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Vintern är över (det blev inte så mycket av den trots allt!) och nu har vi gått över till onsdags
kvällsjaktema. Som tidigare utlovats finns årsmötesprotokollet (ojusterat) med i detta blad. 

För ytterligare information om våra avklarade och kommande jakter finns att läsa på SRJ 's 
hemsida under: http://www.ardf.se/srj 

Resultat från "vinterns"/vårens klubbjakter 

140215/Sundby 
l) AMM/Ingvar 1.58.10 13 st 5) Andras P 1.59.30 
2) Jitka 1.41.00 12" 6) A KF/Bosse 1.53.30 6 st 
3) Henrik L 1.58.00 7) Affi/Per 1.58.30 4" 
4) KON/Olle 1.56.30 8" 8) Johan S 1.35.00 2" 

Gunnars traditionella lördagskvällsjakt vid Sundby, denna gång utan tillstymmelse till snö 
men i regn. 7 st 80m-rävar, 7 st 2m-rävar samt 5 st fox-0-ring-rävar med max 2 timmars jakt
tid. 

140302/Kaknäs 
l) Gunnar S 1.23.40 7 st 5) Henrik L 1.36.55 
2) Jitka 1.29.35 6) Johan S 1.46.20 
3) KON/Olle 1.29.50 7) AKF/Bosse 1.50.00 6 st 
4) AMM/Ingvar 1.34.34 8) BGU/PA 0.47.00 l .. 

En gråmild vinterdag med några plusgrader - utmärkt rävjaktsväder! Arrangören Gunnar F 
hade strött ut sju 2m-rävar på båda sidor Djurgårdsbrunnskanalen. 

Detta brukar vara en skidjakt, men denna snöfattiga vinter låg rävarna mest på ställen som 
man inte lätt tar sig till på skidor. Det blev också rätt mycket springande fram och tillbaka på 
de två broarna över kanalen. 

PA fick saxhaveri strax efter starten, bytte till reserv saxen, tog en räv och fick haveri igen! 
Dags att åka hem. 

140316/Brosjön 
l) Jitka 0.58.10 5 st 5) AKF/Bosse 1.37.43 
2) AMM/Ingvar 0.58.55 6) BGU/PA 1.37.45 
3) Håkan M 1.00.30 7) Johan S 1.46.00 
4) Gunnar S 1.00.40 8) KON/Olle 1.29.20 4 st 

I ett strålande fint men kallt väder arrangerade Henrik en 5-rävars 80m-jakt vid Brosjön. Det 
blåste kallt i väntan på starten, men väl inne i skogen var det stilla. Det hade varit minusgrader 
på natten med is på vattenpölarna och i kärren, och att springa över sjön blev det inte tal om. 



Bosse och PA hade en egen sekundstrid vid sista räven, där de kom in från varsitt håll och 
slängde sig i mossan med Bosse en handbredd före. Ä ven mellan l :an och 2:an blev det tätt 
och likaså mellan 3:an och 4:an. 

Ganska mycket folk var ute och motionerade sina hundar. En av dem blev så rädd när vi kom 
ångande genom skogen att den skuttade tillbaka varifrån den kom och ömsom skällde på oss 
och ömsom sprang/skuttade. Vart den tog vägen i "läskiga skogen" är okänt. 

140330/Hemmesta 
l) Jitka 1.44.00 11 st 5) KON/Olle 2.17.00 
2) Gunnar S 1.49.00 6) A KF/Bosse 1.51.00 8 st 
3) Henrik L 1.58.00 7) Clas T 2.00.00 
4) BGU/PA 2.14.00 10" 

Årets l.a apriljakt arrangerades av AMM/Ingvar och det började med att vi fick varsitt kuvert 
med en sönderklippt karta som vi skulle tejpa ihop igen. Dock saknades det en triangelformad 
bit mitt på kartan. Hur många rävar skulle ligga i detta område? Och hur lång skulle banan 
bli? 2 timmar och 20 minuter blev tävlingstiden. 

Antalet 80m-rävar var Il st, 7 st "vanliga" (som sände i ordningsföljd 4-3-5-2-6-1-7) och 4 st 
svaga på tre olika frekvenser varav två var rörliga (lngvars bröder med klämmorna l A och 
lB, men om detta visste vi intet vid starten) på samma frekvens och med samma signal (!), 
dock inte båda igång samtidigt. Och det blev rörigt! En av jägarna hittade den ena rörliga 
räven och senare den andra, men förstod inte att den senare var en annan räv och sprang 
därför vidare! 

En av rävarna låg inne i en gammal jordkällare vid en ruin och de små svaga upphissade i ett 
träd med antenn- och jordtrådarna ca 3 m över marken, och blev därför inte alldeles lätta att 
pejla på. 

