som en bilaga till SRJ-Bladet. Som vanligt finns detaljerad info 
med kartor om de avklarade jaktema samt om våra kommande jakter att läsa på SRJ' s 
hemsida under: http://www.ardf.se/srj 

Resultat av årets första jakter 

110123/Grimsta 
l) A MM/Ingvar 0.37.16 5 st 5) AKF/Bosse 1.08.00 
2) KON/Olle 0.42.02 6) Gunnar F 1.36.40 
3) Gunnar S 0.54.00 7) Johan S 1.20.00 4 st 
4) Jitka 0.58.30 8) Per W 1.40.00 l " 

Årets första jakt, en kort jakt av vinnartiden att döma, var utlyst som en skidjakt, men den 
senaste veckan bjöd mest på varmt väder varfor snön smälte ihop och bildade ett stenhårt och 
halt underlag i motionsspåren, foga lämpligt för skidor. 

Sirius och månen sken ikapp när de fem 80m-rävarna lades ut i sjugradig kyla, och under jakt
en lyste solen i all sin glans, dock utan att värma. Temperaturen steg till ca fyra minusgrader 
på dagen. Banläggare BGUJP A 

11 0206/Kaknäs 
l) Gunnar S 0.28.00 5 st 6) AKF/Bosse 0.51.35 
2) AM M/Ingvar 0.38.19 7) Henrik L 0.53.00 
3) Clas T 0.48.00 8) HJI/Göran 0.57.00 
4) BGU/PA 0.50.00 9) Per W 0.50.00 l st 
5) KON/Olle 0.50.45 

En 5-rävars 80m-jakt på Ladugårdsgärdet i ett strålande väder med ett par plusgrader, men 
med en pinande vind i ansiktet när man sprang mot den amerikanska ambassaden. Stora ytor 
på slätten var ren is eller hård skare. Alla rävar låg i väster om Kaknästomet. I lä var det 
varmt och skönt. Banläggare Gunnar F. 

SM6LRD/Rolle i Vartofta på Västgötaslätten skickade följande meddelande: "Lyssnade nyss 
på 3580 och kan höra alla rävarna, där nr 4 är starkast och nr 5 svagast". 
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11 0212/Sundby 
l) Jitka 
2) BGU/PA 
3) AMM/Ingvar 

1.53.00 Il st 
1.43.00 6 , 
1.48.00 

4) Gunnar F 
5) AK.F/Bosse 
6) Per W 

1.58.00 
1.30.00 
2.09.00 

5 st 
O" 

Kvällsjakten vid Sundby med 7 st 80m-rävar och 5 st 2m-dito vanns överlägset av Jitka i ett 
fantastiskt fint vinterväder. Den djupa snön som hade fallit ett par dagar tidigare gav mycket 
fina skidmöjligheter på Flemrningsbergsviken, antingen i befintliga spår eller i de nya vi 
gjorde kors och tvärs över isen från strand till strand på jakt efter 3.an och 4 .an. Dessa låg 
nämligen mitt ute på isen! Övriga rävar låg antingen i strandkanten eller utmed skidspår i om
rådet. 

Temperaturen sjönk från ca - 7C till - 12C under de två timmar jakten pågick, det blev nästan 
vindstilla och månen lyste upp snön på öppna ytor. Mitt ute på isen körde vi plötsligt in i en 
lätt dimma, som begränsade pannlampornas sken. 

Banläggare Gunnar S, som bjöd på grillad korv, bröd och dryck efter jakten. 

11 0227/Kärsön 
l) Jitka 0.33.57 5 st 6) AK.F/Bosse 1.03.40 
2) Gunnar S 0.37.00 7) Andras P 1.05.00 
3) KON/Olle 0.40.30 8) Clas T 1.12.00 
4) AMM/Ingvar 0.51.38 9) Johan S 1.15.00 3 st 
5) Henrik L 1.03.30 

Mulet, nästan vindstilla och någon grad under O-strecket på denna 2m-jakt på Kärsön, jakten 
som utlystes som en skidjakt men blev sedan en valfri skid- eller tillfotsjakt pga det ombytliga 
vädret. 

Ingen åkte skidor (utom banläggaren BGU/P A) så det blev ganska mycket knädjupt pulsande 
över fåltet under kraftledningen och även på en del ställen i skogen, men alla såg glada ut när 
de kom tillbaka. A v vinnartiden att döma var det en ganska kort jakt. 

Il 0313/Knalleborg 
l) Gunnar S 0.49.05 5 st 6) AMM/Ingvar 1.02.54 
2) Jitka 0.50.48 7) AKF/Bosse 1.05.50 
3) BGU/PA 0.55.02 8) Clas T 1.16.30 
4) KON/Olle 0.57.45 9) Johan S 1.07.00 4 st 
5) Henrik L 0.59.50 

Dagens rävjakt blev en ca 4 km lång tillfotsjakt eftersom snömängden inte räckte till för 
skidor. Fem 80m-rävar i ett mulet men ganska varmt väder (ca +5°), vilket gjorde snön mjuk 
och ganska tungsprungen även på upptrampade stigar. Det blev dock en del snöpulsande till 
och från rävarna, om man inte hittade banläggarens Håkans spår. 

En av rävarna låg på en brant vid kanten av skidbacken, men några lurades hela vägen upp till 
toppen innan de insåg misstaget och fann vägen ner igen. 

110327/Brosjön 
l) Håkan M 
2) Gunnar S 
3) AMM/Ingvar 

1.09.50 
1.10.00 
1.17.00 

5 st 4) KON/Olle 
5) BGU/PA 
6) AKF/Bosse 

1.22.00 
1.54.30 
1.44.00 4 st 
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Det blåste kallt på denna femrävars 2m-jakt i Vårsta söder om Tumba. "Dubbdojor är ett 
måste" sa banläggaren Henrik L när vi samlades, och det var det! Halt överallt på stigarna och 
ibland också på skaren, som ror det mesta var tjock nog att bära oss eftersom det hade varit 
kallt på natten. I takt med att solen värmde snön blev den dock mjukare och tyngre att springa 
på. 

Banlängden blev drygt 4 km om man sprang runt sjöarna, men någon vågade att genade över 
en av dem och kunde därfor spara lite tid. Många stigar finns i området, men de är inte alltid 
så lätta att hitta i snön. 

11 0403/Grönsta 
l) AM M/Ingvar 1.00.15 lO st 5) Gunnar F 1.47.00 
2) Gunnar S 1.08.05 6) BGU/PA 1.55.00 9 st 
3) KON/Olle l. l 0.30 7) AIB/Per W 1.53.00 4" 
4) Henrik L 1.22.45 

Årets l :a apriljakt arrangerades söndagen den 3:e vid Grönsta. Från början var den utlyst till 
Brevik, men där arrangerades en "vanlig" orientering varfor banläggaren AKF/Bosse flyttade 
till Grönsta. 

Jakten bestod av två deljakter, en forst på 80m med de fem svaga, kontinuerligt sändande räv
arna och sedan en 2m-jakt. Efter 80m-jakten sprang vi tillbaka till starten for saxbyte. Maxtid 
2 timmar. 

Vi fick två små kartor, stora som vykort och en for varje band, och i skala ca l :8000. Kartorna 
överlappade varandra lite, men det hade vi ingen nytta av. 

Mulet väder, temp ca +6C men det blåste ganska kallt vid startplatsen. 

Il 0413/ Ålsten 
l) Gunnar S 0.48.03 5 st 5) BGU/PA 0.58.15 
2) Jitka 0.48.27 6) AKF/Bosse 1.13.55 
3) KON/Olle 0.54.00 7) AMM/Ingvar 1.14.21 
4) Henrik L 0.57.30 8) Johan S Materialhaveri 

) Säsongens forsta onsdagskvällsjakt arrangerades av Clas T som en 5-rävars 2m-jakt i terräng
en vid Solviks badplats i Ålsten/Bromma. Karta i skala l :7500, tryckt 2009 och täcktes till 
stora delar av bebyggelse med en del insprängda skogspartier. 

Banläggaren meddelade före start att räv l skulle vi ta som sista räv, i övrigt var det som van
ligt. Bra väder med ca 5 graders temperatur. Inget behov av pannlampan. 