Innan vi fick ge oss iväg rekommenderade Ingvar oss att ta med en motorsåg! "Den kan ni 
behöva", sa han. Och en av rävarna låg mycket riktigt i ett väldigt tätt område där vi ömsom 
kröp under stammar och ömsom hasade oss över desamma. Ä ven på andra ställen var terräng
en svårforcerad. En hundägare var ute och spårtränade hunden, men alla våra spår strulade till 
det för hunden -men den skällde bra! 

140409/Knalleborg 
l) AMM/Ingvar 0.49.23 5 st 
2) KON/Olle 1.42.00 
3) AKF/Bosse 1.11.00 4" 
4) BGU/PA 1.12.00 
5) Gunnar S 1.20.00 
6) Clas T 1.13.00 3" 

Säsongens första kvällsjakt arrangerades av Håkan med start vid Knalleborgs dagis. 5 st 2m
rävar, varav en placerats en bit upp på den branta skidbacken och en slutade sända signaler 
efter en stund- det kom bara "tuff-tuff' vilket gjorde den i stort omöjlig att pejla, men Olle 
lyckades trots det hitta den! 

Regnet på dagen upphörde på eftermiddagen och kvällen blev stjärnklar med en halvmåne, 
som tittade ner på oss. 



KOMMANDEJAKTER 

Onsdag 23.04: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 
Arr. KON/Olle 

Lördag-söndag 
26-27.4: Nationell jakt N l i VRK-regi 

Onsdag 07.05: Samling kll9.00 vid "Kungens backe" på Lovö. 
Arr. BGU/PA 

Onsdag 14.5: Gemensam 2m-jakt med VRK. Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via 
e-post och på hemsidan 
Arr.? 

Onsdag 21.5: Samling kl19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 
Arr. Affi/Per 

Onsdag 28.5: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 
Arr. Andras P 

Måndag 2.6: Gemensam 80m-jakt med VRK. Plats och tid meddelas senare 

Onsdag 4.6: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 
Arr. Jitka/Johan 

Onsdag 11.6: Samling kl19.00 vid den bortre parkeringen på Kärsön. 
Arr. BGU/PA 

Lördag-söndag 
14-15.6: Nationelljakt N3 +SM/2m arrangeras i Göteborgstrakten 

Onsdag 18.6: Gunnars mara! Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på 
hems idan. 
Arr. Gunnar S 

Den uppmärksamme läsaren ser att den nationella jakten N2 saknas ovan. Det finns f n ingen 
annan info än att den skall arrangeras av BRJ i maj månad. 

Nästa SRJ-Blad beräknas komma ut efter "maran", 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 Stockholms Rävjägare 
Årsmöte 20 14 

Protokoll 

Tidpunkt 2014-01-22 19.10. 

Plats Hemma hos Bosse-AKF, Lidingö. 

Närvarande Håkan Melin, Bo Lindell, Henrik Lindell, Clas Thon!n, PA Nordwaeger, Olle 
Nilsson, Ingvar Ehrsson, Andreas Paal, Gunnar Svensson och Per Westerlund 
som aviserat senare ankomst, kom. 

l. Öppning 
Mötet öppnas av ordförande Håkan Melin. 

2. Val av sekreterare för mötet 
Till sekreterare för årsmötet väljs Gunnar Svensson. 

3. Val av justeringsmän 
Tilljusteringsmän väljs Ingvar Ehrsson och PA Nordwaeger. 

4. Frågan om mötets vederbörliga utlysande 
Har mötet vederbörligen utlysts? Svar JA i SRJ-bladet. 

5. Frågan om dagordningens godkännande 
Föreslagen dagordning godkännes. 

6. Föregående årsmötes protokoll 
Vissa punkter läses upp från 2013-års protokoll och kommenteras: 
Kartbanker: NorrKartor och Sv. Orienteringsfårbundet - Varje arrangör beställer själv och 
säljer till nettopris. 
2013-års protokoll kan nu läggas till handlingarna. 