Il 0420/Lambarudd 
l) Jitka 1.06.20 7 st 6) AKF/Bosse 1.35.40 
2) AMM/lngvar 1.08.00 7) Henrik L 1.36.00 
3) Gunnar S 1.09.00 8) Anna (N ybörj) 0.30.00 l st 
4) KON/Olle 1.13.15 8) Linda (Nybörj) 0.30.00 
5) Clas T 1.28.1 o 10) AIB/Per O" 

En 7-rävars 80m-jakt med startplatsen vid en mötesplats på vägen till Lambarudd, belägen på 
norra delen av Lovön. Banlängd ca 4 km, på vissa ställen var terrängen ganska risig pga 
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nyligen genomförd skogsavverkning. Varmt och soligt när rävarna lades ut, ett stilla regn föll 
en någon timme före start men sedan klarnade det upp. 

Två nybörjare, Anna och Linda, hade banläggaren BGU/P A lockat ut i skogen, och de hittade 
en räv och var ganska nära en annan, men hittade den aldrig. "Kul att prova på" sa de innan de 
for hem igen, men hoppas att de kan komma på en annan jakt längre fram. 

110427/Kallhäll 
l) Gunnar S 0.41.00 5 st 7) ID V/Ronald 1.25.30 
2) Håkan M 0.41.45 8) Y FilOla 1.27.09 
3) AMM/Ingvar 0.45.22 9) Clas T 1.24.10 4 st 
4) KON/Olle 0.47.45 lO) OY/Lasse 1.09.30 l , 

5) AKF/Bosse 1.06.45 11) AIB/Per 1.36.00 
6) Henrik L 1.19.00 

Jitka och Johan S arrangerade denna 80m-jakt med start i närheten av Arla i Kallhällsterräng-
en. 

KOMMANDE JAKTER: 

Onsdag 11.05: 

Lördag 14.05: 
Söndag 15.05: 

Onsdag 27.02: 

Fredag 20.05: 
Lördag 21.05: 

Onsdag 25.05: 

Onsdag 08.06: 

Lördag 18.06: 
Söndag 16.06: 

Onsdag 22.06: 

Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
Arr. Monika N 

Nationell jakt N l i Göteborg. Se inbjudan på www. e 'la.se 
Arr. GRJ 

Samling kl19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
Arr. KON/Olle 

Nationell jakt N2 i Hallsberg. Se kommande inbjudan på www.peila.se 
Arr. BRJ 

Samling kl 19.00 vid Bögs gård på Järvafältet för en 2m-jakt 
Arr. OY/Lasse och AIB/Per 

Samling kl 19.00 vid Fäboda på Järvafältet för en 80m-jakt. 
Vägbeskrivning: E4 avfart Häggvik. Norrvikenvägen norrut till i höjd med 
Norrvikens stn. Sväng västerut på Vibyvägen, förbi ridhusen, under kraft
ledningen. Efter litet krön P-plats till vänster. 
Arr. OY/Lasse och AIB/Per 

Nationell jakt NJ i Stock.holm. Se kommande inbjudan på www.peila.se 
Arr. SRJ 

Gunnars mara. Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på 
hemsidan 
Arr. Gunnar S 
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Nästa SRJ-Blad beräknas komma ut under sommaren med jaktprogrammet for en del av 
hösten, men dagsaktuell information finns på hemsidan. 

Väl mött i "läskiga" skogen! 

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

Tel: 08-26 02 27 
0703-024 533 

e-post: panord@algonet.se 



Föreningen stockhalms Rävjägare 

Årsmöte 2011 
Protokoll 

Tidpunkt: 2011-01-26 19.00 
Plats: Hemma hos Bo och Inger Lindell på Lidingö 
Närvarande: Bo Lindell, Gunnar Svensson, Andras Påal, Gunnar Fagerberg, Clas Thoren, 
Håkan Melin, P-A Nordwaeger, Henrik Lindell, Olle Nilsson, Ingvar Ehrsson, Alf Lindgren, 
Johan Söderberg, Per Westerlund. 

l . Mötet öppnas 
J· Ordförande Håkan Melin hälsar alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Val av sekreterare för mötet 
Till sekreterare för årsmötet valdes Clas Thoren . 

3. Val av två justeringsmän 
Till justeringsmän valdes Gunnar Svensson och Gunnar Fagerberg. 

4. Frågan om mötets vederbörliga utlysande 
Mötet konstaterade att årsmötet utlysts enligt stadgarna. 

t 
5. Frågan om dagordningens godkännande 
Håkan Melin anmälde tre övriga frågor: hantering av webbplatsen, hantering av tjeckisk 
lånesax samt GPS-enheten. Olle Nilsson ville diskutera det faktum att det är 50 år sedan 
första EM. Dagordningen godkändes med detta tillägg. 

6. Föregående. årsmötes protokoll 
P-A Nordwaeger läste upp 2010 års protokoll, som därefter lades till handlingarna. 

7. Rapporter från funktionärerna 
a) ordförande/jaktleda re 
32 jakter har genomförts. Några jakter var inställda. Håkan Me lin berättade om hans 
arrangemang och instruktion om rävjakt vid en teambuilding-event hos Astra Zeneca. Det 
blev en 2m-jakt som deltagarna synbarligen tyckte var kul. Det inbringade en intäkt på 2000 
kr. 

b) kassör 
Bokslut och balansräkning hade delats ut, tillsammans med kassören Gunnar Svenssons 
kommentarer. Föreningen har för 2010 gått med vinst. 

e) revisor 
Föreningens revisor Clas Thoren delade ut revisionsberättelsen. Inga anmärkningar 
föreligger. 

d) materialförvaltare 



Olle Nilsson konstaterade att de olika uppsättningarna rävsändare i stort sett fungerat bra. l 
något fall har en 2m-sändare fallerat, vilket Olle bedömer beror på nedgångna batterier. 

e) redaktör 
Redaktör P-A Nordwaeger konstaterade att alla numera får SRJ-bladet per e-post. Av 
tekniska skäl kan P-A dock bara sända till 10 adressater åt gången. 

f) webb-master 
Håkan Melin beklagade att löpande uppdatering inte skett och att höstens resultat därför 
saknas. Se vidare punkt 13, Övriga frågor. 

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2010 
) Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. 

9. Val av styrelse: ordförande, kassör, ledamot på ett år 
Mötet valde omval på alla poster, dvs. : Håkan Melin ordförande, Gunnar Svensson kassör 

Q samt P-A Nordwaeger ledamot. 

) 

) 

Föreningen har organisationsnummer 95 55 59- 4895. 
Kassören, Gunnar Svensson 460308-0195, är enligt föreningens stadgar ensam firmatecknare 
i finansiella ärenden. 

10. Val av revisor på ett år 
Mötet valde Clas Thoren till revisor (omval). 

11. Fastställande av 2010 års medlemsavgifter 
Mötet beslöt enligt kassörens förslag att ha oförändrade medlemsavgifter, dvs 100 kr för 
stödjande medlemmar och 200 kr för aktiva. 

12. Motioner 
Inga motioner förelåg. 

13. Övriga frågor 
a) Olle Nilsson påminde om att det i år är 50 år sedan det första EM i rävjakt, som hölls i Täby 
och där Gunnar Svensson blev Europamästare. Olle tyckte att det borde uppmärksammas på 
plats i Rumänien, där 2011 års EM hålls. Flera menade att det i så fall närmast är en fråga för 
den internationelle ledaren FUG/Janne att ta i. Men det borde också samlas ihop material 
från 1961, och Alf Lindgren trodde sig kunna bidra. Clas Thoren tyckte att det kunde 
uppmärksammas också på hemmaplan, gärna med ett pressmeddelande tilllämpliga 
tidskrifter. Olle ansåg att det i så fall skulle ske efter tävlingarna. Håkan Melin avslutade 
diskussionen med konstaterandet att första steg är att samla in material från 1961. 

b) Håkan Melin tog upp en diskussion om föreningens GPS-enhet. Håkan har haft den hos sig 
och inte varit aktiv för att andra deltagare ska använda den. Någon trodde att den kanske 
kunde vara ett medel för att locka till sig nya rävjägare. Per Westerlund ansåg att de som 
sysslar med geocaching är en annan sorts folk än rävjägare. Olle Nilsson menade att en GPS
enhet kan ha två syften : hjälpmedel under jakten och för utvärdering efter jakten. Det 
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förstnämnda var ett hett ämne på VM i Kroatien : först blev alla GPS-er förbjudna, därefter 
blev alla tillåtna. Olle hävdade att GPS-enheten kan användas för att skapa referenspunkter, 
men det är inte mycket till hjälp. Men tekniken utvecklas, och det är mycket möjligt att det 
kommer att förbjudas med tiden. Mötet ansåg att SRJ har råd att köpa in 10 enheter. Henrik 
Lindell var villig att samla in data och presentera så som Rolf Svensson i Västerås gör, 
förutsatt att det inte tar för lång tid. Som en finansiell ram för inköp av flera enheter angavs 
10 klockor a 300 kr. styrelsen kan sedan fatta slutligt beslut. 