7. Rapporter från funktionärerna 
a) Ordförande/Jaktledare 
Håkan M: Antal jakter finns på pappret med årsstatistik 31 st. 
b) Kassör 
Gunnar S: Bokslut och Balansräkning per den 31 december 2013 är utdelad till deltagama 
med kassörens kommentarer, gås snabbt igenom. 
c) Revisor 
Clas T: Revisionsberättelsen är utdelat till deltagarna, Clas T. fareslår att styrelsen beviljas 
ansvarsfrihet får verksamhetsåret 2013. 
d) Materialförvaltare 
Olle N: Nu finns sändare får 2m+ 80m+ microsändare 80m alla i ryggsäcksmodell, +80m 
radiostyrda hos PA +80m "Fiskelådoma" hos Gunnar S. +Andras P sändare. Vi behöver 
komplettera upp med skärmar och klämmor samt microskärmar. 
GPS Henrik L. Rapporterar 2 st har problem, OK att köpa till fler, Henrik har fria händer. 
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e) Redaktör 
PA: SRJ-Bladet 5 st och att digitaliseringen av alla tillgängliga årgångar av SRJ-Bladet är 
klart 
t) Webb-master 
Henrik L: SRJ-Bladen ligger nu på webben. Utrymmet har ej utökats på webben ännu. 
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Håkan M, tär hjälpa till med länkningen till wikipedia. stadgama skallläggas upp på webben 
Gunnars rnailar över dessa till Henrik. Vår hemsida ägs numera av Henrik. Sökbarhet i SRJ
Bladen på webben - Henrik forskar på att tä i sökfunktionen. 
Klubbmästarna skall läggas upp på webben. 

8. Frågan om ansvarsfrihet for styrelsen for 2013 
Ger mötet den avgående styrelsen och revisorn ansvarsfrihet ror år 2013? 
Svar: Ja. 

9. Val av styrelse: Ordforande, Kassör och Ledarmot på ett år. 
Mötet väljer omval av: Håkan Melin/Ordförande, Gunnar Svensson/Kassör och 
P A Nordwaeger/Ledarmot 

10. Val av revisor på ett år 
Mötet väljer omval av Clas Thoren. 

11. Fastställande av 2014 års medlemsvgifter 
Mötet följer kassörens förslag och beslutar om oförändrade medlemsavgifter l 00:- / stödjande 
medlem och 200:- / aktiv medlem. 

12. Motioner 
Inga rorslag har inkommit. 

13. Övriga frågor 
a) Tidtagning egen GPS-klocka, vanlig klocka, tänk på att synka med arrangörens 
klocka när tid tas ute på målräv. 
b) Gubbklass är upp till arrangören att avgöra. Meddelas före start. 
c) Ny 80m-mottagare: SSA Projekt Olle N.+ LeifZNRK är projektledare. 
Clas T: Föreningen Folkrörels Arkiv kanske är intresserade av våra arkiverade 
årgångar av SRJ-Biadet, så kasta ej dem. Clas lovar kolla upp och tar fram info. 

14. Planering av 2014 års jakter 
a) SM 80m 2014 22/23 aug, det är SRJ:s tur: Håkan kan hålla i det men vill samtidigt 

tävla i SM, därav behövs flera medhjälpare, PA anmäler sig+ vi kollar med Lasse/OY. 
b) Kommande SRJ-jakter m.f.l. vi stämmer av med Hans i VRK for samordning. 

Redan avklarad 14/1 P A Lovön 
15/2 Gunnar Sundby, 2/3 Gunnar F, 16/3 Henrik, 30/3 l :a apriljakten Ingvar, 
9/4 Håkan, 16/4 Bosse, 23/4 Olle, 7/5 Clas, 14/5 PA, 21/5 Per, 28/5 Andras, 
4/6 Jitka/Johan, 11/6 PA, 18/6 Gunnar S 
25- 27/7 NM Finland 
6/8 Olle, 13/8 PA, 19/8 Bosse tisdagsjakt, 22-23/8 SM Stockholm, 3/9 Ingvar, 
6-13/9 VM Kazakstan, 17/9 Bosse, 24/9 KM natt arrangör saknas, 5/ l O O Ile, 
12/10 Clas, 19/19 Andras, 26/10 Henrik, 9/11 Jitka/Johan, 23/11 Gunnar F, 7/ 12 PA, 
31112 Gunnar S 

15. Prisutdelning KM och poängserien, 2013 
2 m KM mästare ej korad. 5 juni var det tänkt, blev 80m-jakt 
80m KM mästare NATT: Jitka Zakova 



80 m KM mästare DAG: Gunnar Svensson 
80m KM mästare (dag+ natt): Gunnar Svensson 
Poängserievinnare: Ingvar Ehrsson 
Digert prisbord, priser till alla bara att välja. 

Fika pausen hanns med mellan punkterna 
Vi tackar Bosse som bjöd på ett digert fikabord med mycket att välja bland. 
Nu behöver man ej käka middag. 

Ordförande Håkan Melin tackar för visat intresse. 
Klockan visar på 21.35 och nu är det dags att ge sig hem och ladda för kommande jakter. 

Vid protokollet: Ordförande: 

Gunnar Svensson Håkan Melin 

Justeras: 

Ingvar Ehrsson PA Nordwaeger 
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