c) Håkan Melin ansåg att nya intresserade som vill ha en egen 80m-sax ska kunna köpa en 
sådan på ett enkelt sätt och inte vara hänvisad till hembygge. De tjeckiska saxarna kan köpas 
på marknaden och vi har en sådan som lånesax. Frågan är hur den ska göras tillgänglig. Helst 
ska den följa med på varje jakt precis som startpärmen. P-A Nordwaeger påminde om att vi 
har en väska med lånesaxar. Något beslut togs inte, och inget uppdrag lades ut. 

d) Håkan Melin har p.g.a. datorhaveri hemma inte haft möjlighet att uppdatera webbplatsen 
med höstens resultat. Webbplatsen drivs på ett webbhotell, och data presenteras med hjälp 
av script . Jobbet är att stoppa in ny information och resultat samt scanna in kartor. Håkan 
såg fyra möjligheter: 
1. Håkan försöker komma tillrätta med datorproblemet 
2. Någon annan tar över befintlig webbplats och H åkans jobb 
3. Nytt system 
4. Nya script som ger varje arrangör möjlighet att skriva in resultat. 
Diskussionen landade i alternativ 2 eftersom Henrik Lindell förklarade sig villig att efter 
instruktion från Håkan ta över jobbet. Clas Thoren frågade om stadgar och 
årsmötesprotokoll kan läggas in på webbplatsen. Håkan sade att det går. Bo Lindell ville inte 
ha protokoll offentligt utlagt på nätet. 

14. Planering av 2011 års jakter 
För 2010 planerades jakter med följande datum och ansvariga: 

23/1 BGU/PA, Grimsta (genomförd) 
6/2 Gunnar F, Kaknäs 
12/2 (lördag!) Gunnar s, Sundby 
27/2 BGU/PA 
14/3 Håkan M 
27/3 Henrik l 
3/4 AKF/Bosse (1 april-jakt) 
13/4 Clas T (första onsdagsjakt) 
20/4 Jitka z 
27/4 BGU/PA 
2/5 (måndag} Gemensamt VRK-SRJ 
11/5 Monika N (KM 2m} 
18/5 KON/Olle 
25/5 Gemensamt SRJ-VRK (OY/Lasse +Per W) 
8/6 OY /Lasse + Per W 
22/6 Gunnar S (Gunnars mara) 
sommaruppehåll 
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10/8 
17/8 
23/8 
14/9 
21/9 
28/9 
2/10 
9/10 
16/10 
30/10 
13/11 
27/11 
11/12 
31/12 

KON/Olle 
BGU/PA 
A KF/Bosse 
Håkan M 
Ingvar E 
Clas T (KM 80m, nattetappen) 
KON/Olle 
Andras P (KM 80m, dagetappen) 
Gunnar F 
Clas T 
Henrik L 
Andras P 
BGU/PA 
Gunnars 

EM går i Rumänien 5-11 september. NM går i Oslo 3-7 augusti. 

SVM/Hans har föreslagit 26-27/8 för SM 80m, men platsen är inte bestämd. 

De nationella jakterna, som också är uttagning till EM, arrangeras av ESA (N l) kanske i april, 
N2 av Örebroarna i maj, samt N3 av SRJ (Gunnar F och Clas T) 18-19 juni. 2m-jakten på N3 är 
också SM. 

Mötet beslöt att när SRJ arrangerar SM och nationella jakter, så för arrangörerna 10 poäng i 
poängserien. För SRJ-medlemmar ska dessa jakter också räknas in i poängserien. 

15. Prisutdelning KM och poängserien 
Håkan Melin blev klubbmästare både på 2m och 80m. När applådåskorna ebbat ut 
konstaterades att Gunnar Svensson för 20.e gången vunnit poängserien. 
Alla fick i tur och ordning välja från det dignande prisbordet. 

16. Mötets avslutning 
Ordförande Håkan Melin tackade Bo och Inger Lindell för värdskapet samt förklarade mötet 
avslutat. C:a 22.30 

Vid protokollet: f. 

0tf1!~~ 
Clas Thoren 
Mötessekreterare 

Justeras: 

,/i ,,.--. 
~ ' l ~- v>r~.- L-r ,-

Gunnar Fagerberg J 


